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Alemaes-orientais fazem jila, em seus carros, para entrar na
Alemanha Ocidental, cruzando a fronteira pela Tchecoslováquia

sai para a comemoração e Júnior vibra com o 2o go ro-negro

Salários do BB/outubro

Fonte: Folha de pagamento do Banco do Brasil

H Caso o reajuste de 152% aos funcio-
nários do Banco do Brasil seja confirmado
pelo Tribunal Superior do Trabalho, na
quarta-feira, a folha de pagamentos aos
135.605 funcionários somará, em outubro,
éra US$ 2,39 bilhões. Era entrevista, o
presidente do banco? Mário Berard, diz que
está em jogo o próprio destino da instituição.

Economia

Menino atira e

mata engenheira

em 
plena praia

Com um tiro de revólver, C.L.B., 13
anos, 35 quilos, l,50m de altura, matou a
engenheira Ângela Lopes Machado,jie 36
anos, na areia da Praia de Ipanema. Ângela
foi atingida no peito quando corria em dire-
ção à filha Ana Beatriz, de três anos, para
protegê-la do tiroteio entre C.L.B. e o pivete
Cambarra. O assassino, preso por banhis-
tas, contou na custódia da 14a DP (Leblon) 

"

que achara a arma há três semanas e por
duas vezes a levara à praia. 

"Se você estiver
armado na rua e alguém te dá um tiro, o que
você faz?", indagou ele. (Cidade, página 5)

Preço externo do

açúcar sobe com

ameaça do Brasil

Declaração atribuída a Weber Rezek,
chefe de gabinete do ministro da Indústria
e do Comércio, Roberto Cardoso Alves,
admitindo a possibilidade de o Brasil sus-
pender por dois anos as exportações de
açúcar, fez o preço do produto atingir o
nível mais alto em 15 meses. No sábado,
nota oficial do Itamarati desmentiu a
ameaça. Mas a agitação no mercado a
partir de quarta-feira, quando a notí-
cia chegou a Nova Iorque, levou os EUA
a ameaçarem o Brasil com a suspensão
de sua cota de exportação do produto
no próximo ano. (Economia, página 2)

RDA libera as

viagens a

outros países
O Governo da Alemanha Oriental anun-

ciou lei que permite a qualquer cidadão viajar
ao exterior, além de garantir vistos no prazo
máximo de 30 dias. O Ministério do Interior
sugeriu ainda que poderá ser abolido o crime
de "abandono do país", no qual são enqua-
drados os emigrantes ilegais. A notícia foi
divulgada um dia depois da maior manifes-
tação pela democracia da história da RDA,
que reuniu 1 milhão de pessoas em Berlim
Oriental. Ontem, cerca de 12 mil alemães-o-
rientais chegaram à Alemanha Ocidental
através da Tchecoslováquia. (Página 7)
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Bola no fundo da rede, Bujica

Júnior e Zico

f*ffcmanrlnm 

Luiz Dacosta

vitória do Fia
Comandado pelos talentos de Júnior

e Zico, o Flamengo teve excelente atua-
ção e venceu o Vasco, com justiça, on-
tem, no Maracanã, por 2 a 0. Antes do
jogo, a festa foi para Bebeto, que pela
primeira vez enfrentava o ex-time. Mas
depois, as honras foram para seu substi-
tuto no time rubro-negro, o jovem Buji-
ca, autor dos dois gols.

Bem marcado pelo veterano Júnior,
Bebeto decepcionou e culminou sua má
exibição com um cartão vermelho, após
o segundo gol do Flamengo, por atingir
o goleiro Zé Carlos, também expulso.
Em Belo Horizonte, o Fluminense per-
deu o quinto jogo seguido para o
Atlético por 2 a 0 e completou sua
sétima partida sem vitória (Esportes)

Com 91% Com 152%

Salario initial 3.329,84 4.571,76

Caixa 7.526,52 10.339,59
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Salario maior 28.617,46 39.419,64 A

O deputado estadual do Pará
Agostinho Linhares, antigo candida-
to a vice na chapa do Partido Muni-
cipalista Brasileiro, pediu NCz$ 600
mil ao presidente da agremiação, Ar-
mando Corrêa, para renunciar ao
cargo em favor do senador paraibano
Marcondes Gadelha, e assim permitir
que se completasse a nova chapa,
liderada pelo empresário e animador
de auditório Sílvio Santos. A revela-
ção foi feita ao JORNAL DO BRA-
SIL pelo próprio Corrêa.

"Ele dizia que era para pagar as
despesas de campanha", afirma Ar-
mando Corrêa. "Mas, na verdade, só
teve gastos com algumas camisetas."
Conversas de dinheiro para cá e para
lá, troca de favores e promessas de
futuros apoios políticos caracteriza-
ram as negociações para a armação
da candidatura Santos, ao longo da
semana passada, segundo informou o
JORNAL DO BRASIL em sua edi-
ção de ontem. Hoje o JB publica mais
detalhes da operação.

Corrêa diz que Linhares acabou
não levando o dinheiro que pedira
ao PMB. No entanto, outro dirigen-
te do partido — o primeiro-secretá-
rio José Felinto, deputado estadual
no Paraná — afirma-se convencido
de que Linhares foi cçmprado pelo
senador maranhense Édson Lobão,
um dos principais negociadores da
candidatura de Sílvio Santos do la-
do do PFL. "Ele 

(Lobão) deu a
grana", garante Felinto.

Segundo Corrêa, seu antigo com-
panheiro de chapa recebeu também
outro tipo de assédio, durante as 72
horas em que, já armada a candidatu-
ra Sílvio Santos, recusava-se a abrir
lugar para a nomeação de um novo
vice. "Ainda tem o que ele recebeu do
outro lado, que não foi pouco", diz.
Esse "outro lado", informa Corrêa,
era "o lado de Coílor", que pressio-
nava no sentido contrário — o de que
Linhares se recusasse a renunciar, pa-
ra atrapalhar a articulação em torno
de Sílvio Santos.

O mercado persa instalado nos
fundos da candidatura Santos era
completado em outra ponta por uma
arma diferente — a pressão política.
E nesse campo uma importante parti-
cipação esteve reservada a um perso-
nagem de peso — o presidente José
Sarney. Para dobrar a resistência de
Linhares, cuja recusa a renunciar
configurou o principal impasse vivido
pelos negociadores, Sarney telefonou
duas vezes ao vice-governador do
Maranhão, João Alberto, que vem a
ser irmão do vice que se recusava a
sair do caminho.

"Volte à sua postura de político do
Maranhão e não venha atrapalhar o
PMB", disse Sarney a João Alberto,
segundo Corrêa. João Alberto atra-
palhava no sentido de que queria
contrabandear, no pacote das nego-
ciações, um futuro apoio às suas pre-
tensões ao governo maranhense.
Quando soube que Sarney se empe-
nhava para facilitar as coisas para
Sílvio Santos, Armando Corrêa co-
mentou com seu mentor político, o
empresário Múcio Athayde: "O Sar-
ney está por trás dessa candidatura.
Agora, ficou tudo mais fácil".

Outro personagem que teve parti-
cipação importante no episódio foi o
governador do Paraná, Álvaro Dias.
"Temos dois grandes companheiros e
orientadores — Múcio Athayde e Ál-
varo Dias", diz Corrêa. Quando se
tratava de escolher, entre os senado-
res Marcondes Gadelha, Édson Lo-
bão e Hugo Napoleão, quem seria o
vice de Santos, Corrêa telefonou a
Álvaro Dias - que escolheu Gade-
lha. "O Álvaro tem mais afinidade
com Gadelha, que, como ele, foi do
grupo autêntico do PMDB", conta
Corrêa. José Felinto, que também tem
no governador do Paraná um conse-
lheiro constante, resume: "O Álvaro
achou ótimo o lançamento da candi-
datura de Sílvio Santos." (Página 5)
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? O sambista Carlos Ca-
chaça, que está completan-
do 87 anos, será homena-
geado hoje, às 21h, no
Teatro João Caetano, com
show de Paulinho da Viola,
Beth Carvalho e D. Ivone
Lara, entre outros. Semipa-
ralisado em conseqüência
de princípio de
derrame, Cacha-
ça recuperou a
fala sexta-feira. B

Medicina
Com aplicação direta de

argila, misturada a dois
óleos vegetais — andiroba e
copaíba —, nos locais afeta-
dos pelo herpes, a dermato-
logista Maria Amélia Fer-
reira Ramos tem conse-
guido adiar a recorrência
dos surtos da doença.

Nova técnica cirúrgica,
que consiste na remodela-
gem dos canais que trans-
portam a urina, com o uso
de teflon, corrigirá em 15
minutos defeito congênito
conhecido como refluxo vé-
sico-uretral, responsável
por 10% a 30% dos casos de
insuficiência renal aguda
em adultos. (Página 12)

d
POR QUÊ?

Por que os ônibus tumul-
tuam o trânsito do Rio com
avanços de sinal vermeino
e velocidade excessiva? In-
vestigação do JORNAL DO
BRASIL mostrou que a falta
de campanha educativa e a
fiscalização deficiente são
responsáveis pelas irregu-
laridades cometidas pelos
motoristas. (Cidade, pág. 6)

Cotações
Dólar oficial: NCz$ 5,454
(compra), NCz$ 5,481 (ven-
da). BTN fiscal: NCz$
5,2071. BTN: NCzS 5.0434.
Unif para IPTU, ISS e Al-
vará: NCzS 81,57; taxa de
expediente: NCzS 16,31.
Uferj: NCzS 72,60. UPC:
NCzS 39,89. MYR: NCzS
65,46. Piso Nacional de Sa-
lário: NCzS 557,33. Salário
Mínimo de Referência
NCzS 201,73 (40 BTNs) Ta
blita única para conver
são- Cz$/NCz$ 2 128,6935

Tempo
A Diretoria de Hidrografia
e Navegação do Ministério
da Marinha prevê para ho-
je, no Rio e em Niterói,
tempo bom com céu enco-
berto. Temperatura está-
vel. Visibilidade boa. A
temperatura de ontem va-
riou entre 23° e 29°. Foto do
satélite, mapa e tempo no
mundo, Cidade, página 2.

Loto
Um apostador de Belo Hori-
zonte acertou sozinho a qui-
na do teste 662 e receberá
NCz$ 1.442.267,07. A quadra
pagará o prêmio individual
de NCzS 4.493,35 a 321 acerta-
dores. As dezenas sorteadas
foram 58,64,76, 84 e 87.

Loteca

Vladimir Horowitz
* 1903 f 1989

? Vítima de ataque cardía-
co aos 86 anos, o pianista
Vladimir Horowitz morreu
em sua casa, em Nova Ior-
que. De origem russa e na-
turalizado americano, era
considerado um dos maio-
res gênios da música deste
século. (Página 10)
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Esta em jogo a Erundina sera ouvida sobre caso Lubeca

rllP^nidade da clcicao SAO P,\ULO — A prefeita de Sao Paulo, nem para os esciarecimentos dcqualquer ou- dono da empresa Tertec, Osmar Rossato. mil, dos quais 63 mil ficaram com a Tertec e
O Luiza Erundina, sera convidada a prestar es- tra pessoa distantc da vida publica. "Todos 

policia suspeita que o cheque no valor de NCzS 117 mil com o proprio Mourao) cm
A trama urdida nos bastidores do Partido Mu- clarecimentos no inquerito que investiga somos convidados a prestar esciarecimentos, NCZ$ 900 mil, emitido pela Lubcca no dia 22 fundos de curto prazo ao portador, scm iden-;
A nicjnnijcta Brasileiro (PMB) nara num col- denuncia de corrupgao envolvendo a Lupeca caso a pohcia acredite que temos alguma cola- de agosto deste ano e recebido pela Tertec, tificar o beneficiario, numa agenda do Banco'
fx JKnra TiSrSantos'candidato Empreendimentos Imobiliarios, empresa l.ga- boragao a dar , exphcou Teles, lembrando Seja, na verdade, o pagamento da Lubcca Frances e Italiano. Se Rossato e Mourao nao
PJUSB Sr H re 2 ™ltmac'onal argentlna Bui}8= V B°rn-e 1ue ° vce-prefeito Luiz Eduardo Greenhalgh, Tertec pela emissao de uma nota fiscal fria, comparecerem hojc a policia, o dclegado Ber-a presidente da Republica, como de crevemre- a prefeitura. Por exercer cargo publico, Erun- que tambem sera convidado a prestar csclare- n5o pela prestacao de serves na obra do nardes e o promotor encarregado do caso,
portagens de Teodomiro Braga e Teresa Cardoso, dina tera urn privilege - que faz parte das cimentos, escolhera data e horano que lhe Projeto Urbanistico Panamby. Foram convi- Drausio Lucio Barreto, poderflo pedir prisao
pubheadas na edt?ao de ontem e na de hoje do prcrrogatwasdocargode prefeita. Ela podera forem mais convenientes, da mesma maneira dados tamb6m os proprietarios da empresa preventiva dos'dois. •
JORNAL DO BRASIL, cai sobre a reta final da escolher data e horano mais convenientes que Erundina. A assessona de imprensa da Appraisal Servicos de Encenharia Jose Luiz m^sII i S„ii. cdtrS
campanha eleitoral como uma agressao a cons- saa agenda. 0dclegado thala,dor 

piarilo prefeitura 
infonnou ontem one,quando So SS2.ripnria democratica de auem viveu desde 3 de Policial, Massilon Jose Bernardes Filho, res- prefeita receber o convite da Policia Civil, ela t0 do nrincioal acionista da oreanizacin Rnn ? j Procurou a Prelcl a

ciencta democratica ae quem vivcu, aesae j ae pons^Vel 
pela condu?ao do inquerito policial, o aceitara. Ontem, Erundina estava viajando ° 

v RnrnXt^in r^hMin Luiza ,Ei;undina Para falar sobr? 0 ,Pr0Jet0ou,.° j •, j i ¦, . devera encaijiinhar convite & prefeita ate pelo interior do Estado de Sao Paulo, no Urbanistico Pannamby — sendo devidamente
mil dias sem o direito ue eleger o presiaente aa nnal desta semana. trabalho de reforgo a campanha presidencial Moura e Girao serao ouvidos porque, de despachados pela prefeita para a comissao>
Republica. ft . de Luis Inacio Lula da Silva. . acordo com o rastreamento do cheque da formada pela prefeitura, responsavel pelo es-

0 relato preciso de convcrsas, negociatas, pla- 5>egundo gijunsta 
Gotredo da Silva Teles PrisSo preventiva — 0 delegado Lubeca realizado pelo Banco Central, sabe-se '"do de todo o projeto —, ja se colocou a

nos conspiracies e atos praticados por esse insig- Junior, o tenno "mtimar" n5o pode ser em- Bernardes convidou para prestar esclareci- que foi Mourao quem depositou NCzS 720 disposigao da policia para prestar qualquer
niflcantc partido e muito mais forte do que os pregado para o depoimento de Erundina mentos sobre o caso Lubeca, hoje, as lOh, o mil (saldo do cheque original de NCzS 900 tipo de esclarecimento.
ataques de pura retorica que Silvio Santos vem
rccebendo de todos os outros candidates juntos, ?' m&mzmmmm Gustavo Miranda

fmprenSemaaonai16 f f 
Brasil tem feit0 Maluf ouve nome v 

gjg* Sarney ganha do

Dizer, como seus adversarios estao dizendo, d© Kny,fl]CHI TS.E 0SpaQO HO

militar posto abaixo em 1985, ou que trapaceia CcHTCBtA IIO R.10 ^prOgrama do P RN
humanidade com sortetos do Bau da Felicidade Liderando uma carreata de 15 car- V I BRASILIA — O presidente Jose Sarneyo paternahsmo da Porta da Esperan?a, e cafe ros dos quais sete eram de sua propria. Snw^wUii ocupara o horario da propaganda cleitoral do
pcqueno d.ante da apresentagao das prime,ras comitiva> 0 candidato do PDS a Presi- W'l TTl "-*m. .If^ candidato do PRN, Fernando Collor de Mel-
cvidencias de que o lan?amento de sua candidatu- dencia da Republica, Paulo Maluf, passou { * P#MeD®EHwl lo. Para se defender das acusa?oes que lhc

ddrianamas°drumnverdadeiro balcao™ neg6- ontem pela^Avenidas Atlantica, Vie 
ja Stadoprados^'uml'noit^eio^frofta'rde

entro^?ra^v^no mercado^eleitoral^fiw- 'mis 

^a^hsfas"tc^'rdcird"o

hMt^L^em^^fazind^s em RoraTmae a obSslo respondeu^omgesEbieno^ 
BUen° 1' os.tiverem 

sido Por ele,utilizadosf'detcr"nectares cm iazenaas em Rorainid e a oobcbbdo v t> p- - 1';; •'" minou o ministro em seu despacho. Dois mi-
de disputar qualquer elei<;ao a qualquer prego, ate Terminando visita de tres dias ao Esta- If nutos e meio significam a metade de cada um
para aparecer no horano eleitoral gratuito, pas- do do Rio de Janeiro — esteve no Rio, no dos dois programas diarios do PRN, que tern
sou pelo constrangimento de responder a pergun- Norte Fluminense e nas cidades de Niteroi Maluf teve uma recepqao fria no reduto brizolista da Rocinha direito a dez minutos.
tas ^ de reporteres sobre o^ que teria ^rolado de e §ag Gongalo — Maluf foi a favela da Embora a Radiobras, responsavel pelas
dinheiro nessa historia. O senador Marcondes Rocinha, considerada a maior da America Marceio R6gua transmissoes do horario gratuito de radio e
Gadelha, que comegou a construir sua carreira do Sul, com cerca de 200 nul habitantes ' VSSg:. ' "¦'¦^WSESS-' 

W8 Wi televisao, nao tenha informado ainda aoTSE
pohtica como deputado de esquwda do combatt- 123.257 mil eleitores. Foi na Rocinha que quantos foram os programas em qucstao, o
vo grupo autentico do antigo MDB, ouviu do „ , •. D„0C„0 comite do PRN informou que os ataques de
jornalista B6ris Casoy, no noticidrio TJ Brasil da j inc Lee s , m 'f Collor ao presidente foram ao ar duas vezes, o .'
cadeia de televisao de Silvio Santos, interpelagao p^L^e^d^Mduf^or^^e^ant^ j 

1^^ 
J qupdaa 

Sarney um total decinco minutos —

foesNNemlanJuHe pode'Ssafalgudm'poJquI ^ O candidato do PDS entrou no bar fo.p^sterbfeonfir-

surpreendente confissao da pessoa mais autoriza- contraventor do jogo do bicho Wagner Sminfque'os pididt direito de'respos-
da a falar sobre o assunto, porque esteve cnvolvi- de Paula, o Pica-Pau, beyou as mulhe- ta sejam despachados no prazo de 24 horas. A
da nos minimos detalhes da negociagao para subs- res e dtstribuiu guarana para a crian- decisao de Sanches sera submetida aos demais'
tituigao do candidato do PMB. Essa pessoa e ?ada. Visitou tambem a casa de dona /^fiplpS integrantes do tribunal na sessao plenaria de;
proprio Armando Correa, que revela, em reporta- Luiza Antdnia dos Santos, de 63 anos, 4 I 1$amanha a noite. Somente depois da votacao

feputado'estaduTl AgoSntoUnh^s fte pediu que ^ dinheiro 30 candidate dinheiro ;
NCz$ 600 mil para ceder a Marcondes Gadelha Para comprar outro sofa para que o man- ministros do TSE tem confirmado os despa-
lugar de candidato a vice-presidente na chapa de do, paralitico, pudesse dormir com mais . ; chos dados ad referendum.
Silvio Santos. conforto. Decepcionada com o candidato, >, 

'4r Novo 
pedido — Esse, porem, nao foi o

Como se nao bastasse, Correa acresccntou: que deu so NCzS 50, dona Luiza indig- a 
eira i erou a icic ea a o ^nico pedido de resposta que o presidente

"Isso foi o que ele pediu do PMB, poissabia que nou-se: "Isso nao da pra nada". ~K~% If, • •_ Sarney encaminhou ao TSE. Nos programas •

partido estava de caixa baixa. Ainda tem o que ele . A f J/»/| ilOfltfl fl ^ de sabado a noite e ontem a tarde, Fernando ,
levou do outro lado, que nao foi pouco" E Lixo 

- Ao passar em frente a uma I UlllllsW 11 £* I III (Id Ul WMlO Collor voltou a atacar Sarney, provocando
deoutado estadual Daraense Jose Felinto ccrebro cagamba da Comlurb transbordando lixo, M ¦* novo pedido de resposta, que tem que ser ¦
aepuwao esiauudi paraense jose reunio, LLreoro , r\ cnl fnrtt* /-//=» Alem dos pohticos, como os depu- despachado ate hoje a tarde. Como a sessao ,e musculo do^PMB, foi mais adiante, manifestan- Paulo Maluf prometeu a estudante Ana oOO O SOI lOrte QC tados Ronaldo Cezar Coelho e Ana Ma- so acontecera amanha, o despacho devera serdo a convicgao de que Agostmho Linhares teria Claudia dos Reis que limparia todo o lixo dOlTlingO, d CtUnpMlha ria Rattes e os vereadores Sergio Ca- mais uma vez dado ad referendum.sido compraao jkIo senador^Edison Lobao, mara- "que Brizola deixou", Da Rocinha, o can- oo/mon^a a Vrtrta Cu/ bral e Laura Carneiro, a escola de samba Nos programas, Collor chamou o presi-nhense,^arnigo do presidente Sarney. Ele deu HiHntn fr>i nam a nrnia Hp San Pnnradn esquenta 2 £Ona &U1 tinha outros destaques: o carnavalesco dente de "corrupto e incompetente", acusan-
grana. E foi porque teve de gastar que depois ' para a praa e ' 77T~.—7.  Fernando Pamplona e os artistas Miguel do„ de ..„0 invAs de esl.,r _ nre0CUDand0
esfriou seu cntusiasmo pela candidatura de Silvio oade nao percorreu mais de 200 metros Mucio Bezerra Falabella e Patricia Pillar, que distribui- mm a ^n,ir.1n" pstar mps'mn ^ »pref>c,inadn
Santos", disse Felinto. em carro aberto, trocando a caminhonete p oi um domingo de sol e de muita ^n^auSefros^/StaJBS cm criar d'^uldades para que o processo I

Isto nao e campanha eleitoral, e caso de poll- em que fez a caneata pelo Opala placa J. politica nas praias do Leblon, Ipane- entre \venjda princesa i^bel e a Rua democratico finalmente se consolide".
cia. Os sete ministros do Tribunal Superior Eleito- RY-2942. A comitiva de feis Opalas que ma e Copacabana, onde, pela manha, hou- Francisco Otaviano Collor disse que Sarney e "um desastrado,.J
ral (TSE) que decidirao ate quinta-feira a sorte da acomnanhou Maluf ate o Aeronorto San- ? Pfss®ata d? PD1[' btckteatajo PV e As 10h45m, uma hora antes do inicio ™ fraco" e o chamou de "politico de segunda.
candidatura de Silvio Santos tem, agora, a obriga- . _v . • desfile do Gremio Recreativo Escola de do desfile da escola de samba, cerca de classe", Acusou o presidente de "tumultuar a
gao moral de determinar a abertura imediata de tos Parecia e,star com muita^pres- Samte o Bras.l Va. Mudar - a mais de Brjzola> na maioria vida dos brasileiros" e de ter patrocinado
sindicancia ou inquerito para completar a apura- sa: na0 respeitou nenhum sinal de transito ceroa^emil adeptos da candi- criangas, fizeram uma passeata na Aveni- "esta trama, esta montagem, esta negociata-,
gao dessa historia. A dignidade notoria dos minis- e entrou na contramao da Rua Pio Cor- datura Mario Covas (PSDB) na Aveni- da Atlantica. Junto com dona Neuza, mu- esta candidatura Silvio Santos, com o estilo
tros do TSE impoe que eles agora cuidem da rea, que da acesso ao Tunel Rebougas. No da Atlantica. lher do candidato do PDT, e o presidente "golpedobau".
dignidade da eleigao. A democracia se enfraquece- aeronnrtn Maluf foi ciimnrimratadn tvla Durante uma hora e meia, os partida- da Bnzolandia, Antonio Jose herreira, Depois de atribuir o langamento da candi-
ra se for eleito um presidente sob a suspeita de ter °P 

°' 01 cumP"mentad0 nos dos tucanos dangaram ao som do Ferreirinha, os mamfestantes cantavam datura Silvio Santos ao presidente da Repu-
sido embalado Dor manobras como as narradas cantora Eliana Pittman e afirmou que tem samba O Brasil deM&no Covas. /ingle da campanha, ao som de uma banda blica, Collor afirmou que "Sarney esta que-siao emoaiaao por manooras como as narraaas seeundo luear na nreferencia do eleito- Apesar das diferengas, os contra, os de musica. Os mamfestantes carregavam j d I democracin epelos donos do PMB. 0 seg""00 lu8ar na preierenaa ao eieuo a favor e os muit0 ^ contrano nao bandeiras e baldes coloridos com o nome ^ , 
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Eleitoral deve decidir com base apenas em rigoro- No sabado a tarde o candidato do ram,na P'fa da Avenida. AUanti.ca & Verdes - Enquanto isso, no Leblon, "
Y / . . j' Pl" . fc nnr r ... „ chada ao transito e aberta a entendi- n« artpntn? Ho PartiHn Verde rnncen- do pela ambigao e pela falta de grandeza deso enquadramento jundico. Um tribunal que cui- PDS fez um showmicio em Campo Gran- mentos: o deputado Ronaldo Cezar ad£Pt0S™t'S um dos piores presidentes que o nosso pais jada de eleigao e tambem um tnbunal politico. de (Zona Oeste do Rio) para cerca de 500 Coelho (PSDB) e o candidato a Presi- r,ahv™PJJt 

in oaoLme tendoifren- teve a infelicidade de ter".
toma frequentemente decisoes politicas, como sa- pessoas — a maioria delas vindas em oni- dencia da Republica pelo PV, Fernan- te 0 candjdat0 Fernando Gabeira. De Ofendido — Sentindo-se ofendido em
bem os propnos pohticos, acostumados a visttar l fretados de Sao Joao de Meriti na Gabeira, trocaram beijos no rosto oculos escuros, camisa estampada, bermu- sua honra e dignidade, o presidente Sarney
gabinetes e corredores da Justiga Eleitoral. Nao R • „ j„ p, . . D- r) 
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5 ao se encontrarem 8est° aplaudido da e ^njSi e]e comandou o desfile de cerca quer novo direito de resposta no programa de

politica, por exemplo, a decisao do TSE de nao Baixada Fluminense, e de Rio Claro, Sul pelos mihtantes do Partido Verde e pelos de 50 bicicletas pedalando uma Caloi Ce- Fernando Collor. Como no pedido anterior,
alterar mais a cedula eleitoral? Ou a de diminuir Fluminense — com as presengas dos sam- C°^eeriS°—A aleere manifestacao d- ele Pede fl»e 0 TSE lhe destine 0 mesmo
os prazos do processo de registro de Silvio Santos bistas e partideiros Jovelina Perola Negra, dos ,uc°os contagjou atg mesmo os pede- Para 0 guitarrista Sergio Kastrup, espago de tempo utilizado pelo candidato do
para que tudo fique esclarecido bem antes do dia Dicro, Almir Guineto e a bateria da escola tistas, que gritavam o nome de Brizola, bicicleata e uma forma inteligente de se PRN para as acusagoes, em quantos progra-,
da eleigao? Nos dois casos, a precisao da lei foi de samba Mocidade Independente de Pa- mas dangavam e cantavam o samba de fazer propaganda politica. Eu panfietci, mas de radio e televisao as declaragoes sejani
deixada de lado em nome dc uma causa maior. ; : . u , fr Helio Turco, Jurandir e Alvinho: "O po- suei a camisa c, brevemente, vou me filiar repetidas. Segundo informou o comite do can-
escandalo do PMB e grave demais para nao ser Miguel. A noite, Maiut tot para Ban- bre cjiora agonja^o rico embala a sua 30 py"' disse,ele' 9 Panneto, distribuido didato, o programa estava acertado para tres
encarado tambem dessa maneira. gu (Zona Oeste) e contou com reforgo dos rede/O Brasil ainda e/So um mapa na pelo bronzeado guitarrista trazia a men- horarios: os de sabado a noite e ontem pela

integrantes da bateria da Imperatriz Leo- parede". A escola de samba do PSDB, sagem do Partido Verde. Carreata nao ta manha, que geraram o pedido de Sarney, e
O exemplo do PT pollensc no seu segundo showmicio do ™ id™ d, »eteado, Se^io Cabral, ,i- 
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ca, este pais, certamente, seria outro. O partido llvAJn diversas alas e ate uma escolada sambista: mais vitimas na guerra do transito que mais ires vezes; quanuaaut ul minuios
abriu uma comissao de investigagao na Camara s£ Paulo" d°na 

Ne"ma'da Mangueira- mata 50 mil brasileiros P°r ano"- a^a a 5cr avahada quando dojulgamento do
Municipal e outra de sindicancia na Prefeitura de ' 
Sao Paulo; foi a Policia Civil exigir apuragao —— 
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será ouvida sobre caso LubecaEstá em jogo a

dignidade da eleição

A trama urdida nos bastidores do Partido Mu-
A nicipalista Brasileiro (PMB) para, num gol-
pe de última hora, lançar Sílvio Santos candidato
a presidente da República, como descrevem re-
portagens de Teodomiro Braga e Teresa Cardoso,
publicadas na edição de ontem e na de hoje do
JORNAL DO BRASIL, cai sobre a reta final da
campanha eleitoral como uma agressão à cons-
ciência democrática de quem viveu, desde 3 de
outubro de 1960, uma saga de mais de 10
mil dias sem o direito de eleger o presidente da
República.

O relato preciso de conversas, negociatas, pia-
nos, conspirações e atos praticados por esse insig-
nificante partido é muito mais forte do que os
ataques de pura retórica que Sílvio Santos vem
recebendo de todos os outros candidatos juntos,
ou a zombaria que dele e do Brasil tem feito a
imprensa internacional.

Dizer, como seus adversários estão dizendo,
que Sílvio Santos representa as trevas, por se
declarar autoritário e por se ter aliado ao regime
militar posto abaixo em 1985, ou que trapaceia a
humanidade com sorteios do Baú da Felicidade e
o paternalismo da Porta da Esperança, é café
pequeno diante da apresentação das primeiras
evidências de que o lançamento de sua candidatu-
ra teria sido feito, não de uma plataforma parti-
dária, mas de um verdadeiro balcão de negó-
cios.

Desde o primeiro instante em que Sílvio San-
tos entrou para valer no mercado eleitoral, fica-
ram no ar as suspeitas de que estariam ocorrendo
tenebrosas tansações. Logo quando anunciou, na
semana passada, que renunciaria à sua candidatu-
ra pelo PMB para dar lugar a Sílvio Santos,
Armando Corrêa, que tem entre as principais
marcas de sua biografia um patrimônio de 129 mil
hectares em 43 fazendas em Roraima e a obsessão
de disputar qualquer eleição a qualquer preço, até
para aparecer no horário eleitoral gratuito, pas-
sou pelo constrangimento de responder a pergun-
tas de repórteres sobre o que teria rolado de
dinheiro nessa história. O senador Marcondes
Gadelha, que começou a construir sua carreira
política como deputado de esquerda do combati-
vo grupo autêntico do antigo MDB, ouviu do
jornalista Bóris Casoy, no noticiário 77 Brasil da
cadeia de televisão de Sílvio Santos, interpelação
semelhante.

Naturalmente, eles repudiaram as insinua-
ções. Nem aqui se pode acusar alguém, porque
não há provas. O que existe de concreto é a
surpreendente confissão da pessoa mais autoriza-
da a falar sobre o assunto, porque esteve envolvi-
da nos mínimos detalhes da negociação para subs-
tituição do candidato do PMB. Essa pessoa é o
próprio Armando Corrêa, que revela, em reporta-
gem publicada na página 5 desta edição, que o
deputado estadual Agostinho Linhares lhe pediu
NCz$ 600 mil para ceder a Marcondes Gadelha o
lugar de candidate a vice-presidente na chapa de
Sílvio Santos.

Como se não bastasse, Corrêa acrescentou:"Isso foi o que ele pediu do PMB, pois sabia que o
partido estava de caixa baixa. Ainda tem o que ele
levou, do outro lado, que não foi pouco". E o
deputado estadual'paraense José Felinto, cérebro
e músculo do PMB, foi mais adiante, manifestan-
do a convicção de que Agostinho Linhares teria
sido comprado pelo senador Édison Lobão, mara-
nhense, amigo do presidente Sarney. "Ele deu a
grana. E foi porque teve de gastar que depois
esfriou seu entusiasmo pela candidatura de Sílvio
Santos", disse Felinto.

Isto não é campanha eleitoral, é caso de poli-
cia. Os sete ministros do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) que decidirão até quinta-feira a sorte da
candidatura de Sílvio Santos têm, agora, a obriga-
ção moral de determinar a abertura imediata de
sindicância ou inquérito para completar a apura-
ção dessa história. A dignidade notória dos minis-
tros do TSE impõe que eles agora cuidem da
dignidade da eleição. A democracia se enfraquece-
rá se for eleito um presidente sob a suspeita de ter
sido embalado por manobras como as narradas
pelos donos do PMB.

Não se invoque o argumento de que a Justiça
Eleitoral deve decidir com base apenas em rigoro-
so enquadramento jurídico. Um tribunal que cui-
da de eleição é também um tribunal político. E
toma freqüentemente decisões políticas, como sa-
bem os próprios políticos, acostumados a visitar
gabinetes e corredores da Justiça Eleitoral. Não é
política, por exemplo, a decisão do TSE de não
alterar mais a cédula eleitoral? Ou a de diminuir
os prazos do processo de registro de Sílvio Santos
para que tudo fique esclarecido bem antes do dia
da eleição? Nos dois casos, a precisão da lei foi
deixada de lado em nome de uma causa maior. O
escândalo do PMB é grave demais para não ser
encarado também dessa maneira.

O exemplo do PT
Se todas as denúncias de corrupção fossem

apuradas como o PT está apurando o caso Lube-
ca, este país, certamente, seria outro. O partido
abriu uma comissão de investigação na Câmara
Municipal e outra de sindicância na Prefeitura de
São Paulo; foi à Polícia Civil exigir apuração
rápida e completa; pediu ao Tribunal de Contas

—qüe-examine a contabilidade da administração
Luiza Erundina; está colocando á disposição de
qualquer cidadão o terminal de computador com
todo o extrato das contas da campanha eleitoral
do candidato Luís Inácio Lula da Silva; e neste
fim de semana pediu para hoje á tarde, em Brasí-
lia, audiência de uma comissão de deputados pe-
tistas com o presidente do Banco Central, Wadico
Bucchi, a fim de solicitar imediata revelação à
Justiça de todo o percurso do cheque de NCzS 900
mil emitido pela imobiliária Lubeca, supostamen-
te para ajudar a campanha de Lula.

A direção do PT tem 95% de certeza de que
esse dinheiro não chegou ao partido. Nos 5% de
dúvida está a hipótese de algum funcionário su-'
balterno ter metido a mão no dinheiro. O PT quer
urgentemente tirar essa dúvida para. se for o caso,
punir o responsável. Teme que isso só seja esclare-
cido bem perto da eleição, sem que possa reagir.
Frase de Wadico Bucchi ouvida por um assessor
de Lula: "Estou louco para resolver logo este
caso".

SÂO PiAULO — A prefeita de São Paulo,
Luiza Erundina, será convidada a prestar es-
clarecimeritos no inquérito que investiga a
denúncia de corrupção envolvendo a Luoeca
Empreendimentos Imobiliários, empresa liga-
da a multinacional argentina Bungc y Bom, e
a prefeitura. Por exercer cargo público, Erun-
dina terá um privilégio — que faz parte das
prerrogativas do cargo de prefeita. Ela poderá
escolher data e horário mais convenientes à
sua agenda. O delegado titular do 4° Distrito
Policial, Massilon José Bernardes Filho, res-
ponsável pela condução do inquérito policial,
deverá encajninhar convite à prefeita até o
final desta semana.

Segundo p jurista Gofredo da Silva Teles
Júnior, o terino "intimar" não pode ser em-
pregado pará 'o depoimento de Erundina e

nem para os esclarecimentos de qualquer ou-
tra pessoa distante da vida pública. "Todos
somos convidados a prestar esclarecimentos,
caso a polícia acredite que temos alguma cola-
boração a dar", explicou Teles, lembrando
que o vice-prefeito Luiz Eduardo Greenhalgh,
que também será convidado a prestar esclare-
cimentos, escolherá data e horário que lhe
forem mais convenientes, da mesma maneira
que Erundina. A assessoria de imprensa da
prefeitura informou ontem que, quando a
prefeita receber o convite da Polícia Civil, ela
o aceitará. Ontem, Erundina estava viajando
pelo interior do Estado de São Paulo, no
trabalho de reforço á campanha presidencial
de Luis Inácio Lula da Silva.

Pris&o preventiva — O delegado
Bernardes convidou para prestar esclareci-
mentos sobre o caso Lubeca, hoje, ás lOh, o

dono da empresa Tertcc, Osmar Rossato. A
polícia suspeita que o cheque no valor de
NCZS 900 mil, emitido pela Lubcca no dia 22
de agosto deste ano e recebido pela Tertcc,
seja, na verdade, o pagamento da Lubcca à
Tertec pela emissão de uma nota fiscal fria, e
não pela prestação de serviços na obra do
Projeto Urbanístico Panamby. Foram convi-
dados também os proprietários da empresa
Appraisal Serviços de Engenharia, José Luiz
Aranha Moura e Luciano Girão, braço direi-
to do principal acionista da organização Bun-
ge y Bom, Octavio Caraballo.

Moura e Girão serão ouvidos porque, de
acordo com o rastreamento do cheque da
Lubeca realizado pelo Banco Central, sabe-se
que foi Mourão quem depositou NCzS 720
mil (saldo do cheque original de NCzS 900

mil, dos quais 63 mil ficaram com a Tertec e
NCzS 117 mil com o próprio Mourão) cm
fundos de curto prazo ao portador, sem iden-.
tificar o beneficiário, numa agência do Banco'
Francês e Italiano. Se Rossato e Mourão não
comparecerem hoje à polícia, o delegado Ber-
nardes e o promotor encarregado do caso,
Dráusio Lúcio Barreto, poderão pedir prisão
preventiva dosdois.

O deputado estadual Moisés Lipnik (PTB)
que, junto com Girão, procurou a prefeita'
Luiza Erundina para falar sobre o Projeto
Urbanístico Pannamby — sendo devidamente
despachados pela prefeita para a comissão
formada pela prefeitura, responsável pelo cs-
tudo de todo o projeto —, já se colocou á
disposição da polícia para prestar qualquer
tipo de esclarecimento.

Maluf ouve nome

de Brizola em

carreata no Rio
Liderando uma carreata de 15 car-

ros, dos quais sete eram de sua própria,
comitiva, o candidato do PDS à Presi-
dência da República, Paulo Maluf, passou
ontem pelas Avenidas Atlântica, Vieira
Souto e Delfim Moreira, na Zona Sul do
Rio de Janeiro, ouvindo gritos de "Brizo-
la". Acompanhado pelos deputados fede-
rais paulistas Renato Cordeiro e Cunha
Bueno, Maluf não conseguiu animar a
manifestação, apesar das 25 malufetes que
trazia em quatro Kombis. Irritado com os
constantes gritos de "Brizola" â passagem
da carreata, o deputado Cunha Bueno
respondeu com gestos obscenos.

Terminando visita de três dias ao Esta-
do do Rio de Jâneiro — esteve no Rio, no
Norte Fluminense e nas cidades de Niterói
e São Gonçalo — Maluf foi à favela da
Rocinha, considerada a maior da América
do Sul, com cerca de 200 mil habitantes e
123.257 mil eleitores. Foi na Rocinha que
o vereador Wilson Leite Passos, também
do PDS, conseguiu sua maior votação. A
passagem de Maluf por lá, no entanto,
não entusiasmou os favelados.

O candidato do PDS entrou no bar
do Zargão, tomou cerveja ao lado do
contraventor do jogo do bicho Wagner
de Paula, o Pica-Pau, beijou as mulhe-
res e distribuiu guaraná para a crian-
çada. Visitou também a casa de dona
Luiza Antônia dos Santos, de 63 anos,
que pediu dinheiro ao candidato dinheiro
para comprar outro sofá para que o mari-
do, paralítico, pudesse dormir com mais
conforto. Decepcionada com o candidato,
que deu só NCz$ 50, dona Luiza indig-
nou-se: "Isso não dá pra nada".

lixo — Ao passar em frente a uma
caçamba da Comlurb transbordando lixo,
Paulo Maluf prometeu à estudante Ana
Cláudia dos Reis que limparia todo o lixo
"que Brizola deixou", Da Rocinha, o can-
didato foi para a praia de São Conrado,
onde não percorreu mais de 200 metros
em carro aberto, trocando a caminhonete
em que fez a carreata pelo Opala placa
RY-2942. A comitiva de Seis Opalas que
acompanhou Maluf até o Aeroporto San-
tos Dumont parecia estar com muita pres-
sa: não respeitou nenhum sinal de trânsito
e entrou na contramão da Rua Pio Cor-
rêa, que dá acesso ao Túnel Rebouças. No
aeroporto, Maluf foi cumprimentado pela
cantora Eliana Pittman e afirmou que tem
o segundo lugar na preferência do eleito-
rado carioca.

No sábado à tarde o candidato do
PDS fez um showmício em Campo Gran-
de (Zona Oeste do Rio) para cerca de 500
pessoas — a maioria delas vindas em ôni-
bus fretados de São João de Meriti, na
Baixada Fluminense, e de Rio Claro, Sul
Fluminense — com as presenças dos sam-
bistas e partideiros Jovelina Pérola Negra,
Dicró, Almir Guineto e a bateria da escola
de samba Mocidade Independente de Pa-
dre Miguel. À noite, Maluf foi para Ban-
gu (Zona Oeste) e contou com reforço dos
integrantes da bateria da Imperatriz Leo-
poldinense no seu segundo showmício do
dia. Maluf prometeu construir fábricas na
Zona Oeste para que todos tenham em-
prego: 

"Vou fazer o mesmo que fiz em
São Paulo".

Sarney ganha do

TSE espaço no

programa do PRN

BRASÍLIA — O presidente José Sarney
ocupará o horário da propaganda eleitoral do
candidato do PRN, Fernando Collor de Mel-
lo, para se defender das acusações que lhe
foram feitas nos programas de sexta-feira e
sábado passados — um à noite e outro à tarde
—, quando foi chamado de "corrupto e in-,
competente". O direito de resposta foi conce- •
dido pelo ministro Sidney Sanches, do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), atendendo ;
pedido encaminhado pelo presidente.

Sarney terá direito a dois minutos e meio,"em tantos programas de rádio e televisão, no
horário da propaganda eleitoral gratuita, do
candidato Fernando Collor de Mello, quantos
os que tiverem sido por ele utilizados", deter-
minou o ministro em seu despacho. Dois mi-
nutos e meio significam a metade de cada um
dos dois programas diários do PRN, que tem
direito a dez minutos.

Embora a Radiobrás, responsável pelas
transmissões do horário gratuito de rádio e
televisão, não tenha informado ainda ao TSE
quantos foram os programas cm questão, o
comitê do PRN informou que os ataques de
Collor ao presidente foram ao ar duas vezes, o
que dá a Sarney um total de cinco minutos —
dois minutos e meio de cada vez — no horário
do PRN.

O despacho do ministro Sidney Sanches
foi dado ad referendum (para posterior confir-
mação) do plenário do TSE. A Lei 7.773
determina que os pedidos de direito de respos-
ta sejam despachados no prazo de 24 horas. A
decisão de Sanches será submetida aos demais 1
integrantes do tribunal na sessão plenária de '
amanhã á noite. Somente depois da votação
em plenário, o presidente Sarney poderá ocu-
par os programas do PRN. Até agora, os sete
ministros do TSE têm confirmado os despa-
chos dados ad referendum.

Novo pedido — Esse, porém, não foi o
único pedido de resposta que o presidente
Sarney encaminhou ao TSE. Nos programas ¦
de sábado à noite e ontem á tarde, Fernando
Collor voltou a atacar Sarney, provocando'
novo pedido de resposta, que tem que ser
despachado até hoje à tarde. Como a sessão
só acontecerá amanhã, o despacho deverá ser
mais uma vez dado ad referendum.

Nos programas, Collor chamou o presi-
dente de "corrupto e incompetente", acusan-
do-o de, "ao invés de estar se preocupando
com a inflação", estar mesmo c "preocupado
em criar dificuldades para que o processo
democrático finalmente se consolide".

Collor disse que Sarney é "um desastrado,,
um fraco" e o chamou de "político de segunda,
classe", Acusou o presidente de "tumultuar 9.
vida dos brasileiros" e de ter patrocinado"esta trama, esta montagem, esta negociata',
esta candidatura Silvio Santos, com o estilo"golpe do baú".

Depois de atribuir o lançamento da candi-
datura Sílvio Santos ao presidente da Repú-
blica, Collor afirmou que "Sarney está que-;
rendo dar um golpe na democracia e
desmoralizar as eleições". Além disso, respon-
sabilizou Sarney por deixar o Brasil "mancha-
do pela ambição e pela falta de grandeza de
um dos piores presidentes que o nosso pais já
teve a infelicidade de ter".

Ofendido — Sentindo-se ofendido em
sua honra e dignidade, o presidente Sarney
quer novo direito de resposta no programa de
Fernando Collor. Como no pedido anterior,,
ele pede que o TSE lhe destine o mesmo
espaço de tempo utilizado pelo candidato do
PRN para as acusações, em quantos progra-,
mas de rádio e televisão as declarações sejam
repetidas. Segundo informou o comitê do can-
didato, o programa estava acertado para três
horários: os de sábado à noite e ontem pela
manhã, que geraram o pedido de Sarney, c
mais ontem à noite.

Se o TSE deferir esse novo pedido, Sarney.
ocupará o programa de Collor pelo menos
mais três vêzes, em quantidade de minutos
ainda a ser avaliada quando do julgamento do
caso.

PREStDÈNTI

Maluf teve uma recepção fria no reduto brizolista da Rocinha

Marcelo Régua

Múcio Bezerra
TI oi um domingo de sol e de muita
M. política nas praias do Leblon, Ipane-
ma e Copacabana, onde, pela manhã, hou-
ve passeata do PDT, bicicleata do PV e
desfile do Grêmio Recreativo Escola de
Samba o Brasil Vai Mudar — a mais
alegre manifestação da campanha, que
reuniu cerca de mil adeptos da candi-
datura Mário Covas (PSDB) na Aveni-
da Atlântica.
Durante uma hora e meia, os partidá-rios dos tucanos dançaram ao som do
samba O Brasil de Mário Covas.

Apesar das diferenças, os contra, os
a favor e os muito pelo contrário não
entraram cm conflito quando se cruza-
ram na pista da Avenida Atlântica fe-
chada ao trânsito e aberta a entendi-
mentos: o deputado Ronaldo Cézar
Coelho (PSDB) e o candidato à Presi-
dência da República pelo PV, Fernan-
do Gabeira, trocaram beijos no rosto
ao se encontrarem — gesto aplaudido
pelos militantes do Partido Verde e pelos
correligionários de Mário Covas.

Alegria — A alegre manifestação
dos tucanos contagiou até mesmo os pede-
tistas, que gritavam o nome de Brizola,
mas dançavam e cantavam o samba de
Hélio Turco, Jurandir e Alvinho: "O po-
bre chora de agonia/O rico embala a sua
rede/O Brasil ainda é/Só um mapa na
parede". A escola de samba do PSDB,
uma idéia do vereador Sérgio Cabral, ti-
nha bateria, comissão de frente formada
por 20 pessoas, mestre-sala e porta-ban-
deira, alegorias de mão, carro de som,
diversas alas e até uma escolada sambista:
dona Neuma, da Mangueira.

Para o guitarrista Sérgio Kastrup, a
bicicleata é uma forma inteligente de se
fazer propaganda política. "Eu panfletei,
suei a camisa c, brevemente, vou me filiar
ao PV", disse ele. O panfleto, distribuído
pelo bronzeado guitarrista, trazia a men-
sagem do Partido Verde: "Carreata não tá
com nada. É a forma preguiçosa de fazer
campanha dos candidatos que acreditam
na civilização do automóvel e prometem
maiores engarrafamentos, mais poluição e
mais vítimas na guerra do trânsito que
mata 50 mil brasileiros por ano".

Traga suas idéias e venha debater (e aprender) sobre a moderna
Administração

"Administração: um modelo para o Brasil".

COORDENAÇÃO ESTADUAL DO
PLANEJAMENTO — COPLAN/ES
INSTITUTO JONES DOS SANTOS

NEVES — IJSN
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 01/89
O Instituto Jones dos Santos Neves, através dos
presidente da Comissão Permanente de Licitação,
torna público aos interessados que fará realizar pro-
cedimento licitatório na modalidade Tomada de
Preços, para aquisição de uma central gráfica com-
putadorizada para o uso cartográfico.
A abertura das propostas está marcada para o
dia 22 de novembro do corrente ano. às 1 5 horas,
no salão de reuniões do IJSN, a Av César Hilal,
437, 1o andar. Praia do Suaá Vitória-ES.
Cópias do Edital poderão ser obtidas no ende-
reco acima, junto ao presidente da comissão da
licitação, de segunda a sexta-feira de 9 às 12 e de
14 às 19 horas

Vitória. 06 de novembro de 1989
Luiz Carlos Rebello Rocha

Presidente da Comissão Permanente
de Licitacão — UNS
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Realizaçáo
CEAd - Centro de Estudos Avançados em Administração
Apoio
Governo do Estado do Rio de Janeiro
FGV - Fundação Getúlio Vargas
FE SP - Fundação Escola de Serviço Público - RJ
FENAE - Federação Nacional dos Administradores
SINTAERJ - Sindicato dos Administradores no

Estado do Rio de Janeiro
ABRA - Associação Brasileira dos Administradores
Informações • Inscrições
Secretaria Executiva do BI CONBRAd
Praia de Botafogo, 190-12» andar
Rio de Janeiro RJ Tel. (021) 5511542 r. 306
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campanha de Lula em troca da apro- Jardim America, cm Sao Paulo, com veitava para refazer energias em sua
va;ao do projeto-empresa conhecido assessores mais dirctos. Segundo Car- casa Segundo assessores, sua inten-

Embora o lugar na berlinda esti- de Maluf, o encontro noo teve o ob- blemas que teve no dia 16, quando foi Z^EB
vesse rcservado ao candidato do PT, jetivo de preparar o candidato para o a TV Bandeirantes cansado e com ft
devido as denuncias de Caiado e tarn- debate — "ele vem se preparando ha febre de 40 graus. Leonel Brizola, do

de intenijao de voto (14% em media), questoes operacionais do programa, Roberto Freire, do PCB, dedicaram o
Lula foi um dos poucos participates que teve algumas normas alteradas. dia a prepara?ao para o debate. Junto ao aviao, Pedro (E), Juca, Peixoto e iumamigo
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Porto Alegre— Mauro Mattos
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Porto Alegre — Mauro Mattos

Sem ligar para a reação dos pedetistas, as crianças petistas se divertiram na passeata

Reprodução

Crianças

PeTezinho gaúcho
sai às ruas para
conquistar adultos

p> ORTO ALEGRE — Balões co-
JL loridos, cartazes com desenhos,
estrelas em forma de cataventos e
bandeiras foram levantadas por 50
crianças que realizaram ontem uma
passeata para o candidato do PT à
Presidência, Luís Inácio Lula da Sil-
va, na manhã ensolarada no Brique
da Redenção, tradicional feira de ar-
tesanato e antigüidades em Porto
Alegre. Várias crianças e muitos pais
e militantes acompanharam a passea-
ta do PeTezinho com bicicletas e em-
purrando carrinhos de bebês.

Carregando um desenho do mapa
do Brasil com o nome do candidato
no centro, Juliana Camboim, 11
anos, disse que escolheu Lula por ser"o único que é capaz de mudar o
Brasil e defender os operários, porque
ele também é operário". Ao passarem
por uma banca de propaganda de
Brizola, os gritos das crianças petistas
foram abafados pelas vozes adultas
dos militantes pedetistas que defen-
diam o seu candidato, e logo surgi-
ram partidários de Lula para engros-
sar a troca de palavras de ordem.

Os militantes pedetistas chegaram
a ensaiar uma vaia com gritos de"Lubeca, Lubeca", numa referência
às acusações de corrupção na Prefei-
tura de São Paulo, enquanto os petis-
tas logo responderam: "O povo não
esquece, PDT e PDS", lembrando co-
ligação desses dois partidos para as
eleições do governo estadual em
1986. Sem tomar conhecimento do
bate-boca entre os adultos, as crian-
ças seguiram em frente, cantando a
música da campanha de Lula.

Prefeito eleito — Microfone
na mão, gestos vigorosos para enfati-
zar as promessas feitas de cima de um
palanque e rostos sérios são atitudes
típicas de um político em comício que
estão sendo imitadas nos últimos 30
dias por sete crianças de 10 a 14 anos.
Elas são candidatas ao cargo de pre-
feito por um dia do município gaúcho
de Getúlio Vargas, a 334 quilômetros
da capital. A campanha infantil mo-
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trabalhadores em regime dc escravi-
dão em suas fazendas no estado de
Goiás. Lula preparou-se em sua casa,
pela manhã, com assessores e dirigen-
tes do partido para receber e rebater
as criticas de Caiado. No último de-
bate da Bandeirantes, dia 16, Caiado
acusou a Prefeitura de São Paulo de
ter recebido apoio financeiro para a
campanha de Lula em troca da apro-
vação do projeto-empresa conhecido
como Tangará-Panambi.

Embora o lugar na berlinda esti-
vesse reservado ao candidato do PT,
devido às denúncias de Caiado e tam-
bém a seus bons índices nas pesquisas
de intenção de voto (14% em média),
Lula foi um dos poucos participantes

do debate que manteve sua progra-
mação de campanha. Ele esteve no
interior de São Paulo, visitando as
cidades de Cosmópolis, Campinas e
Jundiaí, onde realizou um comício.

O candidato do PDS, Paulo Ma-
luf, participou de carreatas no Rio de
Janeiro, pela manhã. A tarde esteve
reunido em sua casa, no bairro do
Jardim América, em São Paulo, com
assessores mais diretos. Segundo Car-
los Brickman, assessor de imprensa
de Maluf, o encontro nõo teve o ob-
jetivo de preparar o candidato para o
debate — "ele vem se preparando há
23 anos" —, mas informá-lo sobre
questões operacionais do programa,
que teve algumas normas alteradas,

v

O aparte, por exemplo, só poderia ser
concedido durante a réplica do candi-
dato que respondeu à pergunta feita
por seu adversário.

Mario Covas, candidato do
PSDB, descansou pela manhã e à
tarde reuniu-se com assessores em seu
comitê de campanha, enquanto Gui-
lherme Afif Domingos, do PL, apro-
veitava para refazer energias em sua
casa. Segundo assessores, sua inten-
ção era descansar, evitando os pro-
blemas que teve no dia 16, quando foi
à TV Bandeirantes cansado e com
febre de 40 graus. Leonel Brizola, do
PDT, Ronaldo Caiado, do PSD, e
Roberto Freire, do PCB, dedicaram o
dia à preparação para o debate.

bilizou toda a cidade com debates,
cartazes, caminhadas e passeios de
bicicletas, as bicicleatas, substituindo
as carreatas de automóveis.

A iniciativa é da Secretaria Muni-
cipal de Educação, que instituiu a
eleição nas sete escolas existentes no
município, tanto estuduais e munici-
pais como particulares, sendo eleito-
res todos os três mil alunos matricu-
lados. O prefeito Milton Serafini
(PDS) lembrou que, através da elei-
ção, "as crianças têm uma aula de
civismo, adquirem noção de como se
desenvolve uma campanha política,
além de valorizar e conhecer a admi-
nistração municipal, com todas as
suas dificuldades".

A eleição será na quarta-feira, dia
8, e a posse, com direito a sessão na
Câmara dos Vereadores, será dia 4 de
dezembro. Nesse dia, o futuro prefei-

to, acompanhado de seu vice-prefeito
e secretários, vai conhecer toda a pre-
feitura e a rotina administrativa.
Também haverá vereadores, todos já
eleitos em outubro nas escolas, junta-
mente com o primeiro turno dos can-
didatos a prefeito, que selecionou um
candidato por escola, cada um com
seu partido.

Os nomes dos partidos foram es-
colhidos nos comitês de campanha:
Partido dos Direitos da Criança, Par-
tido das Crianças Conscientes, Parti-
do da Liberdade para Todos, Partido
da Criança Getuliense, Partido da
Paz, Trabalho e Amor, Partido da
Esperança Estudantil Popular e Par-
tido da Criança Esperança. Invaria-
velmente, as propostas políticas ver-
sam sobre amizade, ecologia e
segurança nas escolas.

Merenda — Voz decidida e in-

flamada nos discursos, Vanessa Bel-
trami Pereira, 12 anos, candidata a
prefeita pelo Partido da Paz, Traba-
lho e Amor (PTA) prometeu a distri-
buição de uma merenda aos colegas,
festa no Centro da cidade com uma
passeata "contra a poluição, a inveja
e os salários baixos". Ela acha que a
campanha "vai ajudar as crianças a
votarem conscientemente quando
chegarem aos 16 anos".

A mobilização dos alunos em tor-
no da eleição infantil surpreendeu até
mesmo os organizadores. "Estão sur-
gindo líderes nessa campanha e mes-
mo crianças humildes da periferia re-
velam-se politizadas ao subirem num
palanque", admira-se a secretária
Municipal de Educação, Ana Maria
Negreto, que providenciou até mes-
mo urnas oficiais emprestadas pelo
cartório eleitoral da cidade.

Collor 
faz 

comício em Juazeiro

e recebe apoio de 
frei 

Damião

JUAZEIRO DO NORTE, CE — O
candidato do PRN, Fernando Collor
de Mello, percorreu a pé os seis qui-
lômetros que levam do aeroporto re-
gional do Cariri, em Juazeiro do
Norte, ao túmulo de padre Cícero, na
Igreja dos Socorros. Seguido por uma
multidão, Collor deixou a carreata,
engarrafando o trânsito da cidade,
que tem 200 mil habitantes e 97.047
eleitores, a segunda maior concentra-
ção de votos do Ceará.

Terminada a romaria de padre Cí-
cero, que este ano atraiu, no Dia de
Finados, romeiros como jamais fora
visto, um fenômeno parecido foi pro-
duzido ontem, dessa vez com frei Da-
mião, o maior mito vivo da religiosi-
dade popular nordestina. O
capuchinho italiano, que fez ontem
91 anos, recebeu Collor no Convento
dos F-ranciscanos com bênção e um
bolo de aniversário.

Alquebrado, voz quase inaudível,
frei Damião recusou-se a falar em
política antes de receber Collor "No,
no, política no", repetia, com sotaque
carregado.

A política ficou por conta de frei
Fernando, que há 42 anos acompa-
nha frei Damião nas peregrinações
pelo Nordeste. Diante do bolo, no
rèfeitório do convento, frei Fernando
fez discurso apregoando as qualida-
des de Collor como "melhor candida-
to". Lembrou que frei Damião reza-
va pelo então governador de
Alagoas, na época em que estava
"sob ameaça de ser deposto por lutar
contra os marajás. Após rezar o Pai
Nosso como o candidato do PRN,
frei Damião benzeu a imagem de São
Francisco posta no bolo e a entregou
a Collor A cena foi filmada pela
equipe de TV que o acompanha

No comício na Praça dos Francis-
canos, Collor disse que frei Damião
afirmara que deveria "conduzir a es-
tátua benta de São Francisco até a
vitória". O candidato voltou a cha-
mar o governo José Sarney de "cor-
rupto e irresponsável" e disse que
precisa 

"derrubar esse magote de
sem-vergonhas que está no Planalto".
Prometeu, se eleito, voltar para visi-
tar com Adauto Bezerra, chefe políti-
co local, a terra do padre Cícero.
Collor procurou identificar o número
da sua candidatura — 20 — como "o
número de padre Cícero", que mor-
reu no dia 20 de julho de 1934. "Meu
número é o do padre Cícero", disse.

A visita de Collor a Juazeiro do
Norte foi articulada pelo coordena-
dor da campanha do candidato no
estado, coronel Adauto Bezerra, ex-
governador, que tem reduto eleitoral
na região. Adauto é também presi-
dente do PFL no estado e levou todos
os deputados do partido no estado, à
exceç?o de Luis Marques, a aderir ao
candidato do PRN. A sede do PFL
em Fortaleza foi transformada em
comitê central da campanha de Col-
lor

Segundo Adauto, "Collor é pela
primeira vez um candidato nordesti-
no com chance de governar o país em
eleição direta. Não podemos conti-
nuar sendo a vida inteira caudatários
do Centro-Sul, principalmente de São
Paulo, que centraliza todos os benefi-
cios. Vamos sair com Collor da con-
dição de mendigos". Há quatro elei-
ções sem vitórias no seu estado,
Adauto aposta na revanche com Col
lor, que criticou o governador Tasso
Jereissati por ter apoiado "um 

paulis-
ta", numa alusão a Mário Co-
v;is íPSDRi

TSE julga ação

contra o PRN
SALVADOR — O Tribunal Supe-

rior Eleitoral (TSE) julga amanhã ação
movida pela Gráfica Central Ltda, desta
capital, que pede a cassação do registro
do PRN e o seu candidato á Presidência
da República, Fernando Collor de Melo,
por causa de uma dívida não paga de
NCzS 7.287.123,00, referente a confecção
de material de campanha.

No dia 31 de outubro passado a Grá-
fica Central protestou em cartório a
fatura da encomenda do material pu-
blicitário do candidato do PRN. Na
última sexta-feira a empresa deu en-
trada no TSE com ação pedindo as
cassações dos registros de Collor e seu
partido. Amanhã, além do julgamento
no TSE, vence o prazo de pagamento
da fatura, equivalente a 1.435.000 BTNs
fiscais. O gerente da gráfica, Vicente
Soares, não acredita que o PRN pague
a dívida e já anuncia outra ação no
TSE, cujo teor não antecipou.

No dia 15 de julho, o comitê central
da campanaha de Collor encomendou à
Gráfica Central a confecção de cinco
milhões de cartazes, 800 mil e 75 mil
adesivos para automóveis, para distri-
buição de broches no Norte e Nordeste.
A fatura venceu em 10 de setembro e a
partir daí começou a peregrinação do
gerente Vicente Soares e do proprietá-
rio da gráfica, Antonio Cardoso Fi-
gueiredo, para cobrar o débito. Só en-
tre Brasília e São Paulo eles passaram
36 dias, sem receber nada."O candidato do PRN não está dan-
do o exemplo de moralidade que ele
prega na televisão e nos comícios", co-
brou Vicente Soares, revelando que a pri-
meira ação no TSE se baseou nos arti-
gos II e III da Lei 5.682. que estabeleceu
direitos e deveres dos partidos politi-
cos e seus filiados. A Gráfica Central
pediu ao TSE que o PRN, através de
seu presidente nacional ou de seu te-
soureiro. fosse notificado para resga-
mr o título protestado

Tensão antecedeu encontro na TV

SÃO PAULO — A dez dias das
eleições, o debate realizado ontem pe-
la rede de televisão Bandeirantes ge-
rou, durante todo o dia, um clima de
grande expectativa, na própria emis-
sora e entre os sete candidatos que
confirmaram sua participação. O di-
retor de jornalismo da emissora, Fer-
nando Mitre, algumas horas antes do
encontro admitiu: "Sabemos que o
clima é de tensão e expectativa. Esse
debate vai se dar num momento deci-
sivo da campanha."

O petista Luís Inácio Lula da Sil-
va foi para o debate da Bandeirantes
munido de um jornal de 1966, no qual
o pai do candidato do PSD, Ronaldo
Caiado, é acusado de ter mantido

Aeronáutica irão sabe
j !.

por que 
Learjet caiu

BELO HORIZONTE — A Aero-
náutica ainda não tem idéia do que cau-
sou á queda do Learjet PT-1SN em Con-
tagem (MG), disse no final da tarde de
ontem o major da Aeronáutica Marco
Aurélio Sendin, que fez a perícia ini-
ciai do acidente. Ele informou que os
dados colhidos no local serão enviados
para o Centro de Investigação e Pre-
venção de Acidentes Aeronáuticos, em
Brasília, que tem prazo de 30 dias para
apresentar o relatório final. O aciden-
te causou a morte dos dois pilotos e de
dois assessores de campanha de Fer-
nando Collor de Mello, candidato do
PRN à Presidência da República.

O avião caiu em meio a chuva forte e
a dois minutos de vôo da cabeceira da
pista do Aeroporto da Pampulha. O
major explicou que, como o choque do
avião foi muito violento, há poucos
vestígios para análise, o que dificulta
o estabelecimento das causas. "Pode ter
sido pane no aparelho, cansaço do piloto
ou até desorientação espacial, devido ao
mau tempo", afirmou o perito.

Ele assegurou que, se for constatado
que não houve defeito no avião, será
difícil saber exatamente o que aconte-
ceu, já que a eventual falha humana só
poderia ser checada se houvesse sobre-
viventes. A avaliação das turbinas, das
amostras do que restou do avião e a
verificação da caderneta de vôo estão
a cargo do DAC. Estes dados, além das
fotos e do resultado das medições no
local do acidente, é que serão enviados
a Brasília, como subsídios para o rela-
tório final, segundo o major Sendin.

Golpe de sorte — O jornalista
Juca Colagrossi não foi o único que se
salvou do acidente com o Learjet quê
caiu em Minas. A sorte também estava
ao lado do jornalista Carlos Peixoto,
um dos responsáveis pelo programa do
PRN na televisão. Carlos desembarcou
no Rio, junto com Colagrossi, e foi
para Teresópolis encontrar a mulher Isa-
bela e o filho Rafael.

Em todas as escalas que fizeram em
mais de 400 horas de vôo, os jornalistas
- inclusive, Alexandre Horta e Pedro
Ernani Goulart; que morreram no aci-
dente - tiravam fotos da localidade e

'do encontro com outras pessoas para
guardar como lembrança. Foi assim que,
Carlos fotografou pela última vez os seus
companheiros, em Fortaleza. No Rio,
Carlos e Colagrossi viram Alexandre e
Pedro pela última vez quando estes fo-
ram acompanhá-los até o táxi, no Aero-
porto Santos Dumont.

Carlos Peixoto disse que o piloto Cê-
sar Augusto da Costa era "sensacio-
nal, muito competente". Ele conside-
ra a queda do avião um acidente
imprevisível e inevitável. "A companhia
aérea merece todos os elogios possíveis",
diz Carlos.

Caso Lubeca — O Learjet aciden-
tado pertence à Gonair Táxi Aéreo, con-
forme registro da Polícia Militar. Segun-
do esse documento, os donos da empre-
sa são Luiz Gonzaga Dias e Pavel Mata
Machado, também sócios da Belair Táxi
Aéreo, anteriormente apontada como
proprietária do avião. O piloto César
Augusto da Rocha e o co-piloto João
Bosco Monteiro de Barros, que morre-
rem no acidente, eram funcionários da
Belair.

A Belair Táxi Aéreo foi citada no
caso Lubeca por ter alugado aviões para
viagens do candidato do PT à Presidên-
cia, Luís Inácio Lula da Silva, com paga-
mento a cargo da empresa paulista. A
direção da Belair negou o fato, mas dois
despachantes de vôo da empresa confir-
maram que Lula já viajou em aviões da
Belair.

Enterro— Foi enterrado às 13h de
ontem, no Cemitério do Bonfim, nesta
capital, o corpo do assessor da campa-
nha de Fernando Collor de Mello, jor-
nalista Alexandre Horta, morto na que-
da do avião em que se dirigia a Belo
Horizonté|J Üa" Hiàttrugada de sábado. O
corpo do co-piloto do Learjet PT-ISN,
João Bosco Monteiro de Barros, primei-
ro a ser oficialmente identificado pelo
Instituto Médico Legal, foi sepultado no
mesmo cemitério, na tarde de anteontem.
O corpo do outro jornalista, Pedro Erna-
ni Goulart — que trabalhava há apenas
duas semanas na campanha de Fernando
Collor — foi removido para Pains, no
interior do estado, e o do piloto, César
Augusto da Costa, foi transferido para
Curitiba (PR).

Junto ao avião, Pedro luca, Peixoto e um amigo

g Ém todas as cidades por
| onde passavam, os asses-

sores de campanha de Fer-
nando Collor de Mello costu-
mavam registrar em

| fotografias, quase sempre nos
| aeroportos — como em Co-

Collor denuncia As fotos antes da tragédia

que Planalto

prepara fraude

SÃO PAULO — O candidato do
PRN à Presidência da Rapública,
Fernando Collor de Mello, acusou o
presidente José Sarney de pretender
fraudar o resultado das eleições de 15
de novembro. "Os corruptos do Palá-
cio do Planalto vão tentar roubar e
fraudar essas eleições", disse Collor
na noite de sábado passado, durante
comício que reuniu cerca de dez mil
pessoas no bairro de Vila Maria, Zo-
na Norte da capital de São Paulo.'

Pouco antes, o candidato do PRN
havia conclamado sua platéia a ficar
de "olhos abertos". Ainda no discur-
so, Collor fez uma alusão à candida-
tura do empresário Silvio Santos, pe-
lo PMB. "São Paulo já determinou a
vitória de Fernando Collor de Mello.
De nada vai adiantar o desespero dos
adversários. Sobretudo desse adver-
sário que tomou de assalto o Palácio
do Planalto", vaticinou.

Os comícios de Collor são uma
verdadeira superprodução, sempre
com atrações musicais variadas. O
mote do candidato do PRN, porém, é
sempre o mesmo: duros ataques con-
tra o presidente Sarney, "responsável

por todos os sofrimentos do povo
brasileiro".

A preocupação com o estrago que
a candidatura Silvio Santos possa
causar a Collor está presente em to-
dos os escalões da campanha do
PRN — do candidato, que no horá-
rio gratuito de TV mostrou ter senti-
do o golpe, aos eleitores. "O Silvio
Santos não entrou antes para não
mostrar os podres", acusou a bancá-
ria Egle Rotta, na Freguesia do Ô,
primeira parada de Collor de São
Paulo. Ela carregava uma placa que
refletia o que pensa do candidato do
PMB: "Abaixo Judas, viva Collor".

Um dos coordenadores da campa-
nha do PRN em São Paulo, o prefei-
to licenciado de Osasco, Francisco
Rossi, admitiu que a candidatura de
Silvio Santos é um complicador para
Collor. "É, complica", afirmou. "Ti-
ra mais votos de quem tem mais"
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rumbá e Ponta Porã (MS)
—, suas presenças nos mais v
distantes locais do país. Pen-<;
savam compor um álbum da
campanha, que acabou mar-
cado a meio caminho pela
tragédia de Contagem.
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Candidatos apresentam 
planos 

e debatem 
pouco 

na TV

O quarto debate entre os candidatos
a presidente da República, promovido
pela Rede Bandeirantes de Televisão a
partir das 21h50 de ontem, permitiu no
início a apresentação de propostas con-
cretas para os primeiros meses de go-
verno, mas não teve confrontos como
os três anteriores. Participaram do de-
bate sete dos 22 candidatos que concor-
rem à eleição — Leonel Brizola (PDT),
Luis Inácio Lula da Silva (PT), Mário
Covas (PSDB), Paulo Maluf (PDS),
Afif Domingos (PL), Roberto Freire' 
(PCB) e Ronaldo Caiado (PSD). Dos
candidatos colocados nos primeiros lu-
gares nas pesquisas, não compareceram
Fernando Collor de Mello (PRN) e Síl-
vio Santos (PMB).

O debate só esquentou um pouco no
terceiro bloco, quando Ronaldo Caia-
do, que no programa anterior chamara
de corrupto o governo do PT na Prefei-
tura de São Paulo, acusou o Partido dos
Trabalhadores de ter recebido NCz$ 1,3
milhão de uma multinacional para fi-
nanciar a campanha petista. 

"Quem é
que paga esse jatinho branco?", inda-
gou Caiado, ao mostrar uma revista
com uma foto de Lula ao lado de um
avião.

Lula respondeu que Caiado fizera
uma acusação leviana e, apesar disso, o
próprio acusado — o vice-prefeito de
São Paulo, Luiz Eduardo Greenhalgh
— criou uma comissão para apurar a
denúncia de que recebera dinheiro para• aplicar na campanha do PT, em troca
da aprovação de obras da empresa Lu-
beca. Segundo Lula, o próprio delegado
encarregado de investigar o assunto já
declarou que o caso parece jogo eleito-
reiro. "A mesma pessoa que você levou
para fazer a denúncia, você já deve ter

escondido lá na sua fazenda", afirmou
Lula para Caiado. '

O candidato do PSD respondeu, en-
tão, que o delegado da 4a DP ainda não
pôde comprovar a culpa do Gree-
nhalgh, "mas a Justiça também não
comprovou ainda a culpa de Naji Na-
has", disse Caiado. "Paulo César não
está na minha fazenda, mas pode estar
na fazenda do Greenhalgh, que está
tomando medidas jurídicas para expul-
sar os posseiros de lá", afirmou."Greenhalgh merece todo o nosso
respeito", disse Lula. "É melhor tomar
medidas judiciais para resolver proble-
mas com posseiros do que fazer como a
UDR, que está comprando armas com
o dinheiro dos leilões que faz". "Basta
ver no jornal", afirmou o candidato,
referindo-se a afirmações feitas pelo
presidente da UDR a um jornal do
Estado de Goiás. -"A UDR comprou
2.480 armas", leu Lula. Caiado' e o
candidato petista continuaram discutin-
do sobre o assunto, apèsar de a media-
dora Marilia Gabriela pedir que paras-
sem, pois o tempo deles havia
terminado. A discussão entre os dois só
terminou quando Marilia insistiu com o
candidato Mário Covas para que fizesse
uma pergunta.

Na fase do enfíentamento direto,
com perguntas de candidato a candida-
to, Afif chamou Covas para o confron-
to, acusando o candidato do PSDB de
pregar ética, mas ter usado como pro-
paganda no horário gratuito, as grava-
ções do último debáte da Bandeirantes."Onde está sua ética?", perguntou. Co-
vas devolveu, afirmando que 

"as pala-
vras e a fisionomia" que Afif exibiu
"eram as daquele dia", quando o candi-
dato do PL perdeu-se no debate.
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Brizola
ri Criticou as receitas conven-

cionais e recessivas de com-
bate à inflação. Disse que o mo-
delo de economia é colonial e que
a a inflação e a própria crise são
efeitos desse sistema. Atribuiu às
"perdas internacionais" os pro-
blemas vididos pelo país. Sugeriu
o enxugamento do setor público e
também do setor privado, porque
"há concatenação com interesses
internacionais". Afirmou que o

país está submetido a um proces-
so de sangria e que se esse proces-
so não for estancado, os sacrifí-
cios à população serão cada vez
maiores. Esse enxugamento, se-
gundo Brizola, vai atingir os car-
tórios: quem tem mais terá de dar
cota de sacrifício para enfrentar
às perdas internacionais.

Lula
ri Criticou a ganância empresa-

rial e a ganância de lucros,
mostrando que a participação dos
salários na renda nacional é de
33%, enquanto nos Estados Uni-
dos alcança 70%. Criticou os in-
vestimentos em reflorestamento
"para favorecer grupos econômi-
cos", a privatização que favorece
a compra de empresas. Apontou
a Sudene como um desses exem-
pios de investir mal, pois foi cria-
da para aplicar em pequenos e
médios projetos, mas favorece os
"coronéis" do Nordeste. Prome-
teu sustar imediatamente o paga-
mento da dívida externa, convo-
cando uma auditoria. Criará um
fundo com os recursos dessa dívi-
da e renegociará a dívida interna
para evitar mais sacrifícios aos'
trabalhadores.

Covas

? Propôs um programa de 10
pontos: acabar com os cartó-

rios e com os subsídios e incenti-
vos (permitindo-os apenas na
produção); alinhar os preços pú-
blicos; gastar menos e melhor; eli-
minar funcionários fantasmas e
os que ocupam mais de um em-
prego. Estabelecer um programa
sério de privatização, com presen-
ça de empresários, trabalhadores
e Estado. Evitar a sonegação, em
vez de aumentar tributo, que deve
ser cobrado dos que devem de
forma progressiva. Prometeu
mandar um telex aos credores in-
ternacionais no dia em que assu-
mir o governo, dizendo que a casa
está sendo posta em ordem e que
não se aceitará monitoramento
do Fundo Monetário Internacio-
nal. E só pagará a dívida por seu
valor no mercado secundário.

Aeronáutica não sabe

por que 
Learjet caiu

As fotos antes da tragédia
x -V . , ;

BELO HORIZONTE — A Aero-
náutica ainda não tem idéia do que cau-
sou a queda do Learjet PT-1SN em Con-
tagem (MG), disse no final da tarde de
ontem o major da Aeronáutica Marco
Aurélio Sendin, que fez a perícia inicial
do acidente. Ele informou que os dados
colhidos no local serão enviados para o
Centro de Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos, em Brasília, que
tem prazo de 30 dias para apresentar o
relatório final. O acidente causou a mor-
te dos dois pilotos e de dois assessores de
campanha de Fernando Collor de Mello,
candidato do PRN à Presidência da Re-
pública.

O avião caiu em meio a chuva forte e
a dois minutos de vôo da cabeceira da
pista do Aeroporto da Pampulha. O ma-
jor explicou que, como o choque do
avião foi muito violento, há poucos ves-
tígios para análise, o que dificulta o esta-
belecimento das causas. "Pode ter sido
pane no aparelho, cansaço do piloto ou
até desorientação espacial, devido ao
mau tempo", afirmou o perito.

Ele assegurou que, se for constatado""" nr\ natíno nnvr)

tro com outras pessoas para guardar co-
mo lembrança. Foi assim que, Carlos
fotografou pela última vez os seus com-
panheiros, em Fortaleza. No Rio, Carlos
e Colagrossi viram Alexandre e Pedro
pela última vez quando estes foram a-
companhá-los até o táxi, no Aeroporto
Santos Dumont.

Carlos Peixoto disse que o piloto Cé-
sar Augusto da Costa era "sensacional,
muito competente". Ele considera a que-
da do avião um acidente imprevisível e
inevitável. "A companhia aérea merece
todos os elogios possíveis", diz Carlos.
Segundo o jornalista, o avião também
estava em ótimo estado.

Caso Lubeca — O Learjet aciden-
tado pertence à Gonair Táxi Aéreo, con-
forme registro da Polícia Militar. Segun-
do esse documento, os donos da empresa
são Luiz Gonzaga Dias e Pavel Mata
Machado, também sócios da Belair Táxi
Aéreo, anteriormente apontada como
proprietária do avião. O piloto César
Augusto da Rocha e o co-piloto João
Bosco Monteiro de Barros, que morre-
rem no acidente, eram funcionários da
Rplnir 

difícil saber exatamente o que aconteceu,
já que a eventual falha humana só pode-¦ria ser checada se houvesse sobreviven-
tes. A avaliação das turbinas, das amos-
tras do que restou do avião e a
verificação da caderneta de vôo estão a
cargo do DAC. Estes dados, além das
fotos e do resultado das medições no
local do acidente, é que serão enviados a
Brasília, como subsídios para o relatório
final, segundo o major Sendin.

Golpe de sorte — O jornalista
Juca Colagrossi não foi o único que se
salvou do acidente com o Learjet que
caiu em Minas. A sorte também estava
ao lado do jornalista Carlos Peixoto, um
dos responsáveis pelo programa do PRN
na televisão. Carlos desembarcou no
Rio. junto com Colagrossi, e foi para
Teresópolis encontrar a mulher Isabela e
o filho Rafael. A noite, recebeu a noticia
de que o avião havia caído.

Em todas as escalas que fizeram em
mais de 400 horas de vôo, os jornalistas -
inclusive, Alexandre Horta e Pedro Er-
nani Goulart, que morreram no acidente
- tiravam fotos da localidade e do encon-

A Belair Táxi Aéreo foi citada no caso
Lubeca por ter alugado aviões para via-
gens do candidato do PT à Presidência,
Luis Inácio Lula da Silva, com pagamento
a cargo da empresa paulista. A direção da
Belair negou o fato, mas dois despachan-
tes de vôo da empresa confirmaram que
Lula já viajou em aviões da Belair.

Enterro — Foi enterrado às 13h de
ontem, no Cemitério do Bonfim, nesta
capital, o corpo do assessor da campanha
de Fernando Collor de Mello, jornalista
Alexandre Horta, morto na queda do
avião em que se dirigia a Belo Horizonte,
na madrugada de sábado. O corpo do
co-piloto do Learjet PT-ISN, João Bosco
Monteiro de Barros, primeiro a ser oficial-
mente identificado pelo Instituto Médico
Legal, foi sepultado no mesmo cemitério,
na tarde de anteontem. O corpo do outro
jornalista, Pedro Ernani Goulart — que
trabalhava há apenas duas semanas na
campanha de Fernando Collor — foi re-
movido para Pains, no interior do estado,
e o do piloto. César Augusto da Costa, foi
transferido para Curitiba (PR), onde seria
enterrado ontem.

Collor 
ganha 

o apoio

do franciscano Damião

JUAZEIRO DO NORTE, CE — O
candidato do PRN, Fernando Collor
de Mello, percorreu a pé os seis qui-
lômetros que levam do aeroporto re-
gional do Cariri, em Juazeiro do
Norte, ao túmulo de padre Cícero, na
Igreja dos Socorros. Seguido por uma
multidão, Collor deixou a carreata,
engarrafando o trânsito da cidade,
que tem 200 mil habitantes e 97.047
eleitores, a segunda maior concentra-
ção de votos do Ceará.

Terminada a romaria de padre Cí-
cero, que este ano atraiu, no Dia de
Finados, romeiros como jamais fora
visto, um fenômeno parecido foi pro-
duzido ontem, dessa vez com frei Da-
mião, o maior mito vivo da religiosi-
dade popular nordestina. O
capuchinho italiano, que fez ontem
91 anos, recebeu Collor no Convento
dos Franciscanos com bênção e um
bolo de aniversário.

Alquebrado, voz quase inaudível,
frei uaiilmu i«.usou-se a falar em
política antes de receber Collor. "No,
no, política no", repetia, com sotaque
carregado.

A política ficou por conta de frei
Fernando, que há 42 anos acompa-
nha frei Damião nas peregrinações
pelo Nordeste. Diante do bolo, no
refeitório do convento, frei Fernando
fez discurso apregoando as qualida-
des de Collor como "melhor candida-
to". Lembrou que frei Damião reza-
va pelo então governador de
Alagoas, na época em que estava
"sob ameaça de ser deposto por lutar
contra os marajás. Após rezar o Pai
Nosso como o candidato do PRN,
frei Damião benzeu a imagem de São
Francisco posta no bolo e a entregou
a Collor. A cena foi filmada pela
equipe de TV que o acompanha.

No comício na Praça dos Francis-
canos, Collor disse que frei Damião
afirmara que deveria "conduzir a es-
tátua benta de São Francisco até a
vitória". O candidato voltou a cha-
mar o governo José Sarney de "cor-

rupto e irresponsável" e disse que
precisa 

"derrubar esse magote de
sem-vergonhas que está no Planalto".
Prometeu, se eleito, voltar para visi-
tar com Adauto Bezerra, chefe políti-
co local, a terra do padre Cícero.
Collor procurou identificar o número
da sua candidatura — 20 — como "o

número de padre Cícero", que mor-
reu no dia 20 de julho de 1934. "Meu
número é o do padre Cícero", disse.

A visita de Collor a Juazeiro do
Norte foi articulada pelo coordena-
dor da campanha do candidato no
estado, coronel Adauto Bezerra, ex-
governador, que tem reduto eleitoral
na região. Adauto é também presi-
dente do PFL no estado e levou todos
os deputados do A
exceção de Luis Marques, a aderir ao
candidato do PRN. A sede do PFL
em Fortaleza foi transformada em
comitê central da campanha de Col-
lor.

Segundo Adauto, "Collor é pela
primeira vez um candidato nordesti-
no com chance de governar o país em
eleição direta. Não podemos conti-
nuar sendo a vida inteira caudatários
do Centro-Sul, principalmente de São
Paulo, que centraliza todos os benefi-
cios. Vamos sair com Collor da con-
dição de mendigos". Há quatro elei-
ções sem vitórias no seu estado,
Adauto aposta na revanche com Col-
lor, que criticou o governador Tasso
Jereissati por ter apoiado "um 

paulis-
ta", numa alusão a Mário Co-
vas.(PSDB)

Maluf

? Sugere que nenhum proble-
ma será resolvido sem que

seja solucionado o problema eco-
nômico, que não pode ficar a car-
go dos ministros. Propôs pôr fim
à ciranda financeira e acelerar os
investimentos. "Em vez de pôr o
pé no freio, pisar fundo no acele-
rador", afirmou. Investir nos se-
tores primários da agroindústria,
aumentando a produção indus-
trial para gerar empregos, que
significa mais gente consumindo,
produzindo mais oferta de bens e
trazendo a estabilização de pre-
ços. Disse ser seu compromisso
derrubar a inflação de 40% ao
mês para 1%. Propôs cortar mi-
nistérios, demitir funcionários
fantasmas, exercer uma política
liberal, permitindo depósito de
moedas estrangeiras nos bancos
do país.

Antes do início,

clima era tenso
Com a presença de agentes da Poli-

cia Federal, que chegaram à TV Ban-
deirantes em três carros, no Morumbi,
Zona Sul de São Paulo, e de cerca de 50
pessoas portando faixas e cartazes exi-
gindo moradia, era tenso o clima que,
antecedeu o debate. Afif Domingos foi
o primeiro a chegar e Luís Inácio Lula
da Silva, o último. O debate começou
às 21hS0 — com dez minutos de atraso.'
No auditório, lotado com 150 pessoas,
havia muitos assessores de candidatos
e o clima também estava tenso. No
intervalo do primeiro bloco, as pessoas
ficaram em silêncio. Pouco antes de
sentar à mesa junto com seus adversá-
rios, Ronaldo Caiado revelou um dos
trunfos que levada: "No inquéritozi-
nho de comadre, o doutor Greenhalgh
(Luiz Eduardo, vice-prefeito de São
Paulo), já mostrou que tem a boca
cheia de penas. Na Justiça, ele vai
confessar que comeu a galinha toda",
disse, referindo-se ao caso Lubeca. Lu-
la foi um dos poucos candidatos que
manteve sua programação de campa-
nha durante o dia, visitando o interior
de São Paulo. Maluf, pela manhã, par-
ticipou de carreatas no Rio, mas à
tarde reuniu-se com sua assessoria di-
reta para estudar questões operacio-
nais do debate como aparte e réplica.

? Propõe, num plano imediato
de 18 meses, cortar subsídios,

desativar projetos não prioritá-
rios, enxugar a máquina adminis-
trativa cortando 10 ministérios.
Criar uma holding para gerir as
estatais. Iniciar processo de deses-
tatização para fortalecer as que
vão ficar com o governo. Mudar
o regime monetário, com um
Banco Central independente. Re-
negociar a dívida externa de for-
ma que se tenha os organismos
internacionais como cooperado-
res. Executar rígida política de
austeridade fiscal e monetária, es-
timulando as empresas que não
desempregarem. Socorrer a popu-
lação de baixa renda com uma
cesta básica de remédios e de ali-
mentos, cortando subsídios dos "

marmanjos econômicos".

Freire

rn O Estado tem que recuperar
a capacidade de investir, pois"a 

poupança vive na especulação
e no pagamento da dívida inter-
na". O candidato do PCB afir-
mou que os recursos existem e
que o Estado já teve capacidade
de investir. Sugeriu políticas de
reforma fiscal que reduzam a car-
ga tributária. Quer discutir os
subsídios, evitar a evasão e a acu-
mulação privada de capital. Dis-
cutirá também uma política sala-
rial que dê ganhos reais. Afirmou
que o Estado deve ter capacidade
de endividar-se e saber como pa-
gar a dívida. Suspenderá imedia-
tamente o pagamento da dívida
externa, propondo moratória de
100 anos e que a ONU discuta a
questão da dívida externa como
assunto multinacional.

? Aumentará a produção de
alimentos, fazendo a comida

chegar mais barata aos brasilei-
ros. Eliminará o déficit público,
extinguindo ministérios e entida-
des que sobrecarregam a socieda-
de brasileira, fazendo com que o
governo tenha aumento de arre-
cadação sem aumentar os tribu-
tos. Pelo contrário, o candidato
do PSD sugere reduzir a carga
tributária. Investirá a fim de criar
empregos para 40 milhões de de-
sempregados e subempregados.
Direcionará a poupança para se-
tores produtivos. Comandará a
renegociação da dívida externa,
dizendo aos credores que não
queremos dar calote e que não
aceitamos esmolas. Buscará in-
vestimentos novos, direcionando-
os para o interior do pais.

Caiado
mJ
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]r onde passavam, os asses- —, suas presents nos mais
sores de campanha de Fer- distantes locais do pais. Pen-
nando Collor de Mello costu- savam compor urn album da
mavam registrar em campanha, que acabou mar-|||
fotografias, quase sempre nos cado a meio caminho pela
aeroportos— como em Co- tragedia de Contagem.

fv'f'vlmrcll? iilif 11111^1

cuaaa no cauu mm&Bmk imam
Reprodu?ao

so nao for estancado, os sacrifi- teu sustar imediatamente o paga- mandar um telex aos credores in-
cios a populagao serao cada vez mento da divida externa, convo- ternacionais no dia eni que assu-
maiores. Esse enxugamento, se- cand0 Uma auditoria. Criara um mirogoverno, dizendoqueacasa
eundo Brizola vai atineir os car- r a , ,. esta sendo posta em ordem e quegundo Brizola, vai atingir os car fundo com os recursos dessa dm. ^ ^ , monitoramentotonos. quern tern mais tera de dar da e renegociara a divida interna do Fundo Monetario Internacio-
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Hspropostas para enfrentar a crise

Brizola Lula Covas Maluf
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m Em todas as cidades por
onde passavam, os asses-

sores de campanha de Fer-
nando Collor de Mello costu-
mavam registrar em
fotografias, quase sempre nos
aeroportos — como em Co-

rumbá e Ponta Porã (MS)
—, suas presenças nos mais
distantes locais do país. Pen-
savam compor um álbum da
campanha, que acabou mar-
cado a meio caminho pela
tragédia de Contagem.

Reprodução

Aeronáutica não sabe 
As fotos antes da tragédia

por que 
Learjet caiu

BELO HORIZONTE — A Aero-
náutica ainda não tem idéia do que cau-
sou a queda do Learjet PT-ISN em Con-
tagem (MG), disse no final da tarde de
ontem o major da Aeronáutica Marco
Aurélio Sendin, que fez a perícia inicial
do acidente. Ele informou que os dados
colhidos no local serão enviados para o
Centro de Investigação e Prevenção de
Acidentes Aeronáuticos, em Brasília, que
tem prazo de 30 dias para apresentar o
relatório final. O acidente causou a mor-
te dos dois pilotos e de dois assessores de
campanha de Fernando Collor de Mello,
candidato do PRN à Presidência da Re-
pública.

O avião caiu em meio a chuva forte e
a dois minutos de vôo da cabeceira da
pista do Aeroporto da Pampulha. O ma-
jor explicou que, como o choque do
avião foi muito violento, há poucos ves-
tígios para análise, o que dificulta o esta-
belecimento das causas. "Pode ter sido
pane no aparelho, cansaço do piloto ou
até desorientação espacial, devido ao
mau tempo", afirmou o perito.

Ele assegurou que, se for constatado
que não houve defeito no avião, será
difícil saber exatamente o que aconteceu,-
já que a eventual falha humana só pode-ria ser checada se houvesse sobreviven-
tes. A avaliação das turbinas, das amos-
tras do que restou do avião e a
verificação da caderneta de vôo estão a
cargo do DAC. Estes dados, além das
fotos e do resultado das medições no
local do acidente, é que serão enviados a
Brasília, como subsídios para o relatório
final, segundo o major Sendin.

Golpe de sorte — O jornalista
Juca Colagrossi não foi o único que se
salvou do acidente com o Learjet que
caiu em Minas. A sorte também estava
ao lado do jornalista Carlos Peixoto, um
dos responsáveis pelo programa do PRN
na televisão. Carlos desembarcou no
Rio, junto com Colagrossi, e foi para
Teresópolis encontrar a mulher lsabela e
o filho Rafael. À noite, recebeu a noticia
de que o avião havia caído.

Em todas as escalas que fizeram em
mais de 400 horas de vôo, os jornalistas -
inclusive, Alexandre Horta e Pedro Er-
nani Goulart, que morreram no acidente
- tiravam fotos da localidade e do encon-

tro com outras pessoas para guardar co-
mo lembrança. Foi assim que, Carlos
fotografou pela última vez os seus com-
panheiros, em Fortaleza. No Rio, Carlos
e Colagrossi viram Alexandre e Pedro
pela última vez quando estes foram a-
companhá-los até o táxi, no Aeroporto
Santos Dumont.

Carlos Peixoto disse que o piloto Cé-
sar Augusto da Costa era "sensacional,
muito competente". Ele considera a que-
da do avião um acidente imprevisível e
inevitável. "A companhiá aérea merece
todos os elogios possíveis", diz Carlos.
Segundo o jornalista, o avião também
estava em ótimo estado.

Caso Lubeca — O Learjet aciden-
tado pertence à Gonair Táxi Aéreo, con-
forme registro da Polícia Militar. Segun-
do esse documento, os donos da empresa
são Luiz Gonzaga Dias e Pavel Mata
Machado, também sócios da Belair Táxi
Aéreo, anteriormente apontada como
proprietária do avião. O piloto César
Augusto da Rocha e o co-piloto João
Bosco Monteiro de Barros, que morre-
rem no acidente, eram funcionários da
Belair.

A Belair Táxi Aéreo íõi citaaa no caau
Lubeca por ter alugado aviões para via-
gens do candidato do PT à Presidência,
Luís Inácio Lula da Silva, com pagamento
a cargo da empresa paulista. A direção da
Belair negou o fato, mas dois despachan-
tes de vôo da empresa confirmaram que
Lula já viajou em aviões da Belair.

Enterro — Foi enterrado às 13h de
ontem, no Cemitério do Bonfim, nesta
capital, o corpo do assessor da campanha
de Fernando Collor de Mello, jornalista
Alexandre Horta, morto na queda do
avião em que se dirigia a Belo Horizonte,
na madrugada de sábado. O corpo do
co-piloto do Learjet PT-ISN, João Bosco
Monteiro de Barros, primeiro a ser oficial-
mente identificado pelo Instituto Médico
Legal, foi sepultado no mesmo cemitério,
na tarde de anteontem. O corpo do outro
jornalista, Pedro Ernani Goulart — que
trabalhava há apenas duas semanas na
campanha de Fernando Collor — foi re-
movido para Pains, no interior do estado,
e o do piloto, César Augusto da Costa, foi
transferido para Curitiba (PR), onde seria
enterrado ontem.

Collor 
ganha 

o apoio

do franciscano Damião

JUAZEIRO DO NORTE, CE — O
candidato do PRN, Fernando Collor
de Mello, percorreu a pé os seis qui-
lômetros que levam do aeroporto re-
gional do Cariri, em Juazeiro do
Norte, ao túmulo de padre Cícero, na
Igreja dos Socorros. Seguido por uma
multidão, Collor deixou a carreata,
engarrafando o trânsito da cidade,
que tem 200 mil habitantes e 97.047
eleitores, a segunda maior concentra-
ção de votos do Ceará.

Terminada a romaria de padre Cí-
cero, que este ano atraiu, no Dia de
Finados, romeiros como jamais fora
visto, um fenômeno parecido foi pro-
duzido ontem, dessa vez com frei Da-
mião, o maior mito vivo da religiosi-
dade popular nordestina. O
capuchinho italiano, que fez ontem
91 anos, recebeu Collor no Convento
dos Franciscanos com bênção e um
bolo de aniversário.

Alquebrado, voz quase inaudível,
frei Damião recusou-se a falar em
política antes de receber Collor. "No,
no, política no", repetia, com sotaque
carregado.

A política ficou por conta de frei
Fernando, que há 42 anos acompa-
nha frei Damião nas peregrinações
pelo Nordeste. Diante do bolo, no
refeitório do convento, frei Fernando
fez discurso apregoando as qualida-
des de Collor como "melhor candida-
to". Lembrou que frei Damião reza-
va pelo então governador de
Alagoas, na época em que estava
"sob ameaça de ser deposto por lutar
contra os marajás. Após rezar o Pai
Nosso como o candidato do PRN,
frei Damião benzeu a imagem de São
Francisco posta no bolo e a entregou
a Collor. A cena foi filmada pela
equipe de TV que o acompanha.

No comício na Praça dos Francis-
canos, Collor disse que frei Damião
afirmara que deveria "conduzir a es-
tátua benta de-São Francisco até a
vitória". O candidato voltou a cha-
mar o governo José Sarney de "cor-

rupto e irresponsável" e disse que
precisa 

"derrubar esse magote de
sem-vergonhas que está no Planalto".
Prometeu, se eleito, voltar para visi-
tar com Adauto Bezerra, chefe políti-
co local, a terra do padre Cícero.
Collor procurou identificar o número
da sua candidatura — 20 — como "o

número de padre Cícero", que mor-
reu no dia 20 de julho de 1934. "Meu
número é o do padre Cícero", disse.

A visita de Collor a Juazeiro do
Norte foi articulada pelo coordena-
dor da campanha do candidato no
estado, coronel Adauto Bezerra, ex-
governador, que tçm reduto eleitoral
na região. Adauto é também presi-
dente do PFL no estado e levou todos
os deputados do partido no estado, à
exceção de Luis Marques, a aderir ao
candidato do PRN. A sede do PFL
em Fortaleza foi transformada em
comitê central da campanha de Col-
lor.

Segundo Adauto, "Collor é pela
primeira vez um candidato nordesti-
no com chance de governar o país em
eleição direta. Não podemos conti-
nuar sendo a vida inteira caudatários
do Centro-Sul, principalmente de São
Paulo, que centraliza todos os benefi-
cios. Vamos sair com Collor da con-
dição de mendigos". Há quatro elei-
ções sem vitórias no seu estado,
Adauto aposta na revanche com Col-
lor, que criticou o governador Tasso
Jereissati por ter apoiado "um 

paulis-
ta" numa alusão a Mário Co-
vas.(PSDB)

Brizola chega às lágrimas

Embora tenha faltado novamen-
te ao encontro dos candidatos pro-
movido pela Rede Bandeirantes,
Fernando Collor de Mello, do
PRN, deixou de ser o alvo das prin-
cipais críticas como ocorreu nos de-
bates anteriores. Sílvio Santos le-
vou as maiores alfinetadas e, nas
considerações finais, o candidato
do PDT, Leonel Brizola, foi às lá-
grimas. Emocionado, Brizola disse
dirigindo-se aos eleitores: "Forças

poderosas e o próprio governo Sar-
ney trabalham para colocar esses
dois pilantras no segundo turno.
Esses dois oportunistas, esses dois
candidatos fabricados por essas
duas grandes redes. O grave é que
se trata de um concessionário de
serviço público que cinicamente diz
que não, que é apenas sócio, que ele
não dirige. Isto vai ser tratado pela
Justiça Eleitoral. Ele teria que se
desincompatibilizar há muito tem-
po (...) Eles estão aí para te enga-
nar. A pátria brasileira está em pe-
rigo. Estão entregando o nosso
país. Estão entregando o nosso país
para continuar nas mãos de irres-
ponsáveis. Esses dois, Collor e Síl-
vio Santos, são dois instrumentos
da liquidação dos sonhos do nosso
país, de ter um destino próprio".

O candidato comunista, Rober-
to Freire, disse: "Estamos assistin-
do à entrada de candidatura que
não tem projeto político para o
país. Está entrando pelo oportunis-
mo eleitoral que parece uma dispu-
ta de televisão. Temos aí hoje a
manipulação de duas redes de tele-
visão".

Mário Covas afirmou que 
"se o

candidato se chamasse Joaquim ou
Manoel Lourenço, o problema se-
ria o mesmo. Ele comparou a en-
trada de Sílvio Santos na disputa a
um atleta que corre somente os 100
últimos metros de uma maratona
de 42 quilômetros.

Luís Inácio Lula da Silva disse
que Sílvio Santos não é unreandi-
dato comum, pois ele comanda to-
dos os domingos um programa de
televisão. "Ele diz com a maior ca-
ra de pau que não sabe o que é
política, mas como foi que ele fez
para conseguir a concessão de uma
rede de televisão?", indagou o can-
didato do PT. Lula afirmou que
outra rede de televisão, a Rede
Globo, tem seu candidato e referin-
do-se ao presidente da empresa,
Roberto Marinho: "Se dependesse
dele, seu candidato já teria ganho
desde agosto".

Afif

? Propõe, num plano imediato
de 18 meses, cortar subsídios,

desativar projetos não prioritá-
rios, enxugar a máquina adminis-
trativa cortando 10 ministérios.
Criar uma holding para gerir as
estatais. Iniciar processo de deses-
tatização para fortalecer as que
vão ficar com o governo. Mudar
o regime monetário, com um
Banco Central independente. Re-
negociar a dívida externa de for-
ma que se tenha os organismos
internacionais como cooperado-
res. Executar rígida política de
austeridade fiscal e monetária, es-
timulando as empresas que não
desempregarem. Socorrer a popu-
lação de baixa renda com uma
cesta básica de remédios e de ali-
mentos, cortando subsídios dos "

marmanjos econômicos".

Freire

? O Estado tem que recuperar
a capacidade de investir, pois"a 

poupança vive na especulação
e no pagamento da dívida inter-
na". O candidato do PCB afir-
mou que os recursos existem e
que o Estado já teve capacidade
de investir. Sugeriu políticas de
reforma fiscal que reduzam a car-
ga tributária. Quer discutir os
subsídios, evitar a evasão e a acu-
mulação privada de capital. Dis-
cutirá também uma política sala-
rial que dê ganhos reais. Afirmou
que o Estado deve ter capacidade
de endividar-se e saber como pa-
gar a dívida. Suspenderá imedia-
tamente o pagamento da dívida
externa, propondo moratória de
100 anos e que a ONU discuta a
questão da dívida externa como
assunto multinacional.

no 
final

Caiado desafia Lula e debate 
ganha 

emoção

O quarto debate entre os candida-
tos a presidente da República, pro-
movido pela Rede Bandeirantes de
Televisão a partir das 21h50 de on-
tem, permitiu no início a apresenta-
ção de propostas concretas para os
primeiros meses de governo. Nas
considerações finais, Caiado desafiou
Lula a provar as acusações contra a
UDR, entidade que ele criou, hipóte-
se em que renunciaria. Mas exigiu,
em troca, o compromisso de Lula, de
também renunciar se a Justiça com-
provar que a campanha do PT é fi-
nanciada pela multinacional Bunge y
Born. Participaram do debate sete
dos 22 candidatos que concorrem à
eleição — Leonel Brizola (PDT), Luís
Inácio Lula da Silva (PT), Mário Co-
vas (PSDB), Paulo Maluf (PDS), Afif
Domingos (PL), Roberto Freire
(PCB) e Ronaldo Caiado (PSD). Dos
candidatos colocados nos primeiros
lugares nas pesquisas, não compare-
ceram Fernando Collor de Mello
(PRN) e Sílvio Santos (PMB).

Ronaldo Caiado, que no progra-
ma anterior chamara de corrupto o
governo do PT na Prefeitura de São
Paulo, acusou, desta vez, o Partido
dos Trabalhadores de ter recebido
NCz$ 1,3 milhão de uma multinacio-
nal para financiar a campanha petis-
ta. "Quem é que paga esse jatinho
branco?", indagou Caiado, ao mos-
trar uma revista com uma foto de
Lula ao lado de um avião.

Lula respondeu que Caiado fizera
uma acusação leviana e, apesar disso,
o próprio acusado — o vice-prefeito
de São Paulo, Luiz Eduardo Gree-
nhalgh — criou uma comissão para

apurar a denúncia de que recebera
dinheiro para aplicar na campanha
do PT, em troca da aprovação de
obras da empresa Lubeca. Segundo
Lula, o próprio delegado encarrega-
do de investigar o assunto já declarou
que o caso parece jogo eleitoreiro. "A
mesma pessoa que você levou para
fazer a denúncia, você já deve ter
escondido lá na sua fazenda", afir-
mou Lula para Caiado.

O candidato do PSD respondeu,
então, que o delegado da 4a DP ainda
não pôde comprovar a culpa do
Greenhalgh, "mas a Justiça também
não comprovou ainda a culpa de Naji
Nahas", disse Caiado. "Paulo César
não está na minha fazenda, mas pode
estar na fazenda do Greenhalgh, que
está tomando medidas jurídicas para
expulsar os posseiros de lá", afirmou.

"Greenhalgh merece todo o nosso
respeito", disse Lula. "É melhor to-
mar medidas judiciais para resolver
problemas com posseiros do que fa-
zer como a UDR, que está compran-
do armas com o dinheiro dos leilões
que faz". "Basta ver no jornal", afir-
mou o candidato, referindo-se a afir-
mações feitas pelo presidente da
UDR a um jornal do Estado de
Goiás. "A UDR comprou 2.480 ar-
mas", leu Lula. Caiado e o candidato
petista continuaram discutindo sobre
o assunto, apesar de a mediadora
Marília Gabriela pedir que parassem,
pois o tempo deles havia terminado.
A discussão entre os dois só terminou
quando Marília insistiu com o candi-
dato Mário Covas para que fizesse
uma pergunta.

As propostas para enfrentar a crise

Brizola

|—| Criticou as receitas conven-
cionais e recessivas de com-

bate à inflação. Disse que o mo-
delo de economia é colonial e que
a a inflação e a própria crise são
efeitos desse sistema. Atribuiu às
"perdas internacionais" os pro-
blemas vididos pelo país. Sugeriu
o enxugamento do setor público e
também do setor privado, porque"há concatenação com interesses
internacionais". Afirmou que o

país está submetido a um proces-
so de sangria e que se esse proces-
so não for estancado, os sacrifí-
cios à população serão cada vez
maiores. Esse enxugamento, se-
gundo Brizola, vai atingir os car-
tórios: quem tem mais terá de dar
cota de sacrifício para enfrentar
às perdas internacionais.

Lula

? Criticou a ganância empresa-
rial e a ganância de lucros,

mostrando que a participação dos
salários na renda nacional é de
33%, enquanto nos Estados Uni-
dos alcança 70%. Criticou os in-
vestimentos em reflorestamento
"para favorecer grupos econômi-
cos", a privatização que favorece
a compra de empresas. Apontou
a Sudene como um desses exem-
pios de investir mal, pois foi cria-
da para aplicar em pequenos e
médios projetos, mas favorece os
"coronéis" do Nordeste. Prome-
teu sustar imediatamente o paga-
mento da dívida externa, convo-
cando uma auditoria. Criará um
fundo com os recursos dessa dívi-
da e renegociará a dívida interna
para evitar mais sacrifícios aos'
trabalhadores.

Covas

? Propôs um programa de 10
pontos: acabar com os cartó-

rios e com os subsídios e incenti-
vos (permitindo-os apenas na
produção); alinhar os preços pú-
blicos; gastar menos e melhor; eli-
minar funcionários fantasmas e
os que ocupam mais de um em-
prego. Estabelecer um programa
sério de privatização, com presen-
ça de empresários, trabalhadores
e Estado. Evitar a sonegação, em
vez de aumentar tributo, que deve
ser cobrado dos que devem de
forma progressiva. Prometeu
mandar um telex aos credores in-
ternacionais no dia em que assu-
mir o governo, dizendo que a casa
está sendo posta em ordem e que
não se aceitará monitoramento
do Fundo Monetário Internacio-
nal. E só pagará a dívida por seu
valor no mercado secundário.

Caiado

? Aumentará a produção de
alimentos, fazendo a comida

chegar mais barata aos brasilei-
ros. Eliminará o déficit público,
extinguindo ministérios e entida-
des que sobrecarregam a socieda-
de brasileira, fazendo com que o
governo tenha aumento de arre-
cadação sem aumentar os tribu-
tos. Pelo contrário, o candidato
do PSD sugere reduzir a carga
tributária. Investirá a fim de criar
empregos para 40 milhões de de-
sempregados e subempregados.
Direcionará a poupança para se-
tores produtivos. Comandará a
renegociação da dívida externa,
dizendo aos credores que não
queremos dar calote e que não
aceitamos esmolas. Buscará in-
vestimentos novos, direcionando-
os para o interior do país.

Maluf

p] Sugere que nenhum proble-
ma será resolvido sem que

seja solucionado o problema eco-
nômico, que não pode ficar a car-
go dos ministros. Propôs pôr fim
à ciranda financeira e acelerar os
investimentos. "Em vez de pôr o
pé no freio, pisar fundo no acele-
rador", afirmou. Investir nos se-
tores primários da agroindústria,
aumentando a produção indus-
trial para gerar empregos, que
significa mais gente consumindo,
produzindo mais oferta de bens e
trazendo a estabilização de pre-
ços. Disse ser seu compromisso
derrubar a inflação de 40% ao
mês para 1%. Propôs cortar mi-
nistérios, demitir funcionários
fantasmas, exercer uma política
liberal, permitindo depósito de
moedas estrangeiras nos bancos
do país.

Antes do início,

clima era tenso
Com a presença de agentes da Poli-

cia Federal, que chegaram à TV Ban-
deirantes em três carros, no Morumbi,
Zona Sul de São Paulo, e de cerca de 50
pessoas portando faixas e cartazes exi-
gindo moradia, era tenso o clima que>
antecedeu o debate. Afif Domingos foi
o primeiro a chegar e Luís Inácio Lula
da Silva, o último. O debate começou
às 21h50 — com dez minutos de atraso.
No auditório, lotado com 150 pessoas,
havia muitos assessores de candidatos
e o clima também estava tenso. No
intervalo do primeiro bloco, as pessoas
ficaram em silêncio. Pouco antes de
sentar à mesa junto com seus adversa-
rios, Ronaldo Caiado revelou um dos
trunfos que levava: "No inquéritozi-
nho de comadre, o doutor Greenhalgh
(Luiz Eduardo, vice-prefeito de São
Paulo), já mostrou que tem a boca
cheia de penas. Na Justiça, ele vai
confessar que comeu a galinha toda",
disse, referindo-se ao caso Lubeca. Lu-
la foi um dos poucos candidatos que
manteve sua programação de campa-
nha durante o dia, visitando o interior
de São Paulo. Maluf, pela manhã, par-
ticipou de carreatas no Rio, mas à
tarde reuniu-se com sua assessoria di-
reta para estudar questões operado-
nais do debate como aparte e réplica.
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PMB 
pede 

registro de Santos ao TSE com ata forjada

Teodomiro Braga e
Tereza Cardoso

BRASÍLIA — Nesta quinta-feira,
quando começarem a examinar o pe-
dido de registro da candidatura Silvio
Santos pelo Partido Municipalista
Brasileiro (PMB), os sete ministros
do Tribunal Superior Eleitoral esta-
rão diante de uma ata forjada. A ata
foi redigida na terça-feira, dia 31 de
outubro — mesmo dia da reunião da
Executiva Nacional do PMDB que
aceitou a renúncia de Armando Cor-
rêa e decidiu pela sua substituição
pelo animador Sílvio Santos — mas
deu entrada no TSE com a data de
sábado passado (4 de novembro),
quando o PMB entrou com o pedido
de registro do seu 

povo 
candidato.

A reunião do PMDB, do dia 31 de
outubro, teve a assessorá-la ò advo-'
gado Rafael Coutinho, que trabalhou
para a candidatura de Paulo Maluf
durante a eleição indireta de 1985.
Ela foi realizada, sob tensão, na casa
do médico ginecologista Manoel

Gonçalves Abranches, no Lago Sul
de Brasília, sem a presença de dois
dos membros da Executiva : Márcia
Angélica Corrêa e Armando Corrêa
Júnior, filhos do presidente do parti-
do. Eles assinaram o documento pos-
teriormente. Em nenhum instante,
durante as 100 frenéticas irarás de
articulação da candidatura dçf|antos,
a Comissão Executiva do PMB se
reuniu.

Só depois que viu esse documento,
o advogado José Moura Gome|í con-
tratado pelo PMB, percebeu>çjue ele
não podia existir com a data #31 de
outubro, porque o processo fle filia-
ção de Sílvio Santos ao partido ainda
estava em andamento. Até sábado,
quando ingressou no TSE com pedi-
do de registro de sua candidatura, o
dono do SBT ainda não estava inseri-
to no Partido Municipalista Brasilei-
ro, porque ainda corria o .prazo de
impugnação da filiação em São Paulo
(seu domicílio eleitoral).

Só hoje o TRE de São Paulo deve-

Inocêncio é o coordenador
Rejeitado pelo candidato do PRN,

Fernando Collor de Mello, por ter ar-
quivado o relatório da CPI da corrup-
ção, o primeiro vice-presidente da Câ-
mara dos Deputados, Inocêncio Oliveira
(PFL-PE), assume hoje a coordenação
das adesões de parlamentares à candida-
tura Sílvio Santos. Em companhia do
candidato a vice do PMB, senador Mar-
condes Gadelha, o deputado Inocêncio
Oliveira compareceu sábado ao hangar
da Vega Táxi Aéreo, no aeroporto de
Brasília, para recepcionar o candidato,
mas foi bem recebido. "Esse aí eu não sei
quem é", disse Sílvio Santos, pedindo
que lhe informassem sobre o novo adep-
to.

Outro partidário de Sarney que ade-
riu à candidatura Sílvio Santos, no final
da semana, foi o deputado evangélico
Matheus Iensen (PMDB-PR), autor da
emenda que deu o mandato de cinco
anos ao presidente José Sarney. A corri-
da de adesistas á candidatura Sílvio San-
tos provocou o seguinte comentário do
presidente do PMB, Armando Corrêa:"O maior partido do Brasil é o PF -
Partido dos Fisiológicos. Isso é como
carga de porco em estrada sinuosa: vai
tombando para um lado e para o outro,
mas nunca cai, sempre chega ao desti-
no.

Depois de acompanhar o animador
do SBT até o Tribunal Superior Elei-
toral para a entrega do pedido de re-
gistro, no sábado passado, Inocêncio
assistiu a uma conversa de Sílvio San-
tos com o senador Marcondes Gadelha
e Armando Corrêa, percebendo mais
uma vez certa frieza com relação a seu
apoio. Gadelha, que;; o convidara para
coordenar as adesões no Congresso, co-
municou a iniciativa a Sílvio Santos.
Com a sua conhecida franqueza, o ani-
mador perguntou em voz alta: "E por
que não o próprio Gadelha para coor-
denar as adesões?"

O presidente do PMB reúne-se hoje
com Inocêncio Oliveira, às 11 horas,
quando saberá que 10 deputados - cujos
nomes não quis antecipar - já se com-
prometeram com a candidatura de San-
tos. Diligente, o deputado está providen-
ciando, também, um grande comício em
favor do animador na cidade de Serra
Talhada, no sertão pernambucano. Os
três senadores do PFL que estão na linha
de frente da candidatura Sílvio Santos -
Marcondes Gadelha, Edison Lobão e
Hugo Napoleão - já confirmaram sua
presença no evento, que não contará,
porém, com a participação do animador.
Santos alega, para não ir à rua em cam-
panha, a ocorrência de tumultos que

Inocêncio já está em ação

possam machucar suas fãs (neologismo
que utiliza para referir-se ao seu eleitora-
do).

Armando Corrêa já contabiliza as
adesões de oito senadores e deputados
pefelistas, fora os chamados "três por-
quinhos" - Gadelha, Napoleão e Lobão.
São eles: João Meneses (PA), Odacir
Soares (RO), Olavo Pires (RO), Ale-
xandre Costa (MA), Lourival Batista
(SE), Edme Tavares (PB), Otomar Pin-
to (RR), Marluce Pinto (RR) e Paulo
Marques (PE). Orgulhoso, o presiden-
tre do P.MB revela, também, que a
seção do seu partido em Pernambuco,
que estava unanimemente apoiando Fer-
nando Collor, agora resolveu reconside-
rar a decisão e deve apoiar Sílvio Santos.
No Paraná, segundo infçrmação de José
Felinto, o governador Álvaro Dias e o
ex-governador Nei Braga liberaram seus
seguidores que queiram apoiar o candi-
dato do PMB.

Do PMDB paranaense já se compro-
meteram com o novo candidato os ve-
readores Hidekazu Takaiama (pastor da
Assembléia de Deus), Ailton Araújo e
Mário Celso e os deputados estaduais
Cândido Bastos, Aníbal Curi e Newton
Barbosa, além do deputado federal Ma-
theus Iensen. Entre os partidários de Nei
Braga que já manifestaram seu apoio a
Sílvio Santos, José Felinto destacou os
deputados federais Aírton Cordeiro e
Dionísio Dal Prá, ambos do PFL.

Encarando com naturalidade a rápi-
da superlotação do palanque do ani-
mador do SBT, Armando Corrêa filo-
sofa: "Político vive do momento em
que a população lhe dá respaldo. Não
importa as linhas de pensamento."

rá comunicar ao TSE a confirmação
da filiação de Santos ao PMB. Por
isso, o advogado José Moura deter-
minou que a ata fosse encaminhada
ao TSE com a data de 4 de novembro
de 1989, exatamente o sábado em que
a levaram ao ministro Francisco Re-
zek. Naquele dia também não houve
qualquer reunião da Comissão Exe-
cutiva do PMB, até porque a maioria
dos seus integrantes já tinha retorna-
do aos seus estados, como foi 0 caso
de Marival Caldas, primeiro vice-pre-
sidente, e Bénedito Aurélio, tesourei-
ro.

Rindo, o advogado Moura Gomes
comentou no sábado à tarde para o
JORNAL DO BRASIL que a reu-
nião havia sido realizada às seis horas
da manhã. Armando Corrêa, partici-
pante da conversa, também riu muito
e louvou a "habilidade" do advoga-
do. O advogado não quis esclarecer
como mudou a- data dó documento:
se adulterou a data original ou redi-
giu outra.

Corrêa escolhe

até ministério
Além do lucro político e monetário

que a candidatura Sílvio Santos pro-
mete ao PMB, a eventual eleição do
animador do SBT já desperta ambi-
ções entre os líderes do PMB. "Se for
convidado para qualquer função no go-
verno Sílvio Santos, só tenho que agra-
decer a Deus", declarou o presidente do
PMB, Armando Corrêa, ao revelar sua
pretensão de ser ministro do Interior. "O
ministério mais íntimo ao PMB seria o
do Interior, porque tem uma abrangên-
cia maior em todo o pais, além de ser
responsável por muitas obras", explica
ele. O deputado estadual José Felinto,
figura chave na concretização da candi-
datura Sílvio Santos, pretende usar a
campanha para desencadear sua candi-
datura para a Câmara dos Deputados no
próximo ano. "Com o apoio de Sílvio
Santos, vou ser o deputado mais votado
do Paraná", prevê ele.

Sempre lembrando que os quadros
do seu partido estarão a serviço de
Sílvio Santos, Armando Corrêa ressal-
va, contudo, que não se preparou para
o poder. "Como diz o filósofo alemão
Nietzche, preparei-me para ser e não
para deixar de ser. Mas as circunstân-
cias não me permitiram ser. Não basta
ser preparado para ser, é preciso que
deixem você ser". O presidente do PMB,
que também é pastor da Assembléia de
Deus, considera o acordo de seu partido
com o animador do SBT uma obra dos
céus.

"Sempre pedi que Deus me inspiras-
se, como fez com Salomão, com David,
para que eu possa administrar bem essa

: situação", diz Corrêa, observando: "Não
: foi obra do acaso que o homem mais
j|S importante do Brasil, mais identificado

com a população, assumiu a candidatura
do PMB. Isso é obra de Deus".

Embora proclame que a participa-
; ção do presidente José Sarney foi deci-

siva para dobrar as resistências do depu-
tado Agostinho Linhares em renunciar
ao cargo de vice, Armando Corrêa não' 
gostaria, porém, de ceder ao presidente a
legenda para uma eventual candidatura
nas próximas eleições. "O PMB tem uma
filosofia que não bate bem com o pensa-
mento do presidente Sarney. Pelo que
conheço do presidente da República,
acho que ele ficaria melhor no PFL ou
no PDS".

Brasília — Gilberto Alvqs

Animador vai

buscar apoio

parlamentar

João Bosco Rabello

©empresário 
Sílvio Santos

inicia esta semana, pelo
Rio de Janeiro, uma operação
nacional destinada a garantir o
apoio de cerca de 50 parlamen-
tares à sua contestada candida-
tura pelo Partido Municipalista
Brasileiro à Presidência da Re-
pública. A operação, que se de-
sen volverá simultâneamente ao
processo de registro de sua can-
didatura no Tribunal Superior
Eleitoral, será comandada pelo
senador Marcondes Gadelha
(PB), candidato a vice na chapa
do animador, do SBT, que já
contabiliza a&adesões dos depu-
tados federais Francisco Dornel-
les (RJ) e Arnaldo Prieto (RS)
— este ligado ao ex-presidente
Ernesto Geisel — e do ex-depu-
tado da corrente "autêntica"do

extinto MDB, Alencar Furtado
(PR).

Da relação de quase 50 parla-
mentares guardada por Gade-
lha, todos já se manifestaram
receptivos à candidatura de Síl-
vio Santos, de acordo com o
senador, embora nem todos te-
nham confirmado a adesão."Mas 

posso garantir que são

contatos quase certos", afirmou
Gadelha. Esse número não in-
clui a ala dos moderados do
PMDB, com a qual também já
houve conversações. Dela, já são
dadas como prováveis as ade-
sões dos ministros Roberto Car-
doso Alves (Indústria e Comér-
cio), Carlos Sant'Anna
(Educação) e Jáder Barbalho
(Previdência Social), segundo os
cálculos do senador. "Não sinto
maiores dificuldades em consoli-
dar esses apoios", disse.

Para conciliar a campanha
intensiva exigida pelo curto tem-
po que resta até a eleição com o
trabalho de "costura 

política"
necessário para consolidar essas
adesões, Marcondes Gadelha
preparou um roteiro de viagens
às principais capitais, com visi-
tas às assembléias estaduais, en-
tidades de classe e diretórios re-
gionais do PFL, que terá inicio
amanhã, pelo Rio. Nessas via-
gens, ele também complementa-
rá a propaganda feita por Sílvio
Santos na televisão, ensinando o
eleitor a votar no empresário as-
sinalando o nome de Armando
Corrêa."Essa campanha peda-
gógica é a chave de tudo e nos
concentraremos nela", explicou
Gadelha.

Não haverá comícios ou car-
reatas na campanha, exceção
para o município de Souza, na
Paraíba, reduto eleitoral de Ga-
delha. Além da dificuldade im-
posta pelo pouco tempo disponí-

vel de campanha, a
determinação de restringi-la pra-
ticamente à presença de Sílvio
na televisão partiu do próprio
candidato, que frustrou a expec-
t ativa dos coordenadores ao
preferir não investir muito di-
nheiro numa eleição da qual ain-
da não sabe se poderá partici-
par. Ele cortou todas as
tentativas de abordagem nesse
sentido e sugeriu que colocasse-
mos a máquina partidária do
PFL em ação", contou Gade-
lha.

Para ampliar a mobilização
dos evangélicos na campanha, o
PMB investe na adesão do depu-
tado Matheus Iensen, do PMDB
paranaense, autor da emenda
que garantiu cinco anos de man-
dato ao presidente José Sarney.
Por enquanto, o que já é possível
creditar ao novo candidato do
PMB é a transferência do apoio
da bancada do PFL no Senado,
com exceção do senador Marco
Maciel, que oficialmente conti-
nua apoiando o candidato Aure-
liano Chaves. Sílvio Santos tem
o apoio de nove senadores: Edi-
son Lobão (MA), Lourival Ba-
tista (SE), Hugo Napoleão (PI),
João Lobo (MT), João Menezes
(PA), João Agripino (RN), Di-
valdo Suruagy (AL). O PMB
ainda não conta com oss sena-
dores Alexandre Costa (MA) e
Jorge Bomhausen (SC). O pri-
meiro trabalhava pela candida-
tura de Fernando Collor de
Mello, do PRN O segundo, pe-
diu prazo para decidir.
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Candidato mostra o que tem

Mas deixa no ar

papel de acionista
em suas empresas

Sem 
especificar qual seu papel nas

empresas das quais é acionista, o
animador Sílvio Santos, que tenta ser
candidato à Presidência aa República
pelo PMB, apresentou ao Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) uma declaração
de bens de seis páginas que relaciona"participações societárias" em quatro
emissoras de televisão — duas em São
Paulo, uma em Ribeirão Preto e uma
no Rio — e na Sílvio Santos Participa-
ções S/C Ltda.

Com 42 itens, a declaração de bens
de Sílvio Santos inclui ainda 16 imóveis— 12 em São Paulo, entre casas, apar-
tamentos, terrenos, um armazém e uma
garagem — e quatro no Rio. Não há
qualquer referência ao imóvel que ele
sempre disse, em seus programas domi-
nicais no Sistema Brasileiro de Televi-
são (SBT), possuir em Miami, nos Es-
tados Unidos, onde costuma passar
alguns meses do ano. Além dos imó-
veis, ele relacionou dez veículos, sendo
duas lanchas e oito automóveis.

A Sílvio Santos Participações, hol-
ding que controla suas empresas e da
qual ele detém 98% do controle acio-
nário, com 517.347 cotás, tem capital
social declarado deNCzS
28.476.846,00. Nessa empresa estão in-
cluídos o Baú da Felicidade e as emis-.
soras da rede do SBT. Nas quatro TVs

das quais se declara acionista, Santos
não especifica se as ações são ordiná-
rias ou preferenciais.

Ao relacionar suas participações em
sociedades de capitai aberto, Silvio
Santos listou a Agro-Pecuária Tama-
kavi S/A, a Unitextil União S/A,1 a
Telesp e o Bradesco. Aparecem, ainda,
em sua declaração de bens: "jóias di-
versas", "créditos diversos", "contas
bancárias", sem os respectivos saldos,
nos bancos Bandeirantes, Real e No-
roeste, e letras de câmbio da Baú Dis-
tribuidora de Títulos e Valores Mobi-
liários e do Banco Bandeirantes. O
montante das aplicações financeiras é
deNCzS 432.257,26.

O vice da chapa de Sílvio Santos,
senador Marcondes Gadelha, também
enviou sua declaração de bens. Cons-
tam três imóveis, um automóvel, qua-tro cadernetas de poupança, uma conta
corrente, participações societárias e
acionárias em tres empresas agrope-
cuárias - uma fazenda, uma algodoeira
e uma reflorestadora -, em uma empre-
sa de turismo e em empresas de comu-
nicação - Sistema Regional de Comu-
nicação Ltda. e Rádio Jornal de Souza
Ltda. Gadelha declarou "parte ideal de
um quarto" no espólio dos sogros em
favor de sua mulher, Magna Lúcia, queinclui dois apartamentos em Recife e
duas fazendas em Alagoas. Ele decla-
rou ainda possuir ações preferenciaisda Petrobrás e ordinárias do Bradesco,
além de participação no espólio do seu
pai, "em valor a ser apurado" por um
cartório da cidade de Souza, na Paraí-
ba.

Brasília — Gilberto Alves

Gadelha (E) também declarou seus bens ao TSE

Senadores do PFL

perdem entusiasmo
Os senadores do PFL Edisón

Lobão e Hugo Napoleão, que de-
sencadearam as articulações da
candidatura Sílvio Santos, "esfria-
ram" seu entusiasmo com a aven-
tura. A queixa foi feita pelo pró-
prio Sílvio Santos, durante sua
passagem por Brasília no sábado
passado. Em conseqüência dessa
reversão, o animador não os in-
cluiu no que ele chama de "alto
comando de sua campanha';'.
Além dele próprio, Sílvio Santos
escolheu para esse estado-maior
sua esposa, íris, seu principal as-
sessor, Arlindo Silva, e o presiden-
te do PMB, Armando Corrêa.

"Por 
que. Corrêa?" — espanta-

ram-se os políticos do PFL pre-
sentes à reunião realizada no aero-
porto, antes do embarque do
candidato para São Paulo. "Por-

que os senadores Edison Lobão
e Hugo Napoleão esfriaram seu
entusiasmo", explicou Sílvio San-
tos, conforme reprodução de Ar-
mando Corrêa. O presidente do
PMB mostrou-se orgulhoso com a
sua escolha como único político
do principal staff da campanha:"Que responsabilidade o Sílvio
acaba de pôr nas minhas costas",
comentou para o JORNAL DO
BRASIL.

Além desse comando, foi cria-
da também uma comissão paia
tocar a campanha. Coordenada
pelo senador Marcondes Gadelha,
integram a equipe os senadores
Edison Lobão e Hugo Napoleão,
o deputado José Felinto, o
ex-deputado Múcio Athayde ei o
empresário Oséas Monteiro, em-
preiteiro e dono da companhia de
táxi aéreo Jet Service. Athayde se-
rá o coordenador de comunicação
e Monteiro o responsável pela
parte logística da campanha, tare-
fa que já vem exercendo na prática
desde a semana passada, com; a
cessão de seus jatinhos para trai}s-
porte dos envolvidos na candida-
tura.

Saulo faz a defesa do presidente
O ministro da Justiça, Saulo

Ramos, indagado sobre a infor-
mação, publicada ontem pelo
JORNAL DO BRASIL, de que
o presidente Sarney usou o tele-
fone para pressionar o candida-
to a vice-presidente do PMB,
Agostinho Linhares, a renunciar
à vaga em favor do senador
Marcondes Gadelha, disse que
desconhecia este fato."Se ele fez
isso, estava articulando, mas eu
não tenho conhecimento",, afir-
mou o ministro.

Saulo preocupou-se, entretan-
to, em negar assim mesmo a par-
ticipação do presidente José Sar-
ney na articulação da candidatura
de Sílvio Santos. "Só 

porque fo-
ram dois senadores amigos do
presidente (Édison Lobão e Mar-
condes Gadelha) que articularam,
vão dizer que foi o presidente que
armou?", questionou o ministro.

Argumentou que, se a posição

Arquivo
¦

TBhi

Saulo desconhecia fatos
política do presidente fosse guia-
da por suas amizades, teria que
estar articulando a
de Fernando Collor de Mello."Um dos grandes amigos do pre-
sidente, o ministro Antônio Car-
los Magalhães (das Comunica-
ções), está articulando a

candidatura Collor há muito tem-
po . ^"Alem disso", prosseguiu,"Dorothea 

(Werneck, ministra do
Trabalho), o João Batista (cie
Abreu, ministro do Planejamen-
to), o Maílson (da Nóbrega, mi-
nistro da Fazenda) e o íris (Re-
zende, ministro da Agricultura)
estão articulando o Covas, elo
Ronaldo (Costa Couto, ministro
do Gabinete Civil) está articulap-
do o Ulysses". O ministro do In-
terior, João Alves, lembrou, tam-
bém participou das negociações
em torno de Sílvio Santos, "mas
não tem maior intimidade com o
presidente".

A polêmica criada em torpo
ua euca e icgaiiuauc ua canuiua-
tura de Sílvio Santos "não é júri-
dica, mas política", na opinião de
Saulo. "Os advogados e juristas
também têm ligações políticas",
comentou.

PRN, partido de Collor, também ataca

SÃO PAULO — O jurista Célio
Silva, ex-ministro do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e atualmente advoga-
do do PRN, entra hoje com ação pe-
dindo a exclusão do PMB, partido que
deu legenda a Silvio Santos, da suces-
são presidencial. Ele argumentará que
o registro provisório do PMB expirou
no dia 15 de outubro passado.

Segundo Célio Silva, o PRN optou
por essa estratégia porque há pouca
chance de se conseguir a impugnação
da candidatura Silvio Santos com o
argumento de que ele é inelegível por-
que detém a propriedade da rede de
televisão SBT.

Pela legislação eleitoral, um parti-
do só ganha registro definitivo quando
consegue organizar diretórios regio-
nais em pelo menos estados. O PMB,
de acordo com documentação levanta-
da pelo advogado do PRN, teve indefe--
rido pedido de registro do diretório de
Brasília e sequer pediu registro dos
diretórios da Paraíba, do Rio de Janei-
ro e da Bahia. Para formar diretório
regional, o partido deve organizar di-
retórios municipais em pelo menos
20% dos municípios do estado.

Além desses diretórios em situação
irregular, o jurista Célio Silva relacio-
nou os diretórios do Amapá e de Ro-
raima. No seu entender, Amapá e Ro-

raima não podem ser computados
como estados, porque, de acordo com
a Constituição, só passarão da situação
de território para estado em março de
1991.

"O PMB não pode mais prorrogar
o registro provisório, que expirou err} 15
de outubro passado", afirmou o advo-
gado do PRN. "Esse partido já obteve
uma prorrogação, que acabou no dia 15
do mês atrasado e não pode conseguir,
juridicamente, novo adiamento". O ex-
candidato do PMB, Armando Cor-
rêa, alega, porém, que seu partido tem
prazo até 16 de novembro para se regu-
iarizar.
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Brasília — Gilberto Alves

Corrêa acha que candidatura de Santos pelo PMB não foi acaso, mas obra de Deus

Inocêncio já está em ação

Brasília — Gilberto Alves

Gadelha (E) também declarou seus bens ao TSE

Animador vai

buscar apoio

parlamentar

João Bosco Rabello

empresário Sílvio Santos
inicia esta semana, pelo

Rio de Janeiro, uma operação
nacional destinada a garantir o
apoio de cerca de 50 parlamen-
tares à sua contestada candida-
tura pelo Partido Municipalista
Brasileiro à Presidência da Re-
pública. A operação, que se de-
senvolverá simultaneamente ao
processo de registro de sua can-
didatura no Tribunal Superior
Eleitoral, será comandada pelo
senador Marcondes Gadelha
(PB), candidato a vice na chapa
do animador do SBT, que já
contabiliza as adesões dos depu-
tados federais Francisco Dornel-
les (RJ) e Arnaldo Prieto (RS)
— este ligado ao ex-presidente
Ernesto Geisel — e do ex-depu-
tado da corrente "autêntica"do

extinto MDB, Alencar Furtado
(PR).

Da relação de quase 50 parla-
mentares guardada por Gade-
lha, todos já se manifestaram
recepdvos à candidatura de Síl-
vio Santos, de acordo com o
senador, embora nem todos te-
nham confirmado a adesão."Mas 

posso garantir que são

contatos quase certos", afirmou
Gadelha. Esse número não in-
clui a ala dos moderados do
PMDB, com a qual também já
houve conversações. Dela, já são
dadas como prováveis as ade-
sões dos ministros Roberto Car-
doso Alves (Indústria e Comér-
cio), Carlos San t 'Anna

(Educação) e Jáder Barbalho
(Previdência Social), segundo os
cálculos do senador. "Não sinto
maiores dificuldades em consoli-
dar esses apoios", disse.

Para conciliar a campanha
intensiva exigida pelo curto tem-
po que resta até a eleição com o
trabalho de "costura 

política"
necessário para consolidar essas
adesões, Marcondes Gadelha
preparou um roteiro de viagens
ás principais capitais, com visi-
tas ás assembléias estaduais, en-
tidades de classe e diretórios re-
gionais do PFL, que terá inicio
amanhã, pelo Rio. Nessas via-
gens, ele também complementa-
rá a propaganda feita por Sílvio
Santos na televisão, ensinando o
eleitora votar no empresário as-
sinalando o nome de Armando
Corrêa. "Essa campanha peda-
gógica é a chave de tudo e nos
concentraremos nela", explicou
Gadelha.

Não haverá comícios ou car-
reatas na campanha, exceção
para o município de Souza, na
Paraíba, reduto eleitoral de Ga-
delha. Além da dificuldade im-
posta pelo pouco tempo disponí-

vel de campanha, a
determinação de restringi-la pra-
ticamente à presença de Sílvio
na televisão partiu do próprio
candidato, que frustrou a expec-
tativa dos coordenadores ao
preferir não investir muito di-
nheiro numa eleição da qual ain-
da não sabe se poderá partici-
par. 

"Ele cortou todas as
tentativas de abordagem nesse
sentido e sugeriu que colocasse-
mos a máquina partidária do
PFL em ação", contou Gade-
lha.

Para ampliar a mobilização
dos evangélicos na campanha, o
PMB investe na adesão do depu-
tado Matheus Iensen, do PMDB
paranaense, autor da emenda
que garantiu cinco anos de man-
dato ao presidente José Sarney.
Por enquanto, o que já é possível
creditar ao novo candidato do
PMB é a transferência do apoio
da bancada do PFL no Senado,
com exceção do senador Marco
Maciel, que oficialmente conti-
nua apoiando o candidato Aure-
liano Chaves. Sílvio Santos tem
o apoio de nove senadores: Edi-
son Lobão (MA), Lourival Ba-
tista (SE), Hugo Napoleão (PI),
João Lobo (MT), João Menezes
(PA), João Agripino (RN). Di-
valdo Suruagy (AL). O PMB
ainda não conta com oss sena-
dores Alexandre Costa (MA) e
Jorge Bornhausen (SC). O pri-
meiro trabalhava pela candida-
tura de Fernando Collor de
Mello, do PRN. O segundo, pe-
diu prazo para decidir.

Partido mostra Santos no horário

O domingo não ficou sem Sílvio
Santos na televisão. Apesar de não
poder comandar o seu programa
dominical no SBT, porque pediu
registro como candidato a presiden-
te da República pelo Partido Muni-
cipalista Brasileiro (PMB), o ani-
mador de programas Sílvio Santos
surpreendeu os telespectadores que
assistiam ao horário eleitoral gra-
tuito do TSE, ontem, aparecendo
entre os programas do PMN e do
PT para anunciar o seu projeto de
governo.

Maquiado, de pé e vestindo um
terno azul, aparentando uma ima-
gem semelhante a que se apresenta
no seu programa do SBT, Sílvio
Santos começou esse primeiro pro-
nunciamento lembrando as suas
origens: "O 

garoto que era camelô e
que começou vendendo carteirinhas
para guardar o título de eleitor,
com 14 anos de idade, hoje se lança
candidato à Presidência da Repú-
blica de um país como o nosso, o
Brasil". Em seguida fez um elogio
ao sistema: "Vejam como é bom
viver na democracia, com oportuni-
dade igual para todos"."Vocês sabem que desde que eu
comecei a falar de política, as mi-
nhas preocupações sempre foram
com as pessoas menos favorecidas",
disse o empresário cujo grupo fatu-
ra USS 1 milhão por dia. "Não se
admite, num país como o nosso,
termos gente passando fome. Num
país como o nosso, termos pessoas

Santos prometeu resolver problemas de alimentaçao

que ficam aflitas e desesperadas
diante de uma doença, precisam de
hospital, precisam de médicos, pre-
cisam de remédios e não têm", com-
pletou. 

"Não se admite que pessoas
morem debaixo da ponte porque
não têm onde morar, e não se admi-
te que também os nossos filhos, que
as nossas crianças, não tenham co-
légios, não tenham escolas", disse o
novo candidato.

No fim dos dois minutos e meio
do programa eleitoral do PMB. Sil-
vio Santos expôs o que seria o seu
programa de governo. 

"Os 
quatro

João Saldanha
O bul» popo tal» e toqu* de bola.

pontos principais: alimentação; se-
gundo ponto, saúde; terceiro ponto,
habitação; e quarto ponto, educa-
ção. Temos também dois pontos
que, hoje, devem ser imediatamente
atacados: a inflação", disse o ani-
mador, sem contudo dizer como
pretende combater a inflação.

Logo depois continuou a enu-
merar: "Devemos fazer também
com que o nosso trabalhador tenha
um salário minimo condigno", afir-
mou. Sílvio disse também que para
governar irá se cercar "de homens
sejam de que partido forem".

Candidato mostra o que tem

Mas deiXã no ar das 1ua's se declara acionista, Santos
. i . não especifica se as ações são ordiná-

pãpeJ Úe ãClOniStã rias ou preferenciais.
cii3c pmnrpcac Ao relacionar suas participações emcin oucia cill^jicaaò sociedades de capital aberto, Sílvio

Santos listou a Agro-Pecuária Tama-

Sem 
especificar qual seu papel nas kavi S/A, a Unitextil União S/A, a

empresas das quais é acionista, Telesp e o Bradesco. Aparecem, ainda,
animador Sílvio Santos, que tenta ser em sua declaração de bens: "jóias di-
candidato à Presidência da República versas", "créditos diversos", "contas
pelo PMB, apresentou ao Tribunal Su- bancárias", sem os respectivos saldos,
perior Eleitoral (TSE) uma declaração nos bancos Bandeirantes, Real e No-
de bens de seis páginas que relaciona roeste, e letras de câmbio da Baú Dis-"participações societárias" em quatro tribuidora de Títulos e Valores Mobi-
emissoras de televisão — duas em São liários e do Banco Bandeirantes. O
Paulo, uma em Ribeirão Preto e uma montante das aplicações financeiras é
no Rio — e na Sílvio Santos Participa- de NCzS 432.257,26.
ções S/C Ltda. O vice da chapa de Sílvio Santos,

Com 42 itens, a declaração de bens senador Marcondes Gadelha, também
de Sílvio Santos inclui ainda 16 imóveis enviou sua declaração de bens. Cons-
í—• 12 em São Paulo, entre casas, apar- 'am ^f5 lmove's''um automóvel, qua-
tamentos, terrenos, um armazém e uma tro cadernetas de poupança, uma conta
garagem — e quatro no Rio. Não há corrente, participações societárias e
qualquer referência ao imóvel que ele aaonanas em três empresas agrope-
sempre disse, em seus programas domi- cuanas - uma fazenda, uma algodoeira
nicais no Sistema Brasileiro de Televi- e u|"a reflorestadora -, em uma empre-
são (SBT), possuir em Miami, nos Es- M de tunsmo e em empresas de comu-
tados Unidos, onde costuma passar " Sistema Regional de Comu-
alguns meses do ano. Além dos imó- jacaçao Ltda. e Radio Jornal de Souza
veis, ele relacionou dez veículos, sendo Ltda. Gadelha declarou "parte ideal de
duas lanchas e oito automóveis. "m <luart0' no espolio dos sogros em

... favor de sua mulher, Magna Lúcia, queA Silvio Santos Participações, hol- inclui dois apartamentos em Recife e
ding que controla suas empresas e da duas fazendas em Alagoas. Ele decla-
qual ele detém 98% do controle acio- rou ainda possuir ações preferenciaisnário, com 517.347 cotas, tem capital da Petrobrás e ordinárias do Bradesco,
social declarado de NCz$ além de participação no espólio do seu
28.476.846,00. Nessa empresa estão in- pai, "em valor a ser apurado" por um
cluídos o Baú da Felicidade e as emis- cartório da cidade de Souza, na Paraí-
soras da rede do SBT. Nas quatro TVs ba.
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PMB 
pede 

registro de Santos ao TSE com ata forjada

Teodomiro Braga e
Tereza Cardoso

BRASÍLIA — Nesta quinta-feira,
quando começarem a examinar o pe-
dido de registro da candidatura Sílvio
Santos pelo Partido Municipalista
Brasileiro (PMB), os sete ministros
do Tribunal Superior Eleitoral esta-
rão diante de uma ata forjada. A ata
foi redigida na terça-feira, dia 31 de
outubro — mesmo dia da reunião da
Executiva Nacional do PMDB que
aceitou a renúncia de Armando Cor-
rêa e decidiu pela sua substituição
pelo animador Sílvio Santos —, mas
deu entrada no TSE com a data de
sábado passado (4 de novembro),
quando o PMB entrou com o pedido
de registro do seu novo candidato.

A reunião do PMDB, do dia 31 de
outubro, teve a assessorá-la o advo-
gado Rafael Coutinho, que trabalhou
para a candidatura de Paulo Maluf
durante a eleição indireta de 1985.
Ela foi realizada, sob tensão, na casa
do médico ginecologista Manoel

Gonçalves Abranchcs, no Lago Sul
de Brasília, sem a presença de dois
dos membros da Executiva : Márcia
Angélica Corrêa e Armando Corrêa
Júnior, filhos do presidente do parti-
do. Eles assinaram o documento pos-
teriormente. Em nenhum instante,
durante as 100 frenéticas horas de
articulação da candidatura de Santos,
a Comissão Execiitiva do PMB se
reuniu. I

Só depois que viu esse documento,
o advogado José Moura Gomes, con-
tratado pelo PMB, percebeu que ele
não podia existir com a data de 31 de
outubro, porque o processo de filia-
ção de Sílvio Santos ao partido ainda
estava em andamento. Até sábado,
quando ingressou no TSE com pedi-
do de registro de sua candidatura, o
dono do SBT ainda não estava inseri-
to no Partido Municipalista Brasilei-
ro, porque ainda corria o prazo de
impugnação da filiação em São Paulo
(seu domicílio eleitoral).

Só hoje o TRE de São Paulo deve-

rá comunicar ao TSE a confirmação
da filiação de Santos ao PMB. Por
isso, o advogado José Moura deter-
minou que a ata fosse encaminhada
ao TSE com a data de 4 de novembro
de 1989, exatamente o sábado em que
a levaram ao ministro Francisco Re-
zek. Naquele dia também não houve
qualquer reunião da Comissão Exe-
cutiva do PMB, até porque a maioria
dos seus integrantes já tinha retorna-
do aos seus estados, como foi o caso
de Marival Caldas, primeiro vice-pre-
sidente, e Benedito Aurélio, tesourei-
ro.

Rindo, o advogado Moura Gomes
comentou no sábado à tarde para o
JORNAL DO BRASIL que a reu-
nião havia sido realizada ás seis horas
da manhã. Armando Corrêa, partici-
pante da conversa, também riu muito
e louvou a "habilidade" do advoga-
do. O advogado não quis esclarecer
como mudou a data do documento:
se adulterou a data original ou redi-
giu outra.

"Por 
que Corrêa?" — espanta-

ram-se os políticos do PFL pre-
sentes à reunião realizada no aero-
porto, antes do embarque do
candidato para São Paulo. "Por-

que os senadores Edison Lobão
e Hugo Napoleão esfriaram seu
entusiasmo", explicou Sílvio San-
tos, conforme reprodução de Ar-
mando Corrêa. O presidente do
PMB mostrou-se orgulhoso com a
sua escolha como único político
do principal staff da campanha:"Que responsabilidade o Sílvio
acaba de pôr nas minhas costas",
comentou para o JORNAL DO
BRASIL.

Além desse comando, foi cria-
da também uma comissão para
tocar a campanha. Coordenada
pelo senador Marcondes Gadelha,
integram a equipe os senadores
Edison Lobão e Hugo Napoleão,
o deputado José Felinto, o
ex-deputado Múcio Athayde e o
empresário Oséas Monteiro, em-
preiteiro e dono da companhia de
táxi aéreo Jet Service. Athayde se-
rá o coordenador de comunicação
e Monteiro o responsável pela
parte logística da campanha, tare-
fa que já vem exercendo na prática
desde a semana passada, com a
cessão de seus jatinhos para trans-
porte dos envolvidos na candida-
tura.

Corrêa escolhe Senadores do PFL

perdem entusiasmo
Os senadores do PFL Edison

Lobão e Hugo Napoleão, que de-
sencadearam as articulações ,da
candidatura Sílvio Santos, "esfria-
ram" seu entusiasmo com a aven-
tura. A queixa foi feita pelo pró-
prio Sílvio Santos, durante sua
passagem por Brasília no sábado
passado. Em conseqüência dessa
reversão, o animador não os in-
cluiu no que ele chama de "alto
comando de sua campanha".
Além dele próprio, Sílvio Santos
escolheu para esse estado-maior
sua esposa, íris, seu principal as-
sessor, Arlindo Silva, e o presidçn-
te do PMB, Armando Corrêa. ;

Inocêncio é o
Rejeitado pelo candidato do PRN,

Fernando Collor de Mello, por ter ar-
quivado o relatório da CPI da corrup-
ção, o primeiro vice-presidente da Câ-
mara dos Deputados, Inocêncio Oliveira
(PFL-PE), assume hoje a coordenação
das adesões de parlamentares à candida-
tura Sílvio Santos. Em companhia do
candidato a vice do PMB, senador Mar-
condes Gadelha, o deputado Inocêncio
Oliveira compareceu sábado ao hangar
da Vega Táxi Aéreo, no aeroporto de
Brasília, para recepcionar o candidato,
mas foi bem recebido. "Esse aí eu não sei
quem é", disse Sílvio Santos, pedindo
que lhe informassem sobre o novo adep-
to.

Outro partidário de Sarney que ade-
riu á candidatura Sílvio Santos, no final
da semana, foi o deputado evangélico
Matheus Iensen (PMDB-PR), autor da
emenda que deu o mandato de cinco
anos ao presidente José Sarney. A corri-
da de adesistas á candidatura Sílvio San-
tos provocou o seguinte comentário do
presidente do PMB, Armando Corrêa:"O maior partido do Brasil é o PF -
Partido dos Fisiológicos. Isso é como
carga de porco em estrada sinuosa: vai
tombando para um lado e para o outro,
mas nunca cai, sempre chega ao desti-
no."

Depois de acompanhar o animador
do SBT até o Tribunal Superior Elei-
toral para a entrega do pedido de re-
gistro, no sábado, passado, Inocêncio
assistiu a uma conversa de Silvio San-
tos com o senador Marcondes Gadelha
e Armando Corrêa, percebendo mais
uma vez certa frieza com relação a seu
apoio. Gadelha, que o convidara paracoordenar as adesões no Congresso, co-
municou a iniciativa a Sílvio Santos.
Com a sua conhecida franqueza, o ani-
mador perguntou em voz alta: "E porue não o próprio Gadelha para coor-

enar as adesões?"
O presidente do PMB reúne-se hoje

com Inocêncio Oliveira, às 11 horas,
quando saberá que 10 deputados - cujos
nomes não quis antecipar - já se com-
prometeram com a candidatura de San-
tos. Diligente, o deputado está providen-ciando, também, um grande comício em
favor do animador na cidade de Serra
Talhada, no sertão pernambucano. Os
três senadores do PFL que estão na linha
de frente da candidatura Sílvio Santos -
Marcondes Gadelha, Edison Lobão e
Hugo Napoleão - já confirmaram sua
presença no evento, que não contará,
porém, com a participação do animador.
Santos alega, para não ir à rua em cam-
panha, a ocorrência de tumultos que

coordenador
Bragllja— Gilberto Alves até ministério

Além do lucro político e monetário
que a candidatura Sílvio Santos pro-
mete ao PMB, a eventual eleição do
animador do SBT já desperta ambi-
ções entre os lideres do PMB. "Se for
convidado para qualquer função no go-
verno Sílvio Santos, só tenho que agra-
decer a Deus", declarou o presidente do
PMB, Armando Corrêa, ao revelar sua
pretensão de ser ministro do Interior. "O
ministério mais íntimo ao PMB seria o
do Interior, porque tem uma abrangên-
cia maior em todo o pais, além de ser
responsável por muitas obras", explica
ele. O deputado estadual José Felinto,
figura chave na concretização da candi-
datura Sílvio Santos, pretende usar a
campanha para desencadear sua candi-
datura para a Câmara dos Deputados no
próximo ano. "Com o apoio de Sílvio
Santos, vou ser o deputado mais votado
do Paraná", prevê ele.

Sempre lembrando que os quadros
do seu partido estarão a serviço de
Silvio Santos, Armando Corrêa ressal-
va, contudo, que não se preparou para
o poder. "Como diz o filósofo alemão
Nietzche, preparei-me para ser e não
para deixar de ser. Mas as circunstân-
cias não me permitiram ser. Não basta
ser preparado para ser, é preciso que
deixem você ser". O presidente do PMB,
que também é pastor da Assembléia de
Deus, considera o acordo de seu partido
com o animador do SBT uma obra dos
céus.

"Sempre pedi que Deus me inspiras-
se, como fez com Salomão, com David,
para que eu possa administrar bem essa
situação", diz Corrêa, observando: "Não
foi obra do acaso que o homem mais
importante do Brasil, mais identificado
com a população, assumiu a candidatura
do PMB. Isso é obra de Deus".

Embora proclame que a participa-
ção do presidente José Sarney foi deci-
siva para dobrar as resistências do depu-
tado Agostinho Linhares em renunciar
ao cargo de vice, Armando Corrêa não
gostaria, porém, de ceder ao presidente a
legenda para uma eventual candidatura
nas próximas eleições. "O PMB tem uma
filosofia que não bate bem com o pensa-
mento do presidente Sarney. Pelo que
conheço do presidente da República,
acho que ele ficaria melhor no PFL ou
no PDS".

possam machucar suas fãs (neologismo
que utiliza para referir-se ao seu eleitora-
do).

Armando Corrêa já contabiliza as
adesões de oito senadores e deputados
pefelistas, fora os chamados "três por-
quinhos" - Gadelha, Napoleão e Lobão.
São eles: João Meneses (PA), Odacir
Soares (RO), Olavo Pires (RO), Ale-
xandre Costa (MA), Lourival Batista
(SE), Edme Tavares (PB), Otomar Pin-
to (RR), Marluce Pinto (RR) e Paulo
Marques (PE). Orgulhoso, o presiden-
tre do PMB revela, também, que a
seção do seu partido em Pernambuco,
que estava unanimemente apoiando Fer-
nando Collor, agora resolveu reconside-
rar a decisão e deve apoiar Sílvio Santos.
No Paraná, segundo informação de José
Felinto, o governador Álvaro Dias e o
ex-governador Nei Braga liberaram seus
seguidores que queiram apoiar o candi-
dato do PMB.

Do PMDB paranaense já se compro-
meteram com o novo candidato os ve-
readores Hidekazu Takaiama (pastor da
Assembléia de Deus), Ailton Araújo e
Mario Celso e os deputados estaduais
Cândido Bastos, Aníbal Curi e Newton
Barbosa, além do deputado federal Ma-
theus Iensen. Entre òs partidários de Nei
Braga que já manifestaram seu apoio a
Sílvio Santos, José Felinto destacou os
deputados federais Airton Cordeiro e
Dionísio Dal Prá, ambos do PFL.

Encarando com naturalidade a rápi-
da superlotação do palanque do ani-
mador do SBT, Armando Corrêa filo-
sofa: "Político vive do momento em
que a população lhe dá respaldo. Não
importa as linhas de pensamento."
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de Agostinho Linhares "foi a coisa mais dificil .. ...... ... —— •, Collor , disse, euforico, o deputado Jose Felin-
o dessa negociagao toda". Sarney convenceu irmao de Linhares a desistir de candidatura relinto ajudou a pressionar to.

a sua posigao de politico provinciano do Mara- pedindo-lhe para telefonar para Sarney. Conti-
nhao. nua Correa:

De acordo com o relato de Armando Cor- — Ai, Edison deu o retorno: "Olha, nao vou
rea, ele e o seu inseparavel mentor politico, o
ex-deputado Mucio Athayde, foram a residen-
cia em Brasilia do vice-governador do Mara¬
nhao, Joao Alberto, na noite de terga-feira, dia
31, com a missao de arrancar de qualquer
maneira a renuncia do vice Agostinho Linhares,
para que entrasse na chapa o vice escolhido por
Silvio Santos, senador Marcondes Gadelha.
Conta Armando Correa:"No inicio, Linhares me disse que iria re-
nunciar sem problemas, mas depois ele botou a
mosca azul na cabega. Nao sei o que se passou
na cabega dele quando viu essa presa, essa caga
ao alcance dele. Entao, fui a casa do Joao
Alberto. Ai, chegou uma ligagao e ele informou
para o Sarney: "Voce sabe que o candidato a
vice na chapa do Armando Correa e o meu

»»í«® .

liberto Alves — 31/10/89

Corrêa (C) revelou a trama para que seu vice cedesse o lugar a Gadelha (E) na chapa de Santos - ¦
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do presidente do partido, Armando Corrêa,
para ceder seu lugar de vice-presidente na chapa
do PMB ao senador Marcondes Gadelha. "Ele
dizia que era para pagar as despesas de campa-
nha que teve no Pará, financiadas pelo irmão, o
vice-governador do Maranhão) João Alberto.
Mas ele só teve gastos com umas camisetas",
contou Armando Corrêa, num jantar sábado à
noite no Hotel Nacional, em Brasília, do qual
participaram, além dos dois repórteres do JOR-
NAL DO BRASIL, o advogado José Moura
Gomes e o principal articulador do PMB na
transação, o deputado estadual José Felinto
(PMB-PR), e sua esposa, dona Loide."Isso foi o que ele pediu do PMB, pois sabia
que o partido estava de caixa baixa. Ainda tem
o que ele levou do outro lado, que não foi
pouco", disse Armando Corrêa, referindo-se ao
dinheiro que, garante ele, o deputado Agosti-
nho Linhares teria recebido "do lado de Collor"
para não abdicar da vice-presidência, o que
frustraria as negociações com o animador Sílvio
Santos.

O deputado José Felinto diz que o dinheiro
de Collor saiu do senador Ney Maranhão (PE),
único representante do partido no Senado, mas
que aderiu há muito tempo ao candidato do
PRN. Essa certeza foi reforçada, segundo Fe-
linto, pelo telefonema que recebeu na terça-feira
do deputado federal José Carlos Martinez,_
coordenador da campanha de Collor no Para-
ná, garantindo-lhe que a candidatura de Sílvio
Santos pelo PMB não se concretizaria.

Armando Corrêa garante que o PMB não
atendeu à exigência pecuniária de Agostinho
Linhares, mas José Felinto voltou a reiterar,
após o jantar no sábado, sua convicção de que o
deputado paraense foi comprado pelo senador
Edison Lobão. "Ele deu a grana. E foi porque
teve de gastar que depois esfriou seu entusiasmo
pela candidadura Sílvio Santos", ironizou Fe-
linto.

Durante o jantar, o deputado José Felinto' contou, entre gargalhadas, a violenta pressão
que exerceu sobre Linhares e seu irmão para
que desistissem da chantagem ao partido. "Na
conversa, o Linhares dizia: 'Eu tenho um nome
a zelar, não posso renunciar assim. Já fui perse-
guido pela ditadura, já fui preso'. Mas aí retru-
quei para ele: "Preso coisa nenhuma. Eu já fui
preso várias vezes e estou aqui". Preocupada, a
sua mulher o advertia: "Você está falando de-
mais." Embalado por várias taças de vinho
tinto, enquanto saboreava um steak à Diana, o

. presidente do PMB não se continha: "Esse Fe-
linto é impagável."

O presidente do PMB se referia sempre ao
vice-governador João Alberto como "o cara de
cavalo", em alusão, conforme ele mesmo expli-
cou, à sua testa larga. Dizendo-se revoltado
com o inesperado trabalho que tivera por causa
das exigências do vice-governador, Armando
Corrêa disse que na próxima campanha eleito-
ral vai ao Maranhão denunciá-lo: "Vou dizer
que ele não tem dignidade para ser governador
do Maranhão." O pivô de toda a crise,_o depu-
tado Agostinho Linhares, que também é profes-

< sor de matemática financeira em Belém, desapa-
receu de Brasília na sexta-feira.

Segundo Corrêa, o capítulo da desistência
de Agostinho Linhares "foi a coisa mais difiçil
dessa negociação toda".

Posição da

Rede Globo

vai mudar
"O Roberto Marinho já está no papo",

festejou o presidente do PMB, Armando Cor-
rêa, no sábado, referindo-se à conversa por
telefone que manteve com o diretor da Rede
Globo de Televisão na noite de terça-feira pas-
sada. Segundo a versão de, Corrêa, Marinho
teria lhe garantido "neutralidade" em relação à
candidatura de Sílvio Santos.'Ao ser informado
da conversa, Sílvio Santos comentou apenas:"Ah é, você conversou com o Roberto? Tudo
bem, então." O senador Hugo Napoleão foi
enviado ao Rio, na sexta-feira, para nova con-
versa com o diretor da Rede Globo. Até o final
da noite de sábado, os dirigentes do PMB ainda
não sabiam do resultado da missão de Napo-
leão.

De acordo com a interpretação do presiden-
te do PMB, a continuação das críticas do jornal
O Globo e da TV Globo à candidatura de Sílvio
Santos seria apenas "para dar satisfação à posi-
ção de Roberto Marinho". Ele aposta numa
mudança paulatina do comportamento do gru-
po Globo em relação à candidatura •

Armando Corrêa teve de esperar Roberto
Marinho terminar uma ligação internacional
para falar com ele. "Queremos contar, se não
com seu apoio, pelo menos com sua simpatia",
pediu Corrêa. "Não tenho nada a dizer sobre
isto", foi a primeira reação de Marinho, confor-
me o relato do presidente do PMB. Corrêa
tornou-se, então, mais veemente: "Olha, doutor
Roberto, o senhor está apoiando o Collor, todo
mundo sabe. Mas o Collor é um ditadorzinho,
um Lacerdinha. Ele vai ser um segundo Lacerda
na vida do senhor. O Sílvio Santos não vai
cassar a sua concessão, pois para cassar a sua
concessão ele vai ter de cassar também a do
grupo dele"."Eu vou para a neutralidade", foi a resposta
de Marinho, relembra Armando Corrêa. Expli-
ca, ainda, o presidente do PMB, que tomou a
iniciativa de telefonar para Roberto Marinho
porque tem boas relações com ele, desde a
década de 60, quando comandava programas
na Rádio Nacional, em Brasília. A amizade
começou quando Corrêa ligou para Marinho a
fim de comunicar-lhe que iria usar seus progra-
mas para defender a então incipiente TV Globo
contra os ataques do senador João Calmon por
causa do famoso acordo Time-Life, que permi-
tiu ao canal 4 do Rio adquirir tecnologia do
exterior.

Esse episódio abriu a Armando Corrêa o
acesso a Roberto Marinho, algo que ele não
vacila em utilizar em momentos de dificuldade,
como na eleição do ano passado, quando se
candidatou a prefeito de São Paulo. Ele telefo-
nou para Roberto Marinho para queixar-se de
um suposto boicote do, então chefe de joraalis-
mo da TV Globo em São Paulo, Celso Kinjô, e
solicitou espaço nos programas SP-TV, A Pala-
vra é sua e Jornal Nacional. "Por que o Jornal
Nacional?" indagou Roberto Marinho, que aca-
bou concordando com todos os pedidos de
Corrêa.

A suposta mudança de posição da Rede
Globo em relação à candidatura de Sílvio San-
tos foi comemorada no jantar de sábado à
noite. "Você viu que o Jornal Nacional não
baixou mais o pau na gente? O tratamento à
candidatura do Sílvio no noticiário de hoje foi
bem mais ameno. Eles já tiraram o apoio ao

.Collor", disse, eufórico, o deputado José Felin-
to.
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"Com 
Sarney

tudo ficou

mais fácil"
"O Sarney está por trás dessa candidatura.

- Agora, ficou tudo mais fácil." O comentário foi
feito pelo presidente do Partido Municipalista
Brasileiro (PMB), Armando Corrêa, ao dono
da legenda em Brasília, Múcio Athayde, na
noite de terça-feira passada. Ele acabara de
testemunhar o primeiro telefonema do presi-¦ dente da República ao vice-governador do Ma-
ranhão, João Alberto, no meio da noite em que
os dois dirigentes do partido de Sílvio Santos
tentavam convencer o deputado estadual Agos-
tinho Linhares (PMB-PA) a renunciar á sua
candidatura a vice-presidente da República pa-
ra que o dono do Sistema Brasileiro de Televi-

. são (SBT) pudesse completar a sua chapa com o
senador Marcondes Gadelha (ex-PFL).

O presidente Sarney ainda daria outro tele-
fonema a João Alberto, no dia seguinte, para
pedir-lhe que se afastasse da pendência e, assim,
facilitasse a desistência do irmão. A obtenção
do apoio de Sílvio Santos à candidatura de João
Alberto ao governo do Maranhão nas eleições
de 1994 — depois do governo de Zequinha

, , Sarney, filho do presidente, se ele ganhar as
eleições de 1990 — era uma das exigências de

. ' Linhares para abdicar do seu lugar na chapa do
PMB. As revelações sobre os detalhes da parti-
cipação do presidente nas articulações para via-
büizar a candidatura de Sílvio Santos também
foram feitas pelo próprio presidente do PMB,
no sábado, em entrevista gravada concedida ao
JORNAL DO BRASIL.

Quer dizer, então, que o presidente Sarney
ajudou o partido a resolver esse impasse, na
medida em que eliminou a exigência de João
Alberto de receber apoio à sua candidatura a go-
vernador do Maranhão?

Armando Corrêa não vacilou na resposta:
É, ajudou sim. Podemos até agradecer ao

Sarney. E agradecer muito mais porque o Sar-
ney se colocou aí, dizendo (ao João Alberto):
"Você volte à sua postura de político do Mara-
nhão e não venha atrapalhar o PMB."

O senhor acha que, se não fosse esse
telefonema de Sarney, num momento tão crucial,
a candidatura de Sílvio Santos poderia se frus-
trar?

Se não serviu para impedir que se frus-
trasse a candidatura do Sílvio Santos, o telefo-
nema serviu para que o João Alberto assumisse

a sua posição de político provinciano do Mara-
nhão.

De acordo com o relato de Armando Cor-
rêa, ele e o seu inseparável mentor político, o
ex-deputado Múcio Athayde, foram à residên-
cia em Brasília do vice-governador do Mara-
nhão, João Alberto, na noite de terça-feira, dia
31, com a missão de arrancar de qualquer
maneira a renúncia do vice Agostinho Linhares,
para que entrasse na chapa o vice escolhido por
Sílvio Santos, senador Marcondes Gadelha.
Conta Armando Corrêa:"No início, Linhares me disse que iria re-
nunciar sem problemas, mas depois ele botou a
mosca azul na cabeça. Não sei o que se passou
na cabeça dele quando viu essa presa, essa caça
ao alcance dele. Então, fui à casa do João
Alberto. Aí, chegou uma ligação e ele informou
para o Sarney: "Você sabe que o candidato a
vice na chapa do Armando Corrêa é o meu
irmão?" Veio uma resposta de lá e ele disse:"Então, o senhor está sabendo". João Alberto
desligou o telefone e chamou o Agostinho para
uma dependência da casa. Eu disse (para o
Múcio Athayde): "Agora, ficou tudo mais fácil.
Temos aqui uma revelação muito séria de que o
Sarney deve estar por trás dessa candidatura.
Ficou mais fácil o Agostinho renunciar porque
estava demonstrado, ali, que o Sarney estava
por trás, pois o João Alberto ê homem do
Sarney."

Impressionado com a novidade, Corrêa tele-
fonou para o senador Marcondes Gadelha e
chamou-o para participar da reunião. Gadelha
foi ao encontro acompanhado da esposa, Mag-
na Lúcia, e de um parlamentar do PFL que os
líderes do PMB só sabem identificar como "um
tal de Cavalcanti." Como Agostinho Linhares
continuava irredutível, o grupo saiu do aparta-
mento, depois das três horas da madrugada, e
fez uma reunião improvisada na Esplanada dos
Ministérios, em frente à Catedral de Brasília.

"Estávamos sem destino, por isso paramos
na Catedral", diz Armando Corrêa. "Não é
possível acontecerem esses fatos, isso é um ab-
surdo, é uma resistência sem explicação, estava
tudo combinado", desabafou Gadelha com o
presidente do PMB, conforme relato de Corrêa.
Decidiram, então, procurar naquele mesmo
momento os senadores Edison Lobão (PFL-
MA) e Hugo Napoleão (PFL-P1), "para tentar
resolver o impasse e ter certeza de que ele
(Sarney) estava por trás." O grupo dirigiu-se ao
apartamento do senador Hugo Napoleão, que
estava promovendo uma festa para comemorar
o seu aniversário. "Chegamos na hora do
amém do aniversário do Hugo Napoleão", lem-
bra o presidente do PMB. De lá, o senador
Marcondes Gadelha ligou para Edison Lobão,

"Temos 
dois

orientadores:

Múcio e Dias"

O governador do Paraná Álvaro Dias, do
PMDB, teve participação decisiva na escolha do"senador Marcondes Gadelha para vice de Silvio
Santos na nova chapa do PMB, segundo reve-
lou o presidente do Partido Municipalista Bra-
sileiro, na entrevista de sábado ao JORNAL
DO BRASIL. Dias foi uma das duas pessoas
consultadas por Corrêa sobre o melhor nome
na lista tríplice apresentada por Sílvio Santos,
que incluía os senadores Edison Lobão (MA) e
Hugo Napoleão (PI), ambos do PFL. O outro"conselheiro" do presidente do PMB nas arti-
culações foi o ex-deputado Múcio Athaíde, seu
amigo há mais de 30 anos, processado na Justi-
ça por vários crimes e atual dono da legenda em
Brasília.

"Temos dois grandes companheiros e orien-
tadores — Múcio Athayde e Álvaro Dias", diz
Corrêa. "Consultamos os dois sobre quem seria
o vice na chapa do Sílvio Santos. Nesses enten-
dimentos, houve uma .preferência quase unâni-
me pelo Gadelha. O Álvaro é muito amigo do
Lobão e do Napoleão. No entanto, tem mais
afinidade com o Gadelha que, como ele, foi do
grupo autêntico do antigo MDB." A ponte
entre o governador do Paraná e o PMB é o
deputado estadual paranaense José Felinto, que
entrou na negociação da candidatura Silvio
Santos em comum acordo com Álvaro Dias.

Emissário de

Caiado era um

fazendeiro
Emissários de Guilherme Afif Domingos

(PL) e Ronaldo Caiado (PSD-PDN-UDR) fize-
ram gestões de última hora, na segunda-feira
passada, para oferecer suas legendas á candida-
tura de Sílvio Santos, segundo informação do
presidente do PMB, Ármando Corrêa. Ele não
se lembra do nome do emissário de Afif, mas
revela que o de Caiado foi Fernando Vergueiro,
fazendeiro e presidente do Partido Democrático
Nacional (PDN), uma das legendas que apoiam
a candidatura do presidente da União Demo-
crática Ruralista (UDR).

O oferecimento da sigla do Partido Demo-
crático Nacional (PDN) não prosperou porque
o telefonema de Vergueiro atrás de um dos
senadores do PFL presentes à reunião na Aca-
demia de Tênis de Brasília foi atendido justa-
mente pelo líder do PMB nas articulações com
Silvio Santos, o deputado estadual José Felinto.
Fazendo-se passar por um político do PFL,
Felinto disse ao representante de Caiado que a
negociação com o PMB já tinha sido fechada, o
que não era verdade — somente no início da
nçite do dia seguinte é que se concretizaria o
lançamento ua cunuiuaiuut uu ãTTÍTTÍõüüT uw
SBÍ pelo PMB. Armando Corrêa conta o epi-
sódio, entre gargalhadas, ridicularizando a faci-
lidade com que o presidente do PDN foi afasta-
do da jogada. A articulação para a obtenção da
legenda do PDN havia sido iniciada, dias antes,
pelo advogado Paulo Goiás, ex-presidente da
Juventude do PDS, que atualmente trabalha
para o PFL.

"A certa altura, durante a reunião na segun-
da-feira, eu estava controlando o telefone", rc-
lembra José Felinto. "Então, quando Fernando
Vergueiro disse que queria falar com algum
senador do PFL para colocar o PDN à disposi-
ção, eu não vacilei e disse que não precisava
mais, que estava tudo resolvido com o PMB.
Ele ainda perguntou: 'Quem está falando?'. Eu
disse que era deputado do PFL e eie nem des-
confiou", comemorou José Felinto, levantando
uma taça de vinho, no jantar com Corrêa no
sábado à noite. "Esse Felinto é impagável \
repetia feliz Armando Corrêa. "Quando você
vai à Igreja não ora pedindo perdão?" brincou o
presidente do PMB, que è pastor da Assembléia
de Deus. "A Bíblia não diz que é possível pecar
70 vezes sete?", gracejou Felinto, integrante da
mesma igreja. (T.B. e T.C.)

— Aí, Edison deu o retorno: "Olha, não vou
chamar o Sarney agora para perguntar isso
porque ele sofre de insônia e se ele acordar não
vai dormir."Aí até brinquei:" É bom que ele
fique bem acordado mesmo, para pensar no
Brasil." O Lobão prometeu se informar no dia
seguinte cedo. Aí, se informou e me disse que
ligou para Sarney e que Sarney ligou para o
João Alberto e disse: "Você sai do caso do
PMB e não meta o Maranhão na história."

Esse segundo e decisivo telefonema do presi-
dente Sarney ao vice-governador do Maranhão
ocorreu pouco antes das lOh de quarta-feira da
semana passada. À noite, Sílvio Santos anun-
ciava sua candidatura à presidência.

O governador do Paraná não irá aderir ofi-
cialmente à candidatura Sílvio Santos no pri-
meiro turno, segundo Armando Corrêa. Ele
estaria "eticamente impedido" disso, por ter
disputado a convenção do PMDB que escolheu
Ulysses Guimarães como candidato do partido.
Para o segundo turno, porém, dependendo de
negociações a serem realizadas, Dias deverá,
segundo Corrêa, tornar público seu apoio ao
candidato do PMB. As íntimas ligações de Ál-
varo Dias com o PMB vêm do início do ano,
quando José Felinto, ainda deputado pelo
PMDB, usou o programa gratuito do PMB no
rádio e na televisão para lançar a candidatura
do governador à Presidência da República. Na-
quela época, Álvaro Dias alimentava a esperan-
ça de ser o candidato do PMDB e o lançamento
de seu nome pelo partido de Armando Corrêa
foi uma manobra que visava desencadear o
apoio à sua candidatura entre os filiados do
PMDB no Paraná. "O Álvaro e o Felinto de-
vem ser irmãos gêmeos. Parece que um nasceu
de dia e o outro nasceu à noite", comenta
Armando Corrêa, ao explicar as ligações dos
dois.

Após sua derrota na convenção do PMDB,
em março, Álvaro Dias abandonou a candida-
tura de Ulysses Guimarães, afastando-se da
disputa eleitoral. José Felinto, que se intitula o
político mais fiel ao governador do Paraná,
preferiu entrar no PMB, onde foi eleito primei-
ro secretário nacional do partido. Álvaro Dias
retornou ao cenário da sucessão presidencial, há
duas semanas, quando José Felinto teve a idéia
de ceder a legenda do PMB para viabilizar a
candidatura do animador Sílvio Santos.

Álvaro Dias foi mantido a par dos aconteci-
mentos por José Felinto ao longo de toda a
articulação, tendo participação ativa em dois
momentos decisivos da negociação: na escolha
do vice e no esfriamento dos ânimos de Arman-
do Corrêa na primeira reunião com Sílvio San-
tos, na segunda-feira passada, dia 30, quando o
presidente do PMB ameaçava criar um impasse
insolúvel com sua intransigência em ceder o
lugar de vice na chapa para um político do PFL.
José Felinto saiu da sala, localizou Álvaro Dias
por telefone no interior do Paraná e chamou
Armando Corrêa para conversar com o gover-
nador. Minutos depois, Corrêa voltava à reu-
nião com posição mais flexível em relação à
questão.

José Fejinto manteve conversações por tele-
fone com Álvaro Dias durante todos os quatro
dias em que durou a negociação em Brasília. Na
sexta-feira, ficou cerca de uma hora e meia ao
telefone, festejando o sucesso da articulação
com o governador do Paraná. "Ele achou ótimo
o lançamento da candidatura Sílvio Santos",
resumiu Felinto.

pedindo-lhe para telefonar para Sarney. Conti-
nua Corrêa:



6 ? Io caderno ? segunda-feira, 6/11/89 Internacional JORNAL DO BRASIL

Informe JB

Antes 
de fechar negócio com o

PMB, numa articulação que
envolveu conversa de dinheiro para
cá e para lá e muitas trocas de favo-
res, os articuladores da candidatura
Sílvio Santos chegaram a se movi-
mentar em outra direção — a do
Partido do Povo Brasileiro de Antô-
nio Pedreira. O jogo foi igualmente
pesado.

Segundo informa Pedreira, ele
manteve com o animador dois en-
contros, durante os quais, confessa
candidamente o candidato do PPB,
foi-se direto ao assunto — isto é, no
dinheiro.

Pará que eu abrisse mão de
minha candidatura, era preciso que
fosse ressarcido naquilo que já gastei
— diz Pedreira. — Isso não foi pos-
sível.

O "candidato da raça negra",
como se auto-intitula na televisão,
recusa-se a precisar a quantia envol-
vida, mas não se nega em afirmar
que ela seria, evidentemente, indexa-
da. Ao dólar, de preferência. Ou, no
mínimo, ao BTN fiscal.

Se não, a desvalorização seria
imensa —justifica.

?
Estão querendo transformar es-

ta eleição num imenso mercado per-
Sa--r,

Estocada
Maílson da Nóbrega reagiu quando

soube da intensão de Sílvio Santos em
contratar Jeffrey Sachs — o econo-
mista americano a quem se atribui o
feito de derrubar, em um ano, a infla-
ção boliviana de 24 mil por cento para
10,6% — para resolver a inflação brasi-
leira:

Os economistas brasileiros além
de excelente formação têm conhecimen-
to das peculiaridades da economia.

O ministro da Fazenda ainda pro-
vocou:

Gostaria de saber como o senhor
Sachs explicaria o que se passa hoje no
Brasil, onde uma economia cresce lado
a lado com a mais baixa taxa de de-
semprego da história e uma inflação
que bate todos os recordes.

Concluindo:
Tem mais. Quem resolveu o pro-

blema de inflação na Bolívia não foi
ele, mas o então ministro do Planeja-
mento, Gonzalo Sanchez de Lozada,
apoiado pelo presidente Victor Paz Es-
tenssora.

Aliás
Quando o presidente argentino Car-

los Menem assumiu, Sachs foi oferecer
seus serviços.

Mas saiu sem emprego.

Efeito SS
Do governador Moreira Franco so-

bre a candidatura Sílvio Santos:
E macular o processo eleitoral

levando-o ao descrédito. Considerá-la
válida é ser cúmplice de uma jogada
que pretende agredir o processo eleito-
ral.

A toque de caixa
O governador do Rio Grande do

Norte, Geraldo Melo — que oficialmen-
te apoia Ulysses Guimarães e namora a
candidatura Mário Covas —, articula
no momento uma operação "antimo-
lecagem".

Quer, esta semana, conversar muito
com outros governadores para ver co-
mo detonar a candidatura Silvio San-
tos.

Nova forma
Collor de Mello não está atendendo

telefonemas de Roberto Marinho.
Estão em rota de colisão porque na

avaliação dos assessores do candidato
o apoio do empresário está prejudican-
do mais do que ajudando a campanha.

Pesquisa
Segundo pesquisa feita pelo Institu-

to Bonilha, de Curitiba — que acertou

na mosca nas eleições do governador
Álvaro Dias e do prefeito Jaime Ler-
ner —, Sílvio Santos não terá proble-
mas porque seu nome não consta da
cédula do TSE.

Foram ouvidos 4501 eleitores, nos
dias 2 e 3, a quem eramjimostradas as
cédulas oficiais, sem qualquer comen-
tário dos pesquisadores, e 12% escolhe-
ram imediatamente Corrêa marcando
com um X o quadro correspondente.

Junto com Sílvio Santos — também
com 12% — estava o candidato do
PRN, Collor de Mello.

A seguir veio Brizoláí com 10%,
Lula, com 9%; Covas e Afif, com 8% e
Maluf, com 7%.
Star

O Conselho Estadual dfe Educação
do Rio de Janeiro tem, na manga do
colete, uma carta para tentar pôr fim às
verdadeiras novelas que sãÓ os reajus-
tes de mensalidades das eáiolas parti-
culares.

A idéia é classificar as' escolas de
acordo com a qualidade de ensino que
oferecem. Algo como é feito hoje na
hotelaria, onde os hotéis recebem es-
trelas de acordo com os serviços que
prestam. |
E a crise? j-

A indústria brasileira cresceu cerca
de 20%, de 1980 a 1989, considerando-se
a média dos nove primeiros',meses. O
índice representa uma média anual in-
feriora2,5%.

Enquanto setores de consumo bási-
co tiveram um desempenho ruim, a pro-
dução de cigarro — considerado um
bem supérfluo — avançou 25%- no mes-
mo período.

Os dados são do Departamento de
Indústria do IBGE.
Já

Pelas contas dos supermercadistas
houve uma queda real no movimento
de vendas de outubro de 8% a 10%, em
relação ao mês de setembro.
Lulamar

Surgiu o primeiro comitê naval de
Luís Inácio Lula da Silva.

É um barco passeio, com capacida-
de para seis passageiros, de 14m de com-
primento, mas tripulado por duas pes-
soas apenas, José Oliveira e Luís Ro-
drigues.

A embarcação saiu ontem de Rio
Pardo, embandeirado com faixas com"Lula Presidente", e vai passar por
várias cidades, para mobilizar as pes-
soas para o comício final da campanha
petista no Rio Grande do Sul, quinta-
feira, data em que o barco aportará em
Porto Alegre.
Sinalização i|

Além de dezenas de repórteres bra-
sileiros que cobriram sábado a audiên-
cia que o presidente do TSE, ministro
Francisco Rezek, concedeu a Sílvio San-
tos, havia uma inusitada presença:; dois
representantes da Televisa, a televisão
estatal mexicana, que acompanhava to-
dos os passos do apresentador.

?
Em tempo: Augusto Marzagão, se-

cretário particular do presidente José
Sarney, que trabalhou durante mais de
dez anos como diretor da Televisa, tem
negado qualquer envolvimento na arti-
culação da candidatura Sílvio Santos.
Tucanou

A deputada Sandra Cavalcanti
(PFL-RJ), no fim de semana, definiu
seu voto: vai votar no candidato do
PSDB, Mário Covas.
Verde

Dos 30 milhões de hectares já de-
vastados na Amazônia, pelo menos 8 mi-
lhões, ou quase um terço, são de pasta-
gem.

Essa área devastada, onde vivem 15
milhões de pessoas, eqüivale à sònia
das áreas agrícolas da Itália, da Fran-
ça e da Inglaterra que sustentam líMi
milhões de europeus.

O cálculo é de Alfredo Hommá,
pesquisador da Embrapa em Belém e um
dos vencedores do 3o Prêmio Nacional
de Ecologia patrocinado pela Vale dò
Rio Doce, Petrobrás e Ibama e coorde-
nado pelo CNPq.

-Lance-Livre-

• O que laz estacionado há
cinco dias na garagem do edifício
Di Duccio, no Condomínio No-
vo Leblon. na Barra da Tijuca,
no Rio, o Gol placa RJ 2399, da
54a DP de Beiford Roxo, Baixa-
da Fluminense, que fica a cerca
de 60 quilômetros do condomi-
nio?

Os peixeiros da feira livre da
Praça Serzedelo Confa, em Co-
paeabana, ontem, vendiam lulas
fazendo campanha pró-Lula.

Comentário que corre em
São Paulo: "A candidatura Afif
é tão fotográfica que começou
como Jornada nas estrelas e está
terminando com Viagem ao fun-
do do mar."
0 Os presideneiáveis foram o
mote predileto dos violeiros nor-
destinos que, no final de semana,
se reuniram no 13° Festival de
Repentistas de Olinda.

Depois da novela Cortina de
vidro, que acabou de estrear, às
19h40, o SBT prepara-se para
lançar cm abril do próximo ano

seu segundo horário de telenove-
la.

O vereador carioca Chico
Alencar, do PT, aprovou projetocriando um programa de debates
abertos ao público, na Câmara
Municipal, sobre a República bra-
sileira. O objetivo é conscientizar
a população e prepará-la para o
plebiscito de 1993.

O ex-ministro da Fazenda
Luiz Carlos Bresser Pereira fala
hoje direto de São Paulo para o
Encontro com a Imprensa, às 13h,
na Rádio JORNAL DO BRA-
SIL, sobre os problemas econô-
micos que o próximo presidente
vai herdar.

A Associação Ecológica Cul-
tural Paz Verde, de Conselheiro
Lafaiete, em Minas, comunica o
inicio de campanha para que os
fornos das padarias locais sejam
convertidos de lenha para gás. Na
primeira semana duas padarias
aderiram, o que significa 45 me-
tros cúbicos de vegetação que não
serão cortados.

O livro Uma nação chamada
Flamengo, do jornalista Ivan Al-t
ves, falecido há dois meses, será
lançado quinta-feira, ás 20h30,
na Livraria Xanam, em Copaca- \
bana.

O TSE negou, em sua sessão |
de sexta-feira passada, o pedido
de direito de resposta feito pelo
candidato do PDS, Paulo Maluf,
contra o programa do candidato
tucano, Mário Covas, no episódio
das casas de gesso.

Do cx-ministro chefe do Ga-
binete Civil dos generais Mediei
e Figueiredo, Leitão de Abreu:"Militar e juiz no Brasil não têm
temperatura própria. Só tempe-
ratura ambiente."
0 A Kombi placa PT 5634 que
circula pelo Rio é um festival de
democracia. Em seus vidros há 20
adesivos de candidatos — 6 de
Maluf, 3 de Covas, 3 de Collor, 3
de Afif, 2 de Ulysses, 1 de Lula, 1
de Freire e 1 de Brizola.
0 Faltam 9 dias para a primeira
eleição direta para presidente da
República no Brasil desde 1960.

Gloria Alvarez, com sucursais

Conservadores vencem , a eleição 
grega

ATENAS — A apuração dos primeiros votos
da eleição parlamentar grega, a segunda realizada
este ano no país, confirmava as previsões de vitó-
ria do partido Nova Democracia (ND), de direita,
e indicavam a possibilidade de os conservadores
obterem a maioria absoluta no Parlamento de 300
cadeiras. A Nova Democracia está afastada do
poder na Grécia desde 1981, quando foi derrota-
da pelo Partido Socialista Pan-Helênico (Pasok),
do ex-primeiro-ministro Andreas Papandreou.

Apurados 14% dos votos, a Nova Democracia
tinha 47,8%, o Pasok 40,3% e a Coalizão de
Esquerdas, liderada pelos comunistas, 9,8%. Se-
gundo os analistas, a obtenção de 47% dos votos
daria aos conservadores a maioria absoluta de
151 cadeiras.

Na última eleição, realizada em junho, a ND
conquistou 44% dos votos, elegendo 145 depu-
tados. O Pasok, que obteve vitórias esmagadoras
em 1981 e 85, elegeu apenas 125 deputados, com
39% dos votos. Na Ocasião, conservadores e co-
munistas—que elegeram 28 deputados — forma-
ram um governo de coalizão inédito no pais, com
o único objetivo de investigar os escândalos de
corrupção envolvendo altos funcionários do go-
verno de Papandreou, que esteve no poder duran-
te oito anos.

Mês passado, a coalizão deu por terminado
seu trabalho e anunciou sua dissolução, abrindo
caminho para a convocação de novas eleições.
Nos processos abertos contra integrantes do
governo socialista, Andreas Papandreou foi acu-
sado de cumplicidade e também será submetido a
julgamento. O ex-primeiro-ministro negou a acu-
sação e afirmou ser vitima de uma conspiração de
seus inimigos políticos.

O líder da Nova Democracia, Constantine
Mitsotakis, de 70 anos, prometeu durante a cam-
panha eleitoral que vai reduzir os gastos governa-
mentais para combater o déficit público. Ele

Mitsotakis: de volta ao poder
defendeu um programa econômico neoliberal,
afirmando que irá suspender os controles impôs-
tos pelo Estado ás empresas para permitir o cres-
cimento da economia. Mitsotakis também preten-
de reatar as relações com Israel e assinar um
acordo militar com os Estados Unidos antes de
junho do próximo ano, para permitir a perma-
nência das bases americanas na Grécia. As bases
teriam que ser desativadas se não houvesse um
novo acordo, já que o prazo de validade do atual

l datratado termina daqui a sete meses.

Thatcher diz que

vai se aposentar

após eleição de 92

LONDRES — A primeira-ministra da Ingla-
terra, Margaret Thatcher, admitiu publicamente'
ontem, pela primeira vez, sua intenção de abando-'
nar a liderança do Partido Conservador, após'"conduzi-lo a mais uma vitória nas próximas elei*<-
ções gerais", em 1992. Thatcher, de 64 anos de, está.
há 10 no poder e cumpre seu terceiro manda-.:
to na chefia do governo.

A primeira-ministra britânica falou sobre sua
aposentadoria numa entrevista publicada ontem
pelo semanário The Sunday Correspondem. Ela
argumenta que o partido possui vários líderes ca-,
pazes de substituí-la, sem, no entanto, citar quaL-;.
§uer 

nome. "Existem várias pessoas em condições'
e manter acesa e brilhante a tocha do conservado-

rismo", disse.
Ao ser eleita pela terceira vez, em 1987, a'

posição de Thatcher não era exatamente essa;"Vou seguir sempre em frente", sugeria ela na'
ocasião, num claro indício de que não desistiria
do poder tão cedo. Essa inusitada disposição dè'
fixar o prazo de sua saída, na verdade, é conse-
qüência dos ataques sucessivos que vem sofrendo
dentro do partido nos.últimos meses.

Thatcher vive atualmente a crise mais impor-
tante de sua carreira. São criticas feitas, principal-
mente, à sua política em relação à união européia e
à demissão de Nigel Lawson, ministro da Econo-
mia. Lawson discordou do prazo fixado por That- .
cher para promover a integração econômica com a
Europa Ocidental. O presidente do Partido Conser- .
vador, Kenneth Baker, disse ao jornal Daily Ex-
press que "não será fácil suceder Thatcher no co-t
mando do país". '

Kaíser^B^SThe Beatles no People

De4* a Sábado DoriCaymmi ? Av. Bartolomeu Mitre, 370 * Tal.: 294-0547
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^MAITA: Rua Voluntários da Pátria, 477 — COLÉGIO GUANABARA • 246-0186 ¦
^¦rAFOGO: Praia de Botafogo, 524 COLÉGIO IMPERIAL - 295-9694 ¦
^¦'ACABARA: Rua 5 de Julho, 254 COLÉGIO PLATlCK - 256-8714 ¦
^BUCA: Rua dos Araújos, 60 IflSTITUTO BRAGA CARNEIRO - 248-4068 M
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Comunicamos novo endereço
e novos telefones

Av. Ataulfo de Paiva, 135 /1214
Leblon 22440 Rio RJ
Telefones: 512.1246 / 294.7292

SEMINÁRIO

A PROMOÇÃO

NO BRASIL

DE 06/11 A 20/12 NO AUDITÓRIO DO
CENTRO CULTURAL CÂNDIDO MENDES • IPANEMA

A Promoção de Venda e a
Comunicação Multidtsctplinar
Marketing Cultural
A Promoção e o Esporte
Feiras e Exposições
Concurso, Sorteio,
Vale-Brtnde
Programas de Incentivo
Os Grandes Eventos

A Promoção Integrada à
Agôncía de Comunicação
Mala Direta/ Télemarketing
Cenografia Promocional
Novas Tecnologias a Serviço
da Promoção
Promoção na Mídia
Comunicação Dirigida. Se ri
este o Caminho?

COORDENAÇÃO:
Alexls Thuller Pagllarlnl

Que atividade é essa que vem consumindo mais recursos do
que qualquer outra no campo da comunicação?
Venha conhecer as múltiplas funções da PromoçM por um
time de 27 especialistas jamais reunidos num único evento.
Inscrições e Informações: telefone 267-7141 R.10.

Realização:

CENTRO CULTURAL
CÂNDIDO MENDES

R. Joana Angélica, 636? andar •©

AOS USUÁRIOS DO SISTEMA
DE CONVÊNIOS DE SAÚDE

EAOS MÉDICOS CONVENIADOS
A partir do dia 13 de novembro, os médicos convenia-
dos vão parar de atender aos clientes de convênios
com ás empresas de medicina de grupo (Golden Cross.
Amil. |etc.). A decisão foi tomada em Assembléia Geral
por unanimidade, uma vez que as empresas pagam aos
médicos pelo BTN "cheio" com sessenta dias de atra-
so. É assim que funciona: o médico trabalha no mês de
oututíVo. entrega a fatura em 10 de novembro e recebe
das empresas a 1o de dezembro, mas pasmem: pelo
BTN çlo mês trabalhado.

Estas mesmas empresas, já de há muito cobram
de seus associados pelo BTN fiscal, auferindo lu-
cros exorbitantes, pois aplicam no mercado de capi-
tais oj dinheiro arrecadado e pagam a seus médicos
sesserjta dias depois. Desde setembro que as em-
presas já participaram com as entidades médicas de
dois fóruns de negociação e sao taxativas em afir-
mar que neste ano não podem qtender a reivindicação
da classe médica, que é receber pelo BTN do mês do
pagamento da fatura. /

Basta de exploraçãol Os médicos conveniados vão
parar! Passarão a cobrar diretamente dos usuários do
sistema pela Tabela da Associação Médica Brasileira
para posterior reembolso, até que as empresas atendam
aos médicos conveniados.

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 1989
Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de
Janeiro

Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro

¦ Idéias

Os livros,
os autores,
as tendências
culturais.

¦ "
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I

Áreas de Comercialização
Superintrarirate Cosemlsl:
José Carlos Rodrigues
Superinteadente de Vnúc
Luiz Fernando Pinto Veiga
SuperUteadente Courci»! (Sio Paulo)
Sylvian Mifano
Superintendente Comercial (Brasília)Fernando Vasconcelos
Gereate de Classificados:
Saulo Oradas
Sucursais

i — Rua Conde Pereira Carneiro, 226 —
Salvador — Bahia — CEP 41100 — telefone:
(071) 244-3133 — telex: 1 095
Pernambuco — Rua Aurora, 325, 4* and, s/418/420 — Boa Vista — Recife — Pernambuco— CEP 50050 — telefone: (081) 231-5060 —
telex: (081) 1 247
Ceari — Rua Desembargador Leite Albuquer-
que, 832, s/ 202 — Edifício Harbour Village —
Aldeota — Fortaleza — CEP 60150 — telefone:
(085) 244^766 — telex: (085) 1 655

Triefims: (021) 5854183
EMiptere atnsadnrValdir Campos da Silva
De segunda a sexta das lOh ás 17h
Av. Brasil 500, sala 433
TefeToar. (021) 585-4377
Avisos Reüftosos e Fiaebtes
Tefc (021) 585-4320 1 585-4476

Preços de Veada Avulsa em Banca

Com Classificados

— Setor Comercial Sul (SCS) Quadra I,
Bloco K, Edifício Denasa, 2* andar — CEP 70302telefone: (061) 223-5888 — telex: (061) I 011Sio Paulo — Avenida Paulista, 1 294, 17*
andar — CEP 01310 — S. Psulo, SP — telefo-ne: (011) 284-8133 (PBX) — telex: (011)21 061.(011)23 038Minas Gerais — Av. Afonwo Prnr » t
andar — CEP 30130 — B. Horizonte, MG —
telefone: (031) 273-2955 — telex: (031) 1 262R. G. do Sol — Rua Tcnente-Coronel CorreiaLima, 1 960/ Morro Sta. Teresa — CEP 90640Porto Alegre, RS — telefone: (0512) 33-3711
(PBX) —tdex: (0512) 1017

Acre, Alagoas, Amazonas, Espirito Santo,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará,
Paraná, Piauí, Rondônia, Santa Catarina.
Corrapoiéntn m exterior
Buenos Air», Paris, Roma, Washington, DC.
Serviços ¦otictoooa
AFP, Tasa, Ansa, AP, AP/Dow Jones, DPA,EFE, Reuters, Sport Press, UPI.
Serviços espadaisRVDI TV» V/\rlr Tinvn Wathintrlnn
Post, Los Angeles Times, Le Monde, fcl Pais,L'Express.
Ateváimeato a Assinantes
Luiz Alberto Rocha da CruzDe segunda a sexta, das 7h ás 17h
Sábados, domingos e feriados, das 7h ás 1 lh

Estsdos Dia toil Domingo"53 J MO 6,00
MWS j T50 7.50"SP i <50 7,50
AL-MT-MS-SC-flS-BA-SB-PR-GO 5.50 150
MVCE-PW1NWE 750 UWQ
Oemais Estsdos 7,50 iitfO

Estados Dia Atll Domingo
DF-MT-MWfWA ASO 10,50"S WW- 11,50
PA-RO-RR 10,00 12,00
Manaus iojo 12,00

Paeamanto CobrancaEntrsga ChsqusouDomiciliar Esptcia Banciria
RJ-SPMG-ES 132,00 132,00Of

Dsmals Estados 180,00 180,00
Assinatura —Tel.: (021) 685-4346

© JORNAL DO BRASIL S A 1989
Os textos, fotografias e demais criações intelectuais publicados neste exemplar não podem ser utilizados,reproduzidos, apropriados ou estocados em sistema de banco de dados ou processo similar, em qualquerforrrta ou meio — mecânico, eletrônico, microfilmagem, fotocópia, gravação, etc. — sem autorização escritados titulares dos direitos autorais.

Preços das Assinaturas (de 1/11/89 a 30/11/89)
Sagimda/Domlngo Executive (Segunda/Scxta-faira)

Entraga Manaal Trimastral Samastral Mansal Trlmaatral SamastralDomiciliar2 3Pra«o PrsfO Parcalaa Prafo Paroaias Prafo PraQo Parealas Prtfo Pare, las

Rio de Janeiro 102,00 275,40 159,90 520,20 232,50 ~ 
66,00 ~ 188.10 ~ 109,20 356.40 159,30

Mlnas Geraia/Esplrito Santo/Sao Paulo  147,00 396,90 230,50 749,70 335,10 99,00 282.20 163,90 534,60 239,00
Goiinia/Salvador/MacaWCtiiabt

Curitiba/Florian6poiis/PortG Alegro 177,00 477,90 277,50 902,70 . 403,50 121,00 344,90 200,30 653,40 292.10Carapo Grando/O Brasilia
Redfe/Foftaiaza/T erosinaNatal/Joio Pessos/Sio Luis 63950 371,60 1206,70 540,30 165,00 <70 JO 273,10 891,00 396,30

Cama^aH-BA 1435,10 641,50 — 1057,30 472.80
Manaus 308.00 631.60 <85.90 1570.80 702.10 242,00 689,70 400,50 1306,90 584.10
Pariffiondama  306,00 831.80 482,90 1570,80 702,10 220.00 627.00 364.10 1188.00 531,00

Entrega postal amlodoo Hmtono naoonal  — 639.90 371.60 1206,70 540.30 470.30 273.10 891.00 398,30
(•) No caso especifico de BrasíliaTrimestral (Sábado e Domingo) NCzS 168.00Semestral (Sábado e Domingo) NCzS 336,00

Cartões de CrWlto (Para todo o Território Nacional)
Bradesco (ELO). Nacional e Credicard

Avenida Brasil, 500 — CEP 20949 — Caixa Postal 23100 — S. Cristóvão — CEP 20922 — Rio de Janeiro — Telefone — (021) 585-4422 • Telex — (021) 23 690— (02!) 23 262 — (021) 21 558 • Classificados por telefone (021) 580-5522 — Outras Praças — (021) 800-4613 (DDG — Discagem Direta Grátis)



jicial
de judeus foram exterminados p'elos nazistas
na Segunda Guerra Mundial. Apos o confli-
to, a maioria dos judeus alemaes sobreviven-
tes fugiu para o Ocidente. Centenas de ju¬
deus, incluindo muitos pomunistas, tiveram
que emigrar nos anos 50, em meio a uma
onda de anti-semitismo desencadeada por
Stalin.

Hoje existem apenas 350 judeus na Ale-
manha Oriental, segundo dados oficiais.
Mas acredita-se que milhares preferem omi-
tir sua origem. Nos ultimos meses, melhorou
a relagao entre o governo e a comunidade a C0MISSA0
judaica, que recebeu ;iima nova sinagoga, I
subsidiada pelo Estadd, I
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jornal do brasil Internacional
Schlrndlng, Alemanha Ocldental — AFP

Parlamento libanes desafia

Aoun e elege o 
presidente 

jjf

COm COm^SS^ ove

deputado Ren6 Mua° -'--A ker, 
desde que a Casa Branca garanta que a Organiza?So pela

^ad^om^president^ Aoun 

afir^ goes. Os EUA ja aljrmarani sua disposi?ao de^cumprir "em

cristao Michel Aoun, wML;* > "'• ;¦:§ e assinado por 53 legisladores libaneses em ron. ministro da Industria, David Levy, da Habita?ao, c
que decretara sua dis- Taif, Arabia Saudita, no dia -23 de oututyro, Ytzhak Modai, da Economia, tres linha-duras do Likud,
solu?ao no sabado. A Ren® •Mwawwl exige a elei?ao de um novo presidente; retira- JF 1 mWm votaram contra o Piano Baker.
reuniao, que tambem aprovou um piano de da parcial das tropas sirias para o teste >do Myi SB* » fflgjmj A resistencia de Israel em aceitar o Piano Baker vinha
paz arabe ja rejeitado por Aoun, realizou-se Libano e reformas no sistema politico due tensionando suas rela?oes com a Casa Branca. Ao final da
numa base militar desativada na pequena al- deem mais poder k maioria mu?ulmanafda Hfij^ ^4 , -* J. ,*' reuniao do gabinete, o primeiro-ministro Ytzhak Shamir
deia de Qulaiaat, no norte do Libano, durou na?ao. Aoun rejeitou o pacto porque |2o WS&:> >\ HBP declarou: "Israel esta fazendo tudo para nao abalar suas
m'enos de um hora e teve a presensa de 57 preve a retirada imediata das tropas sirias.f! Hku; V.; relaQoescomos EUA econseguirapaz., I
legisladores cristaos e mugulmanos, 170 jor- Aoun declarou aos rep6rteres que sua de- ||gpfe m . °Pon}°. mai5 cont!'ov5jt do P,an?. ^ ® a 

,cc°^?° n
nalistas nacionais e estrangeiros e diplomatas cisao de dissolver o Parlamentonao e !um S5° <fii delmo
da maioria dos paises drabes, alem dos EUA, convite i divisao^ "Mas", disse ele, "se isso aurmantenhaTracfies com a OLP. Por outre lado aOLP
URSSe Chi (Aninc Hp litvrtar a Antra nartp rirt nrwsft nfl^s11 WBm quer tcr o direito de opinar sobrc a composi^ao da delcgapo

Rene Muawad, 64 anos, que recebeu 52 temos de hbertar a outra parte do nosso pais. . ,¦ palestina. Apesar de o gabinete israelense ter aprovado o
votos, e um cristao maronita moderado, bem Fontes politicas acham provavel que Muawad ^ T Piano Baker, as negociafdes nao deverao ser iniciadas ime-
visto" pelo regimesirio, nascidonacidadede consiga o reconhecimento diplomatico de %%,.«'.'.e* *•; 't 

j diatamente; a Casa Branca e a OLP intermediarao agora o
Zghorta, norte do Libano. Os parlamentares muitos paises. A Liga Arabe e os cinco paises debate sobre os detalhes com Israel e a OLP.
tambem reelegeram o mugulmano xiita Hus- membros permanentes do Conselho de Segu- Na Cisjordania, apesar do bloqueio erguido pelo Exercito
sein Al Husseini para presidente da Casa e ranga da ONU apoiam o piano arabe como aaMraSu';. 

'- v de Israel, cerca de 2 mil pessoas, entre palestinos e israelenses,
cristao ortodoxo Albert Mukhaiber para vice. uma chance de paz. ., f realizaram ontem uma "Reza para a Paz" na cidade de Beit
0 Libano estava sem presidente desde 23 de A Fran?a saudou a elei?ao de Rene Mua- Sahur. Eles protestavam contra o bloqueio de mais de utn
setembro de 1988, quandoexpirou o mandato wad como "um passoessencial nacaminhoda "TS>/ , t t*:S%-Pn,' mes, imposto aquela cidade pelo governo de Israel. Os habi-
de Amin Gemayel, que nomeou Michel Aoun Kstau^0 do Estado do Libano" e convo- ^f-'r ^ #<l J > ^n{ts de ,Beit Sahur haviam,se recusado durante 42 dias a

P""ear qUaqUer'mP0St°

n^do Libanor."St°U anos. 
^ 

Carros alemaes-orientais Trabant cruzam a fronteira

• •„ •• m • j ' xada da Alemanha Ocidental em Praga. Os
Ccratras - 0 presidente da Nicaragua TufftO - Navios e av.oes de socorro ^ s5o recebidos na regiao da BavieraDaniel Ortega (foto), em campanha pela ree- vasculhavam ontem o Golfo da Tailandia, a °
leigao na cidade de Baia Blanca, norte do pais, procura de cerca de 400 marinheiros desapa-
avisou aos contras, apoiados pelos EUA: recidos em consequencia do tufao Gay, que"Aceitem a anistia oferecida pelo governo varreu a area na noite de sexta para sabado
sandinista ou preparem-se para morrer." Mas passado. Segundo as autoridades, ventos for-
disse tambem que pode decretar novamente tes e inundagoes deixaram pelo menos 52
cessar-fogo, suspenso na semana passada, se mortos em terra
as conversagoes a serem realixadass na ONU Greves _ 0 presidente SOvi6tico Mik-

se inasta ha oito anos anos. Ryjkov convocaram os mineiros da ISRSS a
r1 .  x, , r- i parar as greves reimciadas ha uma semana em
Eleigdes — Na reta final a campanha Vorkuta norte do nais onde 12 minas estao
para a eleigao do prefeito de Nova lor- Vor,uta;no^ ® 00 Pais- onae, 1 min'1s. es"°

que, amanha, uma pesquisa do The New York paralisadas. 
"0 governo conhece as rg.vmdi-

Times confirmou a vantagem do candidato cagoes dos grevistas , declaou o chefe local do
democrata, o negro David Dinkins, sobre PC, Yuri Spiridonov. A agenda TasS pediu
republicano Rudolph Giuliani, nas pesquisas que os mineiros "tenham juizo e parem as
de intengao de voto: 52% a 40%. greves".

; - ;
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Alemanha Ocidental — AFPSchlrndini

Aoun prometeu continuar sua campknha
para expulsar os 33.000 soldados sírios' j^o
Líbano, apesar da ratificação do plano arajbe
de paz e da eleição de Muawad. Ao coníestar
a eleição parlamentar de um novo presicjenitie,
Aoun afirma que o Parlamento não tem po-
deres para isso, porque o Legislativo de |73membros foi eleito em 1972 para um mandato
de quatro anos e, desde então, nâò nunca irçais
houve eleições, por causa da guerra civil. |O acordo de paz arquitetado pelos árabies
e assinado por 53 legisladores libaneses 'em
Taif, Arábia Saudita, no dia -23 de outubro,
exige a eleição de um novo presidente, retira-
da parcial das tropas sírias para o leste >do
Líbano e reformas no sistema poUticó Que
dêem mais poder à maioria muçubnana|da
nação. Aoun rejeitou o pacto porque Mo
prevê a retirada imediata das tropas sírias J!

Aoun declarou aos repórteres que suafde-
cisão dé dissolver o Parlamento não è!um
convite à divisão^ "Mas", disse ele, "se isso
levar a uma divisão temporária, significa que
temos de libertar a outra parte do nosso país."
Fontes políticas acham provável que Muawad
consiga o reconhecimento diplomático de
muitos países. A Liga Árabe e os cinco países
membros permanentes do Conselho de Segu-
rança da ONU apoiam o plano árabe cpmo
uma chance de paz.

A França saudou a eleição de René Mua-
wad como "um passo essencial na caminho da
restauração do Estado do Líbano" e convo-
cou "todas as partes a se unirem para escrever
juntos este novo capítulo de sua história."
Tendo governado o Líbano entre as duas-
guerras mundiais, a França esteve à frente dos
esforços internacionais este ano, para pôr fim
à guerra civil libanesa, que já dura há 14
anos.

solução no sábado. A René Muawad
reunião, que também aprovou um plano de
paz árabe já rejeitado por Aoun, realizou-se
numa base militar desativada na pequena al-
deia de Qulaiaat, no norte do Líbano, durou
menos de um hora e teve a presença de 57
legisladores cristãos e muçulmanos, 170 jor-
nalistas nacionais e estrangeiros e diplomatas
da, maioria dos países árabes, além dos EUA,
URSS e China.

René Muawad, 64 anos, que recebeu 52
votos, é um cristão maronita moderado, "bem
visto" pelo regime sírio, nascido na cidade de
Zghorta, norte do Líbano. Os parlamentares
também reelegeram o muçulmano xiita Hus-
sein Al Husseini para presidente da Casa e o
cristão ortodoxo Albert Mukhaiber para vice.
O Líbano estava sem presidente desde 23 de
setembro de 1988, quando expirou o mandato
de Amin Gemayel, que nomeou Michel Aoun
chefe de um governo provisório, não reconhe-
cido pelos muçulmanos."O que aconteceu é inconstitucional", dis-
se' Aoun numa entrevista coletiva, logo depois
de anunciado o resultado da eleição. "Esta-
mos resolvidos a destruir as conspirações
contra o que restou da soberania e do territó-
rio do Líbano." Carros alemães-orientais Trabant cruzam a fronteira

Rio Blanco, Nicarágua — Reuters

Quem tem Cheque Azul está tranqüilo.
Tem crédito imediato na conta corrente.
Tem maior aceitação dos seus cheques no
mercado, porque é garantido pela Caixa, e
acesso a suas linhas de crédito nas mais
de 2.OCX) agências da Caixa em todo o
Brasil.
Quem tem Cheque Azul tem o cheque

Garantido nas lojas até NCz$ 300,00
Saque nas agências até NCzS 500,00
Limite do contrato NCzS 12.000,00

Parlamento libanês desafia

Aoun e elege o 
presidente

QULAIAAT, Lí-
bano — "Anuncia-
mos a eleição do
deputado René Mua-
wad como presidente
da República do Lí-
bano", disse o presi-
dente do Parlamento
libanês reunido on-
tem, em aberto desa-
fio ao chefe militar
cristão Michel Aoun,
que decretara sua dis-
solução no sábado. A

Cheque Azul.

Quem tem sabe

o 
que 

está 
ganhando.

Você também

pode ganhar.
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Israel aprova plano

dos EUA e vai negociar

com comissão palestina
TEL AVIV — O gabinete israelense aprovou — por nove

votos contra três — o plano de paz para o Oriente Médio
apresentado pelo secretario de Estado dos EUA, James Ba-
ker, desde que a Casa Branca garanta que a Organização pela
Libertação da Palestina (OLP) não participará das negocia-
ções. Os EUA já afirmaram sua disposição de cumprir "em

princípio" as garantias exigidas por Israel.
O plano Baker prevê negociações de paz entre Israel e uma

delegação de palestinos residentes na Cisjordânia e Gaza,
territórios ocupados por Israel desde 1967. Votaram a favor
da proposta os seis ministros do Partido Trabalhista e três
representantes do Likud, coalizão conservadora. Ariel jSha-
ron, ministro da Indústria, David Levy, da Habitação, e
Ytzhak Modai, da Economia, três linha-duras do Likud,
votaram contra o Plano Baker.

A resistência de Israel em aceitar o Plano Baker vinha
tensionando suas relações com a Casa Branca. Ao final da
reunião do gabinete, o primeiro-ministro Ytzhak Shamir
declarou: "Israel está fazendo tudo para não abalar suas
relações com os EUA e conseguir a paz.]"

O ponto mais controvertido do Plano Baker é a composi-
ção da delegação palestida que negofciará com Israel. O
governo israelense não admite negociar com qualquer pessoa
que mantenha ligações com a OLP. Por outro lado, a OLP
quer ter o direito de opinar sobre a composição da delegação
palestina. Apesar de o gabinete israelense ter aprovado o
Plano Baker, as negociações não deverão ser iniciadas ime-
diatamente; a Casa Branca e a OLP intermediarão agora o
debate sobre os detalhes com Israel e a OLP.

Na Cisjordânia, apesar do bloqueio erguido pelo Exército
de Israel, cerca de 2 mil pessoas, entre palestinos e israelenses,
realizaram ontem uma "Reza para a Paz" na cidade de Beit
Sahur. Eles protestavam contra o bloqueio de mais de um
mês, imposto àquela cidade pelo governo de Israel. Os habi-
tantes de Beit Sahur haviam se recusado durante 42 dias a
pagar qualquer imposto israelense.

COMUNICADO
A Associação dos Peritos Judiciais do Estado do Rio de
Janeiro, com sede e telefone próprios, â Rua Álvaro Alvim
n° 37, sala 820 telefone 240-9225, comunica aos Associa-
dos que no dia 07/11 /89 realizará eleição para os membros
do Conselho Deliberativo. Contamos com a sua presença.
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AVISO
EDITAL DE TOMADA

DE PREÇOS N.° 010/89
OBJETO  Compra e instalação de 33 (trinta

e três) NO BREAK's com suas ba-
terias, sendo 30 (trinta) de 3,0 KVA
e 03 (três) de 7,5 KVA.

PRAZO PARA FORNE- NO BREAK's de 3,0 KVA: prazo de
CIMENTO  30, 60 e 90 dias corridos para en-

trega e instalação, sendo no mini-
mo 40% (quarenta por cento) nos
primeiros 30 (trinta) dias; mais 30%
(trinta por cento) em 60 (sessenta)
dias e o restante dos 30% (trinta
por cento) nos noventa dias.
NO BREAK's DE 7,5 KVA: prazo de
30, 60 e 90 dias corridos para en-
trega e instalação devendo ser for-
necido e instalado 01 (hum) equipa-
mento em cada 30 dias, ou seja, um
por mês.

VENDA DO EDITAL, Ml- Rua Sena Madureira, 800 - 7.° an-
NUTA DE CONTRATO dar, FortalezafCE, a partir de
E ANEXO  06 /NOVE /89, das 10:00 às

16:00 horas, dias úteis, pela quan-
tia de NCz$ 1.900,00

RECEBIMENTO DOS Dia 17 (dezessete) de novembro de
DOIS ENVELOPES RE- 1989, às 9:00 horas, no Auditório
FERENTES À "HABILI- Edson Moury do Edifício-Sede da Su-
TAÇÃO PRELIMINAR" E perintendência Regional da CEFICE,"PROPOSTAS"  na Rua Sena Madureira, 800 - sub-

sola FortalezafCE.

ABERTURA DOS ENVE- Dia 30 (trinta) de novembro de 1989,
LOPES DAS PR0P0S- às 9:00 horas, no Auditório Edson
TAS HABILITADAS  Moury do Edificio-Sede da Superin-

tendência Regional da CEFICE, na
Rua Sena Madureira, 800 - subso-
Ia FortalezafCE.

0UTRASINF0R- Na Rua Sena Madureira, 800 - 7?
MAÇÕES  andar, fone: 211.2131 e 211.2132, das

10:00 às 16:00 horas.

que todo mundo aceita.
E a segurança da Caixa, é claro.
Para ter seu Cheque Azul, basta
comparecer à agência da Caixa de sua
preferência.
Cheque Azul
O cheque que todo mundo aceita.

Alemanha Oriental cede

ê libera viagens ao exterior

Tufão — Navios e aviões de socorro
vasculhavam ontem o Golfo da Tailândia, à
procura de cerca de 400 marinheiros desapa-
recidos em conseqüência do tufão Gay, que
varreu a área na noite de sexta para sábado
passado. Segundo as autoridades, ventos for-
tes e inundações deixaram pelo menos 52
mortos em terra.
Greves — O presidente soviético Mik-
hail Gorbachev e o primeiro-ministro Nikolai
Ryjkov convocaram os mineiros da URSS a
parar as greves reiniciadas há uma semana em
Vorkuta. norte do país, onde 12 miníjs estão
paralisadas. "O governo conhece as reivindi-
cações dos grevistas", declaou o chefe local do
PC, Yuri Spiridonov. A agência TasS pediu
que os mineiros "tenham juízo e parem as
greves".

BERLIM ORIENTAL — O governo da
Alemanha Oriental anunciou ontem uma no-
ya lei, permitindo a qualquer cidadão viajar
ao exterior, além de garantir vistos de viagem
em um prazo máximo de 30 dias, pela primei-
ra vez desde a criação do pais, em 1949. O
porta-voz do Ministério do Interior, Friedrich
Dickel, sugeriu ainda que o regime poderá
abolir o crime de "abandono do país", no
qual eram enquadrados os emigrantes ilegais.
A lei surgiu um dia depois da maior manifes-
tação da história do país, que reuniu mais de 1
milhão de pessoas em Berlim Oriental, exigin-
do reformas políticas, inclusive liberdade para
viajar ao exterior.

Ontem, pelo menos 12 mil alemães-orien-
tais chegaram à Alemanha Ocidental através
da Tcheco-Eslováquia, o que constitui um
número recorde de emigrantes desde a divisão
da Alemanha, no fim da Segunda Guerra
Mundial. O presidente da Alemanha Oriental,
Egon Krenz, autorizou na semana passada o
governo tcheco a abrir sua fronteira com a
Alemanha Ocidental para todos os alemães-o-
rientais que quiserem emigrar.

Enquanto isso, mais de 100 alemães-orien-
tais estão entrando por hora na Alemanha
Ocidental em seus automóveis, o que provoca
gigantescos congestionamentos no território
tcheco. Diversos trens também trouxeram cer-
ca de 2 mil emigrantes que estavam na embai-
xada da Alemanha Ocidental em Praga. Os
emigrantes são recebidos na região da Baviera

pela Cruz Vermelha, que lhes proporciona
alimentos e algum dinheiro. "Ainda há milha-
res de pessoas viajando rumo à fronteira",
disse o recém-chegado Torsten Steib, de 21
anos.

Os 6,5 mil leitos de emergência que o
governo alemão-ocidental havia reservado pa-
ra os refugiados se esgotaram rapidamente."Tudo o que temos feito nas últimas horas é
procurar novos lugares", afirmou um porta-
voz da polícia de fronteiras. Mais de 173 mil
alemães-orientais deixaram seu país desde o
inicio do ano, o que representa mais de 1 % da
população.

O ministro da Cultura' alemão-oriental,
Hans-Joachim HofTmann, pediu a renúncia de
todò o Birô Político do Partido Comunista,
na próxima quarta-feira, durante a reunião do
Comitê Central. "Precisamos de um novo go-
verno o mais rápido possível", disse Hoffman.
O presidente Krenz afirmou anteontem que
cinco dos 18 membros do Birô Político deve-
rão ser substituídos na quarta-feira.

? Cerca de 200 manifestantes realiza-
ram um protesto em Budapeste, exi-

gindo a retirada das tropas soviéticas, no
33° aniversário da intervenção militar da
URSS, que esmagou a rebelião democrática
liderada por Imre Nagy. A manifestação foi
organizada pelos partidos Radical e De Ou-
tubro, oposicionistas.

Judeus criticam ensino oficial
A pequena comunidade judaica alemã-o-

riental denunciou a história oficial do país,
afirmando que ela omite as perseguições mo-
vidas contra os judeus alemães durante o
nazismo e o stalinismo. A nota da União das
Comunidades Judaicas da Alemanha Orien-
tal também pede o restabelecimento das re-
lações diplomáticas entre seu país e Israel,
rompidas desde a Guerra dos Seis Dias, em
1967.

A comunidade judaica reclama que os
livros de história utilizados nas escolas ale-
mãs-orientais não apresentam qualquer aná-
lise sobre o tratamento dado aos judeus sob
o nazismo e o stalinismo. Cerca de 6 milhões

de judeus foram exterminados pelos nazistas
na Segunda Guerra Mundial. Após o confli-
to, a maioria dos judeus alemães sobrevi ven-
tes fuçiu para o Ocidente. Centenas de ju-
deus, incluindo muitos pomunistas, tiveram
que emigrar nos anos 50, em meio a uma
onda de anti-semitismo desencadeada por
Stálin.

Hoje existem apenas 350 judeus na Ale-
manha Oriental, segundo dados oficiais.
Mas acredita-se que milhares preferem omi-
tir sua origem. Nos últimos meses, melhorou
a relação entre o governo e a comunidade
judaica, que recebeu ;üma nova sinagoga,
subsidiada pelo Estadó.

A COMISSÃO

Contras — O presidente da Nicarágua
Daniel Ortega (foto), em campanha pela ree-
leição na cidade de Baia Blanca, norte do país,
avisou aos contras, apoiados pelos EUA:"Aceitem a anistia oferecida pelo governo
sandinista ou preparem-se para morrer." Mas
disse também que pode decretar novamente o
cessar-fogo, suspenso na semana passada, se
as conversações a serem realixadass na ONU
conseguirem um acordo para a desmobiliza-
ção dos contras e o fim da guerra civil, que
se arrasta há oito anos anos.
Eleições — Na reta final a campanha
para a eleição do prefeito de Nova Ior-
que, amanhã, uma pesquisa do The New York
Times confirmou a vantagem do candidato
democrata, o negro David Dinkins, sobre o
republicano Rudolph Giuliani, nas pesquisas
de intenção de voto: 52% a 40%.
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pais complexo, mergulhado em problemas enor- ^
mes, necessitado de um diagnostico bem mais pro- ... Jtc '$.
fundo do que os slogans apresentados na televisao. \ \\ /
Sob esse aspecto, o novo candidate do PMB e \ - •-^
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grande futuro. Tem uma bandeira
considerável e muito carisma. Possa
ser ele uma alavanca para inicio da
propulsão do Brasil à sua fatal posição
de liderança no mundo, no Terceiro
Milênio. Luiz V. Auricchio — Rio de
Janeiro.

?
O JB presta um inestimável servi-

ço ao leitor-eleitor, como já há muito
vem fazendo a emissora RJB, com o
programa "Encontro com a Impren-
sa", bastante ouvido aqui na Zona
Oeste. Sou filiado ao PSDB, embora
não seja militante, e é claro que fiquei
satisfeito ao tomar conhecimento de
que o Mario Covas foi elogiado em
três cartas diferentes e não recebeu
nenhuma crítica. Ele é, sem dúvida, a
melhor solução para o nosso pais,
não apenas por ser o melhor candida-
to, como também por reunir o PSDB
os melhores quadros para a composi-
ção do futuro ministério e demais es-
calões do governo. (...) Gostaria de
registrar o que talvez possa vir a ser
um fenômeno aqui na Zona Oeste,
reduto do brizolismo. É que o PT vem
crescendo em Santa Cruz, a partir dos
setores da classe média. (...) Sinvaldo
do Nascimento Souza — Santa Cruz
(RJ).

?
A única maneira para a campanha

presidencial não chegar ás agressões
físicas nos comícios é alguns candida-
tos domarem as suas linguas para não
estimularem os seus seguidores mais
exaltados aos desatinos havidos nas
multidões. Se tais candidatos que, pre-
sume-se, são a elite, acostumados com
a serenidade dos gabinetes e com a
austeridade dos cargos que ocupam
ou ocuparam, não conseguem contro-
lar emoções, nem usar o bom senso
nas discordâncias com os opositores,
como desejar-se que as multidões te-
nham tais predicados? (...) Tais candi-
datos pensam que o eleitor vai banali-
zar a presidência da República
entregando-a a quem quer vencer pelo
grito? (...) Cada um deles pode até se
imaginar ser o presidente que necessi-
tamos ter, mas nenhum deles é o presi-
dente que desejamos ter. (...) Paulo
Alexandre Rodrigues de Freitas — Rio
de Janeiro.

?
Nenhum dos presidenciáveis mere-

ce a presidência. Motivo: ausência de
capacidade administrativa e/ou gran-
deza cívica. Claro que alguns são pio-
res do que outros. Collor é o mais
caro, de todos os produtos da Rede
Globo. Mas arranque-se a casca do
marketing global, e só se encontrará o
filho da oligarquia e do coronelismo.
Maluf é o único tipo que poderia ter as
idéias que Maluf tem. (...) Affonso
Camargo passou 27 anos na política e
só produziu o vale-transporte. (...) Au-
reliano e Ulysses são dois políticos
profissionais, idênticos em tudo. (...)
Afif é o Maluf sem a cara do Maluf.
(...) O Brizola é honesto e puro como o
Lula, mas não administrou bem o Es-
tado do Rio. De qualquer forma, é
muito superior aos malufs, afifes, au-
relianos etc. Mas nenhum dos presi-
denciáveis tem condições para conser-
tar essa máquina enferrujada em que a
ditadura militar transformou o Brasil.
Luis Vergniaud — Rio de Janeiro.

?
(...) É dever de todos resgatar a

dívida moral que se avolumou nesta
Nova República. (...) E quem tiver
dúvidas, é só constatar a indigência em
que se encontram os estados represen-
tados pelos homúnculos que participa-ram, às claras ou por trás dos bastido-
res, do infame conluio. Renê Bastos
Baptista — Rio de Janeiro.

?
(...) O Sr. Brizola diz e desdiz de

todos os outros candidatos à presidên-cia da República, e se esquece do quefez durante sua gestão frente ao gover-no do Estado do Rio de Janeiro. De-
mitiu cerca de 60 funcionários alta-
mente qualificados na FESP, da
Secretaria de Estado de Administra-
ção, para admitir uruguaios, venezue-
lanos. peruanos e paraguaios. (...)Com certeza, em retribuição à boa
acolhida que teve no exterior, quandode seu exílio durante o governo mili-
tar. Dono de meio Uruguai, fala em
reforma agrária. Ao invés de investir
em seu próprio país, compra terras no
Uruguai, para não correr o risco de
perdê-las aqui. (...) Ana Claudia Oli-
veira — Brasília.

Ás cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legí-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.

MARCOS SA CORRÊA — Editor

•
ROBERTO POMPEU DE TOLEDO — Editor Executiro

Show de Calouros

Direito Ultrajado

arro a álcool, você ainda vai ter um" dizia
^ a propaganda oficial do governo e da in-

dústria automobilística no início dos anos 80, pro-
curando induzir os consumidores a vencer as resis-
tências e preconceitos contra o automóvel com
motor movido a álcool. A década termina com os
consumidores que acreditaram na propaganda ofi-
ciai sentindo-se punidos por terem confiado no
Programa Nacional do Álcool.

Quando ficou mais aguda a crise dos combus-
tíveis fósseis, a partir da segunda alta dos preços
do petróleo em dezembro de 1979, e a eclosão da
guerra Irã-Iraque em dezembro de 1980 ameaçou
cortar 45% do abastecimento do petróleo impor-
tado, a indústria automobilística brasileira procu-
rou desesperadamente uma saída para a alta da
gasolina.

A alternativa mais acessível era o carro a
álcool. O lobby das montadoras mobilizou usinei-
ros, fabricantes de equipamentos para destiladas
de ájcool e o governo, com generosos recursos e
subsídios de estímulo à produção de álcool e com-
pra de automóveis a álcool. O Proálcool tornou-se
um sucesso de crítica e público. À custa de genero-
sos subsídios em todas as suas fases (da produção
de álcool nas usinas, ao transporte e armazenagem
pela Petrobrás, da redução de impostos do auto-
móvel e ao menor preço do combustível nos postos
em relação à gasolina), o país chegou a consumir
mais de 90% de carros a álcool.

O desenvolvimento da tecnologia mundial nos
automóveis a gasolina aumentou mais do que a

dos motores a álcool no Brasil. As vantagens
econômicas foram sendo encurtadas. Para mantê-
Ias, o governo lançou mão de pesados subsídios.
Mas sua manutenção passou a agravar ainda mais
nos últimos dois anos a crise fiscal do Estado
brasileiro. Para piorar, um dado novo surgiu este
ano no horizonte: os usineiros do Nordeste, que
viram no Proálcool a salvação da lavoura, amea-
çada pela queda dos preços internacionais do açú-
car na segunda metade dos anos 70, voltaram a ser
beneficiados com a recuperação dos preços exter-
nos e preferiram produzir mais açúcar do que
álcool e exportar a produção, ignorando solene-
mente o compromisso com o abastecimento da
Nação.

Com a ameaça de falta de álcool, o governo
decide, com alarme, alterar os rumos do Proálcool.
As fábricas só poderão produzir 50% de veículos
movidos a álcool. Onde fica o direito do consumi-
dor que acreditou no governo e investiu dinheiro
na compra de carro a álcool pensando estar aju-
dando o país a economizar divisas com a substitui-
ção da importação de petróleo? Quem irá ressarci-
lo da súbita desvalorização de seu carro aí álcool
pelo descrédito em que foi lançado o programa?

É legítima a indignação dos milhões de pro-
prietários de carros a álcool. Governo, indústria
automobilística e usineiros têm o dever de esclare-
cer a população sobre o futuro do Proálcool. Se
não pelo respeito ao cidadão, pelo menos em
atenção ao direito do consumidor.

Crescer e

A 
melhoria da distribuição de renda no Brasil
não tem solução fora do crescimento econô-

mico. Falam claro os indicadores sociais da Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD-1988), que acabam de ser divulgados pela
Fundação IBGE. Depois da recuperação sob o
Plano Cruzado (1986), a estagfiaçâo de 87 e 88
(alta inflação com estagnação econômica) achatou
a participação das camadas mais pobres da popu-
lação economicamente ativa.

A reaceleração de. inflaçâc prejudicou a cria-
ção de novos empregos e deprimiu os salários
reais, que caíram mais de 23% entre 1986 e o ano
passado. A melhoria da renda das camadas acima
de dez salários mensais comprova o efeito social
perverso da estagnação economica na mobilidade
da renda nacional: os estratos de menor renda,
menos qualificados profissionalmente, são prejudi-cados pelo excesso de procura em relação a oferta
de emprego, e estimula a rotatividade da mão-de-
obra para reduzir o peso dos salários nas despesas
gerais.

Não se sabe ainda quais são os reflexos da
ampliação das garantias trabalhistas na Constitui-
ção na população economicamente ativa. Só será
possível quantificá-los com uma nova pesquisa.
Mas a explosão da inflação e o fraco desempenho
da economia não projetam dados animadores.

A história da evolução dos indicadores sociais
no Brasil mostra que a distribuição de renda me-
lhorou quando a economia cresceu em ritmo acele-
rado. A concentração de renda em torno das
camadas mais favorecidas, no entanto, manteve-se
constante, como comprova a sucessiva redução da
participação dos salários na renda nacional. Neste
ponto cabe a pergunta: por que a renda continua a

ser concentrada no Brasil, apesar de todas as
tentativas de recuperar os salários?

A resposta pode estar no modelo de desenvol-
vimento liderado pelo Estado brasileiro. Esse mo-
delo (de mais de 40 anos) se esgotou pela falência
do Estado, que se esvaiu na concessão de cartórios,
subsídios, incentivos fiscais e créditos favorecidos
a segmentos privilegiados do setor privado.

No caso do Estado brasileiro, a forma como
redistribui entre alguns eleitos parte dos recursos
arrecadados da sociedade sob a forma de impostos
é altamente concentradora de renda por dois moti-
vos básicos: primeiro, porque predomina o capital
fechado nas empresas beneficiadas; e, segundo,
porque o processo inflacionário gerado pelo déficit
público e pela ciranda financeira que o financia
através do ovemight agrava ainda mais a concen-
tração, voltando a beneficiar os mais ricos (empre-
sas e indivíduos) que têm excedentes de poupança
para aplicar na dívida pública.

Em nenhuma economia de mercado a renda
foi bem distribuída apenas através do salário. A
redistribuição da renda de forma socialmente justa
se dá através da participação no lucro. O processo
de saneamento das finanças públicas e de redefini-
ção do Estado brasileiro abre uma grande oportu-
nidade para a construção de um modelo econômi-
co novo e moderno, que assegure o crescimento
sem realimentar a inflação e produza uma efetiva
redistribuição de renda: basta que as empresas
abram o capital para virem buscar no mercado
financeiro, junto a população (investidores, pou-
padores e trabalhadores), os recursos que hoje
recebem, de forma pouco transparente, diretamen-
te das mãos do Estado.

O saudoso presidente Juscelino, na
sua campanha, tinha como meta SO
anos em cinco. Temos um candidato
que, se eleito, faria 30 anos em cinco,
só que na Austrália. (...) E porque é
político profissional, deve uma expli-
cação ao eleitorado, nesta campanha.
Tem sua atividade de vida particular e
patrimonial no exterior; vive e convi-
ve com as elites políticas internacio-
nais, e disso faz apanágio. (...) O povo
está com fome, sr. candidato, seja coe-
rente com a sua pregação! O candidato
veio dormindo e pisando em 64, e a
Europa socializada vive 89. Manuel
Augusto de Oliveira — Juiz de Fora
(MG).

?

Que vergonha! Além de enxova-
lhar o título que ostenta, o senhor se
autoconstitui representante dos evan-
gélicos. Que tipo de advogado é esse
que, sem procuração, diz representar
32 milhões de evangélicos? Que tipo de
pastor é esse, capaz de se vender por
dinheiro, notoriedade e poder, partici-
pando de uma negociata que mancha-
rá o nome do Brasil? (...) Os três pate-
tas, Hugo Napoleão, Marcondes
Gadelha e Edison Lobão traíram Au-
reliano e, por extensão, a classe po-
litica. Talvez o "pastor" Corrêa tenha
assumido o papel de Pilatos nesse epi-
sódio. (...) Francisco Gonçalves— Rio
de Janeiro.

?
Há quase 30 anos que nós, dezenas

de milhões de semi-eleitores e semi-e-
leitoras somos, ditatorialmente, im-
pedidos de exercer nosso incontestável
direito de eleger nosso presidente. Aí
embutidos estão 21 longos anos de an-
tidemocrática e cruel ditadura de co-
larinhos de variadas cores, nacionais e
estrangeiras. (...) Devemos nos cons-
cientizar de que a eleição de 15/11/89 é
importantíssima, especialmente para
nós, jovens, dos 16 aos 47 anos, que
votaremos pela primeira vez. (...) Te-
remos muitas surpresas e decepções.
(...) Vamos à mobilização nacional,
votemos com a razão, nunca com o
sentimento. (...) Jorge Gomes — Rio
de Janeiro.

?

Pelo que pude perceber, a candida-
tura do empresário Silvio Santos sur-
giu a partir da divulgação de uma pes-
quisa do Instituto Gallup,
perguntando às pessoas qual o candi-
dato da preferência. Para surpresa de
todos, inclusive do próprio empresá-
rio, os resultados apontaram-no com o
favorito de 34% dos entrevistados,
causando um tumulto generalizado em
todo o país. Sua entrevista exclusi-
va ao SBT foi vibrante, não pela ma-"TâCTnrCnTü^iaiuu, uiaa anil pelo CJUe foi
dito, cedendo ao apelo informal da-
queles 34% sedentos para tê-lo como
presidente. (...) Rubens Marat do Vabo
— Rio de Janeiro.

?
Parabenizo toda a equipe do JB

pela ampla cobertura destinada aos
presidenciáveis. Felizmente é perceptí-vel a sólida ascensão do candidato da
Frente Brasil Popular nas Minas Ge-
rais. Tendo em vista a candente recep-
ção da candidatura Lula em BH, ve-
nho sugerir uma possível passagem do
candidato pela cidade industrial ao
realizar o próximo comício na capital
mineira. (...) loannis K. Grammatiko-
poulos — Contagem (MG).

Alguns dirigentes do PT difundem
a idéia de que o partido tenderia a li-
nhar-se com a Socialdemocracia exis-
tente na Europa. Tais declarações
soam falsas se comparadas com a prá-
tica diária dos militantes do partido
que, acostumados aos embates sindi-
cais, onde não permitem a manifesta-
ção daqueles que lhes fazem oposição,
estão impedindo que outros candida-
tos à presidência realizem comícios1 num clima pacífico. Acresça-se, ainda,
a estranha aliança com o PC do B,
partido seguidor do stalinismo empe-

i dernido, e que tem na Albânia sua
pátria-mãe. Ressalte-se que lá não

| existe partido de oposição. Como o Sr.
í Lula pode explicar tão oportunista
i união? Será que é só para tumultuar o

clima democrático vigente no país?Com a palavra a Convergência Sócia-
. lista, o PRC, o PCBR e outras seitas!

Aroldo Mello — Rio de Janeiro.
?

A hora da verdade é esta, ao se
; aproximar a sucessão presidencial. Vá-
i rios fatos têm vindo à tona, referentes

à validade ou não de algumas coloca-
ções da nova Constituição. E quanto à
anistia? Nossa luta sustentada pelas
associações e entidades democráticas
da sociedade civil, sempre foi por uma
anistia ampla, geral e irrestrita. (...)
Mas no turno final, não contamos
com o apoio dos principais líderes do

i PMDB, como Mario Covas, Bernardo
Cabral e Fernando Henrique Cardoso,
nem do senador Afonso Arinos de
Mello Franco, cujos pronunciamentos
e votos, prometidos e não cumpridos,
teriam sido decisivos pára a aprovação
do verdadeiro texto. E que fizeram
Afif, Collor, Maluf e Affonso Camar-
go em nossa defesa? (...) Também os
ex-combatentes aguardam o cumpri-
mento do texto constitucional. (...)
João Evangelista Mendes da Rocha —
Rio de Janeiro;

?
Como leitor e eleitor, venho mani-

festar minha repulsa quanto à parcia-
lidade desse jornal em relação aos can-
didatos à presidência. O Sr. Roberto
Freire vem sendo, com insistência,
apontado como o mais preparado,mais claro e até o melhor nos debates.
Tais afirmações são falsas, pois o can-
didato, valendo-se da dialética mar-
xista, cita sempre o socialismo e for-
ças democráticas em todas as suas
aparições. Mestre Aurélio diz que "so-
cialismo é um sistema econômica on-
Üe não existe a propriedade privadados meios de produção". Ora, que cia-
reza possui alguém que omite questões
cruciais, tais como: qual o sistema de
governo a ser implantado no Brasil
pelo PCB, já que em todos os países
governados pelos comunistas o siste-
ma vigente é o autocrático? Qual a
posição do candidato quanto á exis-
tência de oposição, porquanto nos
países comunistas não existem parti-dos de oposição legalizados? Qual o
significado para o PCB da palavra"democracia", já que eles consideram
a "ditadura do proletariado" como
forma democrática de governo? Jacy
Lima — Rio de Janeiro. Brigido

As 
primeiras declarações do mais novo candi-

dato á presidência da República, ditas num
ritmo mais adequado a esquentar auditório de ias
ululantes do que a esclarecer a população a respei-
to de um provável estilo de governo, indicam
nuvens pesadas no horizonte. Embalado por pes-
quisas que o colocam numa situação confortável, o
animador de auditório Silvio Santos diz com fran-
queza: 

"Que 
plano vou adotar, se não tenho ne-

nhum plano?"
Qualquer candidato mambembe, destes que

gastam todo dia'quinze segundos no horário gra-
tuito, pelo menos simula um plano, uma platafor-
ma, sem o que uma candidatura é inútil. Mas o
candidato que desceu de pára-quedas sobre todas
as contradições eleitorais brasileiras percorre orgu-
lhoso e inconsciente o caminho inverso. Ao invés
de se apresentar, como faz todas as semanas no seu
programa de auditório, agora se esconde atrás de
palavras vazias, desfiando um interminável non-
sense, como se estivesse brincando com a ingenui-
dade pública.

Tudo nesta candidatura leva a caminhos con-
trários ao autêntico jogo político, até mesmo
quando afirma que 

"os 
partidos não são impor-

tantes", da mesma forma que os programas de
governo são desnecessários. Se assim é, como po-
derão os eleitores decidir sua preferência? Ou esta-
rá o candidato simulando inocência para servir a
interesses não confessados? Talleyrand dizia com
ironia que a palavra foi dada ao homem para
disfarçar seu pensamento. No caso brasileiro, a
palavra em política nasceu para disfarçar a incom-
petência.

O candidato do PMB (aquele mesmo partido
que propôs, quando ainda tinha outro candidato,
a eliminação de todos os impostos, e a criação de
um único, do tamanho do dedo mindinho) afirma,
entre um sorriso e outro, que suas prioridades são
o combate à inflação, o aumento dos salários,
comida, médico, remédio, habitação e educação
para o povó. Com relação à dívida externa, co-
menta que a negociará pessoalmente. E ponto
final. Como se fará tudo isto, não tem a mínima
idéia.

Há certas pessoas para quem tudo parece
simples, embora seja evidente que o Brasil é um

país complexo, mergulhado em problemas enor-
mes, necessitado de um diagnóstico bem mais pro-
fundo do que os slogans apresentados na televisão.
Sob esse aspecto, o novo candidato do PMB é o
mais simplificador de todos. Do alto de seu caris-
ma (já confidenciou a alguém ter medo da própria
força), passa a impressão de que concebe o Brasil
como uma sociedade primitiva organizada em fun-
ção do totem e do tabu. Não lhe falta nem mesmo
o elemento irracional do mito alimentado em tan-
tos anos de programas de auditório — o pano de
fundo emotivo no qual se origina e junto ao qual
se sustenta.

O animador de auditório não tem programa
político e nem sabe como conduzirá a campanha.
Vai se comportar como no auditório, ao vivo: ao
sabor da improvisação. E no entanto nem mesmó
o homem não civilizado pode viver num mundo
sem um constante esforço para compreendê-lo.
Platão dizia que a vontade de poder, quando
prevalece sobre os demais impulsos, conduz neces-
sariamente à corrupção e à destruição. É o que está
acontecendo nesta campanha eleitoral entregue a
candidatos que se dizem apolíticos mas usam os
benefícios da política para chegar ao objetivo fi-
nal. .

Alguns acordos, ou negócios, selaram o desti-
no da atual campanha. Pesquisas desencontradas
alimentaram a megalomania do candidato risonho
que já começou a falar em vitória no primeiro
turno. Há pouco tempo um outro candidato, tam-
bém estimulado por pesquisas, entusiasmou-se an-
tes do tempo. Tudo se passa como se a eleição
fosse um concurso de auditório cujo prêmio é
entregue a quem pronunciar mais depressa alguma
palavra-chave.

Todas estas coisas, no entanto, são vergonho-
sas, destinadas unicamente a mascarar o vazio das
propostas eleitorais. Na vida política é cada vez
mais difícil traçar uma linha divisória entre a
virtude e o vício. Ambas mudam de lugar com
freqüência. É por isto que num governo certas
ações que parecem virtuosas acabam por se con-
verter em ações.prejudiciais, enquanto outras con-
sideradas viciosas resultam benéficas. Em política
tudo muda de lugar: o limpo é sujo e o sujo é
limpo.

Cartas

Eleições
(...) Eleições que poderiam e deve-

riam ser livres e democráticas, depois
de 29 anos sem a participação direta
do povo nos destinos do país. Entre-
tanto, forças dominantes, (...) pressen-
tindo possibilidades de mudanças no
sistema político, social e econômico,
estão tumultuando o processo eleito- -
ral, e o fazem da maneira mais cheia 1
de perfídia e sedição. Jogam sobre o .
povo, especialmente o das camadas
mais simples e inocentes, um candida-
to que eles sabem, de antemão, não ter
condições de bem governar o país. (...)
Deus salve a pátria! Domicio Pereira
de Mattos — Rio de Janeiro.

?

Criticam o Lula por falar mal. O
pior é que o intelectual (?), imortal (?),
que dirige (?) o pais, está sendo a piortragédia administrativa da nação. O
Luja. com ajuda de um livro de Portu-
guês, resolveria seu problema. Com
seu sofrimento de trabalhador brasilei-
ro. explorado, saberá minorar os pro-blemas dos milhões de patrícios mas-

?
Não tenho vergonha de ser brasi-

leiro, mas tenho vergonha de nosso
presidente. É absolutamente amoral.
(...) Só nos resta Collor: não tem pas-sado, mas tem tradição e pode ter um

sacrados por um intelectual que insiste
em pronunciar "milhó" (melhor) e só
tem dado o pior para uma legião de
145 milhões que o antipatiza solene-
mente. (...) Hélio Santos — São Fidélis
(RJ). -
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A incerteza vai para

" 

Verão

à vista

; Felix de Athayde *
»
| TT iva o verão que vai chegar!

V No verão, a mulher feia fica bonita,
e a mulher bonita fica mais formosa — "formo-
sa qual pincel em tela fina/ debuxar jamais pôde
ou nunca ousara" (Maciel Pinheiro). Sol solto,
sal e voto. E o obscuro destino do Brasil-se
aclara. As ruas das cidades, claricidades, en-

! chem-se de gente gárrula, de eleitores felizes.
; Porque quem perde também ganha, desde que o

eleito tome posse.
Haverá eleições, o eleito tomará posse.
Não o digo por voluntarismo. democrático

ou por ingenuidade política. Puro pragmatismo:
pela soma das idéias (e informações) que temos
do objeto Brasil. Não há nada de concreto
que autorize prever um golpe de Estado a curto
prazo. Não se tira golpe pronto do baú, assim

> porque sim e PFL. Para haver golpe de Estado é
preciso que esteja em curso um processo de
desvirtuamento da democracia, que empolgue,
pelo menos, uma classe social — geralmente, a
classe média.

Tentar, eles tentaram (Sarney não faz outra
coisa) e continuarão tentando: agora, tendo as
classes mais baixas por auditório. Conseguirão
ou não. Depois de cruel e desastrosa ditadura
militar, a sociedade não está preparada, ideolo-
gicamente nem tão cedo, para admitir passiva-

; mente ruptura do processo democrático. O po-
. vo está é apostando na democracia, pagando¦ para ver. E quem sobreviver a Sarney vera.

Não há trama obscura que, de repente, se
realize. Numa sociedade de massas, de grandes
massas como é o Brasil de hoje, é impossível
consumar um golpe de Estado à boca pequena.

, É mais viável o fascismo, que é um mo-
. vimento de massas e pode triunfar pelo voto.

Massas politicamente neutras e desorganizadas
são uma maioria incolor que pode apoiar mino-

: ria aventureira e autoritária. Uma TV ajuda.
E tem caldo de cultura nesta geléia ideológi-

ca brasileira. Todos dizem, todos sabemos que'¦ estamos à beira de um colapso da sociedade. A
elite dirigente vem se esforçando, há anos, em
desmoralizar nossos frágeis, e alguns até mesmo
fúteis, partidos políticos. Com tantas manobras
para não perder o poder (e a sociedade que se
dane), a elite tem conseguido, apenas, desmo-ralizar os partidos de centro.

Veja-se o triste caso do PFL e seus senadores
desalmados. Já não falam em partido, falam em
sigla. E sigla pode ser PFL ou SBT, tanto monta,
monta tanto: "A 

questão da sigla é matéria
secundária, porque elas já não representam mais

; nada no Brasil, disse o senador Odacir Soares
• (PFL-RO). A seu lado, com a mesma opinião, o

líder do PFL, senador Marcondes Gadelha
(PB), e o senador Olavo Pires (PTB-RO)" (JB,27.10.89). E o pastor Armando Corrêa, do
PMB? Afinal, chegou a hora do troco, da troca
e de alguns trocados.

Enquanto isso, os partidos de esquerda cres-
cem. A ponto de serem, hoje, os pilares da

: . democracia. Pourépater: a modernidade capita-
; _ lista no Brasil depende, hoje, da vitória da es-

querda. Que é organizada, tem programa e par-tidos para dialogar. Pois a esquerda^ não queracabar com a iniciativa privada no Brasil e, sim,
ampliá-la, reorientá-la, aprofundá-la, democra-
tizá-la. E os selvagens cães do capitalismo espo-
liativo uivam de ódio (e solidão) para a lua e
para o Norte.

Em vão. Outros tempos, outros interesses.
Não esperem os lobos e lobões brasileiros

que os Estados Unidos os ajudem, se a esquerda
< tomar o poder no Brasil. O próprio presidente. Bush acha que "os Estados Unidos devem estar

preparados, sem interferir, para o resultado das
eleições presidenciais no Brasil" (JB, 26.10.89).
Porque o Brasil, hoje — a não ser que faça uma
revolução antiamericana radical —, já não é
prioridade estratégica para os Estados Unidos.
A Amazônia é e continua interessando a eles,

; . que decidiram comê-la pelas beiradas do Peru,
Venezuela, Bolívia, Colômbia e das Guianas.

Hoje, interessa mais aos Estados Unidos o
; Canal do Panamá, que Jymmi Carter prometeudevolver â soberania panamenha em 31 de de-

zembro de 1999, segundo acordo que assinou
com Torrijos em 7 de setembro de 1977. E
Bush, com papelotes de razões comerciais, não
quer entregar aquela estratégica via marítima ao
narcotráfico.

Melaram as eleições, mas elas virão. Fujam
os que têm culpa no cartório. Não fazem falta.

Durante a ditadura e todo esse tempo falou-
se muito em eleições presidenciais diretas. Ago-
ra que são elas, eles procuram menos prezá-las e

; voltam suas esperanças de continuidade para o
, Congresso, que antes era criticado, e para a
televisão. Quem for eleito, dizem, não poderámudar nada, o orçamento já está pronto, e o
Congresso é conservador e tem poderes. E
ainda lançam a candidatura de Sílvio Santos
para confundir.

' Não me confundem, votarei na democracia.
* Redator do JORNAL DO BRASIL

Noênio Spinola *

auando 
os mercados abriram para ne-

gócio no dia seguinte ao anúncio da
candidatura de Sílvio Santos à Presidência da
República, os operadores registraram, não
sem alguma surpresa, que ninguém queria
vender e ninguém queria comprar. Bolsas,
ouro e dólar, os melhores barômetros de
incerteza que existem, pareciamestar tão per-
plexos quanto o mundo políticòiJ

Ao contrário deste, porémi jque se com-
porta como um .rádio de ondas longas, os
mercados financeiros logo calibraram suas
freqüências de ondas curtíssimas e foram em
frente, descontando a possibilidade de mesa-
virada no cenário de Brasília. Alguns opera-
dores de fôlego registraram assim os aconte-
cimentos: "Isso 

pode evoluir domo o fio de
um serrote, cheio de pequenos mtos e baixos;
o risco é que o serrote todo se incline demais
para cima, ou como um tobogã, o que é
pouco provável..;"

Até o fim da semana passada os mer-
cados mais sensíveis pareciam continuar des-
contando o "fator Silvio Santps". O serrote
não se inclinou perigosamente para lado ne-
nhum, ainda quando os feriados tenham con-
tribuído para reduzir um pouco a excita-
ção. No meio da manhã da sexta-feira o
dólar paralelo tinha avançado menos que
as cotações dos títulos do Tesouro, projetan-
do uma valorização para novembro inferior à
do BTN negociado para o futuro.

Vistas as coisas por esse ângulo, de duas,
uma: ou os operadores não estão levando a
sério a hipótese de Sílvio Santos "ir 

para o
trono", ou acham que, com ele, com Collor
ou com outro qualquer a vida, continua e a
economia nacional irá encontrando seu lugar"a despeito da política". Esse pode ser o
melhor lado da história, e o pior tam-
bém, sobretudo porque entroniza o ceticismo
absoluto como regra de sobrevivência.

Melhor só se poderá tirar dessa no-
vela toda se ficar demonstrado que a socieda-
de civil independe dos cordões de comando
do governo, faz seus lastros para defesa con-
tra a possibilidade de hiperinflação e está
preparada para sobreviver a Brasília e aos
políticos. Por outras palavras, o Brasil está
acima de suas elites políticas. Isso, porém,
tem um contraponto trágico: por mais que se
queira digerir o fenômeno Sílvio Santos co-
mo empresário bem-sucedido, homem de ne-
gócios e da mídia eletrônica, a verdade é que
o lançamento de sua candidatura apenas

sublinha a propensão para a fuga do eleitora-
do na direção de quem quer que pareça o"antipartido" ou o "antipolítico". Jânio
Quadros desempenhou esse papel uma vez.
Os tempos mudaram. As aspirações, não?
Pior ainda nessa história é se os quase 30%
de adesão ao animador registrados instanta-
neamente pelo Gallup puderem ser lidos co-
mo um voto de desconfiança no que o país
deveria ter cultivado como seu mais precioso
ativo nesta década: a recuperação da capaci-
dade de organização da vida partidária, sin-
dical e parlamentar. Pois para onde foi
o prestígio de Lula, Brizola e dos can-
didatos de centro-esquerda, além da propos-
ta inovadora de Collor de Melo? Alguém
prestou atenção ao olhar tipo farol-baixo de
um Ulysses Guimarães ao considerar o caso

"O 
lançamento da

candidatura Sílvio
Santos apenas sublinha a

propensão para a fuga do
eleitorado na direção de

quem quer que pareça o
(antipolítico"\

Sílvio Santos como uma piada, do alto dos
seus 4% de preferência nas pesquisas? Ou ò
ar de marido traído de um Aureliano co-
mentando a deserção dos pefelistas de sua
campanha?

Uma leitura ainda mais depressiva desse
fenômeno é a que alinharia o brasileiro no
diagnóstico de Pelé, como alguém que não
sabe mesmo votar. Considerando-se, porém,
o alto grau de urbanização do Brasil dos
anos 80 e a velocidade atual da informação, é
pouco provável que o analfabeto seja hoje
o mesmo inconsciente dos anos 50 ou 60, ou
o mesmo nostálgico da "vassoura" 

janista,
ainda quando viva no subúrbio, não leia
jornal e apenas assista a novelas na TV.
Quando um Mário Covas ou um Afif saem-
se melhor do que uma dupla tipo Ulysses-
Waldir, é evidente que o voto de caso pensa-
do passou a valer mais do que o fisiologis-
mo malandro-partidário. E, no piso das aspi-
rações, o que o voto-revolta quer é a
consistência na vida econômica, ainda quan-
do pelas mãos de um santo milagreiro.

Para quem não esteja interessado na aná-
lise política, mas em um mapa de sobrevivên-

o trono

cia na selva em qüe se transformaram as
eleições, resta trabaljiar no Brasil real, aquele
que produz, comprai, comercializa e faz reser-
vas para as contingências em um cenário de
altíssimo grau de risco. É muito provável que
as grandes empresas privadas já estejam cal-
çadas para sobreviver à crise. Aqui definiti-
vãmente não é a Argentina: o tombo levado
pela Bunge Y Bom no caso Lubeca é uma
bela demonstração dos anticorpos já existen-
tes na sociedade. No vazio, sobra o universo
das pequenas e médias empresas, as quais,
por falta de sofisticação operacional, tentam
se estruturar na ecpnomia paralela, desapare-
cendo do cenário legal.

Quem quer qüe chegue ao governo em
1990 terá de fazer um enorme esforço para
atrair esse batalhão enorme de empresas de
todos os tamanhos para o mercado formal,
além, é claro, de conter o ultranacionalismo
que está tornando obsoleto o parque expor-
tador. Uma alternativa de base: fomentar o
associativismo, centrais de compras de maté-
rias-primas e tantos outros mecanismos que
podem ter duas funções importantes. Primei-
ro, a de legalizar a vida de quem fugiu para a
economia marginal, tentando se livrar da
instabilidade política ou da asfixia fiscal; se-
gundo, ensinando valores comunitários capa-
zes de se refletir na própria vida política,
abrindo espaços para que algum dia ela che-
gue ao voto distrital. Um belo papel para as
associações de caráter local, exatamente as
que mais crescem e mais credibilidade têm no
país, segundo dados estatísticos e pesquisas.

O inimigo dessa proposta é o casamento
do político fisiológico com o voto ideológico,
o mesmo que está sendo jogado fora na
Europa em benefício do pluripartidarismo e
do plurissindiçalismo. Infelizmente os parti-
dos de esquerda e ultradireita perderam o
bonde do ensinamento dessa lição nas elei-
ções atuais, onde poderiam funcionar como
forças verdadeiramente reformistas na esteira
do funeral de legendas como o PMDB. Iro-
nia da história: ninguém pode dizer que Síl-
vio Santos é produto das oligarquias ou do
establishment, ainda quando alguns segmen-
tos delas queiram usá-lo. De camelô a candi-
dato ao trono, o dono do SBT arrasou com o
voto ideológico e o partido fisiológico talvez
até mesmo por ter uma origem humilde. O
que não o intitula para a solução, mas
para a confusão de que os maiores cul-
pados são, exatamente, os partidos e seus
agregados intelectuais.

* Jornalista, edltorlalista de O Estado de S. Paulo

Eficácia da

ação social

Antônio Dias Leite *

T mpõe-se, de fato, para o governo da
X União, nesta hipótese, estabelecer prio-
ridades e concentrar esforços em alguns
objetivos de alta relevância, realisticamen-
te alcançáveis, com prioridade sem concor-
rência para a educação básica universal,
cujos programas há muito correspondem a
um retumbante e trágico fracasso do Bra-
sil. Em contrapartida, terá que abrir mão
de um sem-número de programas e benefí-
cios secundários.

Na questão da excessiva desigualdade na
distribuição de rendas que hoje prevalece, a
opção realista admite variantes: a da corrente
neoliberal, que proptigna até pela completa
liberação;das negociações trabalhistas sem
ingerência do Estado, e a dos que acreditam
existir, ainda por algum tempo, parcelas de
trabalhadores de menor organização e de
baixíssimo nível de renda que requerem re-
gras mínimas de defesa através de uma políti-
ca de salário mínimo e de pisos para os rea-
justes salariais. Esta última posição é con-
dizente com uma política de rendas que
propicie crescimento mais forte da quota-
parte do produto nacional destinado à po-
pulação de menor renda do que o próprio
crescimento econômico global. A elevação
do padrão de vida destas populações há
todavia de ser compatível com o desenvol-
vimento econômico e com o aumento de
produtividade que for alcançado.

Voltando à opção pela tutela do Es-
tado sobre os indivíduos. O novo governo
será levado, nesta hipótese, a tentar realizar
tudo via orçamento e decreto, muito ao gosto
do primarismo de minorias atuantes do Con-
gresso que consideram possível acréscimos
indefinidos de verbas, de acordo com o que
for considerado desejável em termos de justi-
ça social, sem muita consideração pela sua
real exeqüibilidade. O conseqüente desequilí-
brio orçamentário impedirá que se derrote de
uma vez a inflação e que se torne a costituir
poupanças no âmbito da União, necessárias
ao relançamento do processo de desenvolvi-
mento, o que acabará por tornar ainda mais
ineficaz a ação social do governo.

Acreditará o novo governo nas pessoas e
na capacidade potencial da maioria ou na
necessidade de tutela permanente do Estado
sobre todos?

Os constituintes de 1988 optaram pe-
la segunda posição. Estabeleceram nada me-
nos que 77 direitos individuais a serem expli-
cita ou presumivelmente garantidos pelo
Estado, entre os quais os que figuram em
qualquer Constituição que se preze e outros
impróprios para uma sociedade responsável.
Aliás, grande parte é inócua ou inexeqüível
no futuro previsível. Em contrapartida, jul-
garam os constituintes desnecessário incluir
um único dispositivo sobre a importância ou
o dever social do trabalho, o que transmite à
população a idéia falsa de uma ascensão
social sem esforço individual.

Os mesmos constituintes optaram tam-
bém por uma repartição de capacidade tribu-
tária desfavorável à União, o que reduz a sua
possibilidade de agir, através do orçamento,
na redistribuição de renda a favor dos mais
fracos.

Na prática, aliás, os recursos orçamentá-
rios destinados à área social são geridos com
incompetência inigualável e fantástico des-
perdício, o que limita ainda mais a capacida-
de de ação da União a curto prazo, enquanto
não se fizerem sentir os efeitos de uma dese-
jável reforma modernizante da própria má-
quina administrativa.

Nessas condições, torna-se aparente o
equívoco, na prática, da opção pela tutela
universal do Estado sobre as pessoas, mes-
mo que se reconheça entre os seus defenso-
res boa parte que o faz por motivos éticos
legítimos.

A opção contrária funda-se: I — na
convicção otimista da capacidade potencial
da grande maioria das pessoas de buscar a
sua própria ascensão social, desde que ofere-
cidas oportunidades, especialmente de educa-
ção e emprego, e II — na convicção de que a
União deverá reduzir a sua dimensão e as
suas responsabilidades.
• Professor emérito da Faculdade de Economia e Admi-

nistração da UFRJ
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TV, cultura, Oropa & cia.

Gustavo Dahl *

"Nossas culturas estão ameaçadas."
François Mitterrand

TV!" âo é surpreendente, embora discutível,
¦1^1 que o Senador Fernando Henrique
Cardoso, com a autoridade que lhe confere
brilhante carreira como sociólogo, manifeste-
se sobre política cultural (JB, 1°/10/89), reco-
nhecendo como fonte de identidade nacional
e vacina anticolonial, exclusivamente, o em-
prego e suas virtudes: salário, nutrição, saú-
de, educação. É a tradicional e bem pensante"consciência social". O resto, a cultura pro-
priamente dita, ressalvadas rapidamente a
responsabilidade do Estado e a ímpossibilí-
dade de tutela, "é 

picuinha sem sentido e sem
efeito, num mundo cada vez mais unificado
pelos meios de comunicação". De fato, tanto
quanto a energia atômica e a inteligência
artificial, a televisão mudou o mundo.

Seria impensável há alguns anos atrás queuma hoje fina flor da esquerda socialista e
democrática, o ex-guerrilheiro foco-guevaris-
ta Regis Debray cometesse a quatro mãos

um artigo com o noveau phylosofe Bernard-
Henry Levy, precoce porta-voz da nova di-
reita francesa. Inesperado arco-íris político,lá estavam os dois no Le Monde (19/9/89)discorrendo sobre televisão, sob o título O
preço da cultura. Desenvolviam o ponto de
vista de a catástrofe temida por Mitterrand se
dar sob a forma do "abandono a outros — o
Japão, a América — da indústria do sonho e
das oficinas do mito, renunciando a dotar-se
dos meios indispensáveis ao nascimento deste
imaginário, deste espírito comunitário", vin-
do a Europa a perecer por falta de europeus.
Até aqui a dupla, nada caipira, parece coinci-
dir com a posição senatorial. Mas agrega, a
seguir, que as decisões para desfazer esta
ameaça "não se jogarão no terreno das quo-tas leiteiras ou da moeda, mas naquele da
cultura, que, só ela, pode sedimentar uma
visão de mundo e de si mesmo". Trata-se,
segundo eles, do papel a ser exercido por uma
televisão cultural de vocação continental, ins-
trumento para que a Europa do século XX
resgate aquela do século XVI, quando as
universidades e as primeiras tipografias te-
ciam entre os países uma incomparável rede

de intercâmbio. Chegamos aqui mais para o
lado de Os Titãs, sustentando bravamente
que a gente não quer só comida, a gente quer
bebida, diversão e arte. Ou de Mário de
Andrade, quando afirmava, categórico:"Cultura vale pão." Do carnaval às cate-
drais, o povo merece e precisa.

A mídia internacional, inclusive as revis-
tas econômicas, ocupa-se cada vez mais das
relações entre comunicação/ões, política,
mercado e cultura. Ao contrário da brasilei-
ra. Estranho, muito estranho, diria Leo-
nel Brizola. Exemplo: a temível Carla Hills,
renascida Joana d'Arc do comércio exterior
americano, aliviou temporariamente o con-
tencioso Brasil-EUA — eleições presidenciais
obrigam —, mas brada aos céus a indignida-
de de a Europa-92 pretender metade do tem-
po no ar de suas televisões para produções
próprias. E o faz (fá-lo?) em nome da liberda-
de de mercado, pela qual a produção áudio-
visual ianque não pode ser impedida de ocu-
par os ricos domínios do Velho Mundo. No
Conselho dos Doze, em Bruxelas, dez chefes
de governo europeus reiteraram a imposi-
ção, excluídas a Dinamarca e a Bélgica. Não

é pouco, nem de um lado nem de outro. Nós,
evidentemente, não temos nada a ver com
issoi Nada.

Esta mesma liberdade, porém, tem reper-
cussões negativas sobre a opinião pública
americana, quando permite à Sony comprar,
pela bagatela de dois bilhões e seiscentos
milhões de dólares, a Columbia Pictures, sua
glória hollywoodiana, capacidade de produ-
ção e catálogo de filmes. Library, no original,
metódico armazenamento do inconsciente
coletivo americano. Sem falar na aquisição
da discoteca da CBS, tesouro eternamente
jovem da música popular mundial. E opera-
ções menores, que, combinadas com outros
investimentos no mercado americano (veja-se
a compra da cadeia Bloomingdale's), dão a
pensar que em Hiroxima foi perdida uma
batalha e não a guerra. Neoperigo amarelo,
cresce o sentimento anti japonês nos Estados
Unidos. Akio Morita retém há meses a edi-
ção em inglês de livro de sua co-autoria, onde
cogita que o Japão possa dizer não, em vez de
aguardar que seus silêncios sejam sutilmente
comprendidos. Apud Matinas Suzuki. Nos
filmes, policiais americanos já começam a

enfrentar máfias japonesas. Mitos em confli-
to, cuidado!

A evolução tecnológica tem também suas
fábulas. Há mais de ano, repetindo proeza de
meados do século passado, conseguiu-se, ao
fim de várias tentativas, estender um cabo
submarino entre os Estados Unidos e a Irlan-
da. Não mais de cobre, asbesto, macadame,
tecido e borracha, mas de plástico e fibra
ótica, que barateia e multiplica sensivelmente
a capacidade de transmissão de sinais.

Nem só de satélites no céu vive o homem.
Trata-se agora de atravessar o Oceano Pacífi-
co, ligando a costa oeste americana ao arqui-
pélago do Sol Nascente. Inexistem planos
para a América Latina. Se, hegelianamen-
te, a verdade é concreta, não é tão seguro
assim que o Brasil venha a ser integrado a
este circuito mundial. Prova-o tanto a parei-
mônia de nosso investimento em tecnologia
quanto o desinteresse ou a desinformação da
sociedade em geral por um jogo político in-
ternacional que conta. Moral: isolados assim,
não chegaremos lá.

Cineasta, ensaísta, administrador cultural



10 ? 1° caderno ? segunda-feira, 6/11/89 JORNAL DO BRASIL

Horowitz aos 86 anos
^ Folos de arqulvo'

Morreu ontcm cm sua casa em Nova Iorque, vitima de ' ML,, fl
ataque cardiaco, o pianista do origem russa naturalizado ?'JmMh I'BlflOlivcira Fi- Jose Fernando Luiz, 34 anos, americano Vladimir Horowitz, considerado um dos maiores £ '»"'' ' X •!

|dc hiperlen- de cirrose hepatica, na Santa genios da musica ncste seculo. Horowitz, 86 anos, nascido na rj ^ ( Why ff *, \
iHospltal da Casa de Misericordia (Cen- cidade de Kiev, capital da Ucrania, vivia nos Estados Unidos ¦ .Vt,

tro). Fluminense, casado, mo- desde os 25 anos e ha 56 era casado com Wanda Toscanini, k- C \ ;< »li BBKtaH B
raya em Sao Joao de Meriti e filha do maestro Arturo Toscanini. Sua carreira foi mar-foi sepultado ontcm no Cemi- cacja p0r jntcrprctagoes imprcvisiveis e brilhantcs, alem de
tcno do Caju. longas e misteriosas ausencias de apresenta?6es em publico. IraP&C.*Victor Manuel de Oliveira, 50 Com a ideia de nunca mais voltar terra e um visto , $"v **anos, de infarto agudo do sejs meses no passaporte, jovem pianista Vladimir , , 'Im& .miocardio, Penha Horowitz deixou a Uniao Sovietica em 1925, para uma serie
(suburbio). Portugues, casado, de concertos na Alemanha. Tinha entao 22 anos, mas »•
[°^jqCjq Caju°Tinha™!nco™" seus ^ocumentos registravam o nascimento em 1° de outubro _ ,
"1°S -j „ ,, te ano estavam sendo convocados para o servigo militar. L^.' - • % f.-wtjwLiaEr'!:
Carmem Izidoro Garcia, 66 Horowitz voltou a Russia 61 anos mais tarde, para con- MSt * * «3#L , 4-

Moscou, quando fez a plateia chegar as lagrimas, durante M £m J929 0 jovem W" *• X --mi '.*•
Amelia Vieira Gambier, 85 interpretagao do terceiro concerto de Rachmaninoff, tambem Vladimir'Horowitz l ~

em casa, naTijuca (Zona Nor- Vladimir Horowitz queria na verdade ser apenas composi- lniClOU turne pela Maun-
te). Sergipana, viuva, foi se- tor, o que confessa como sua grande frustragao. "A tragedia tania, um ano depois de jS$~-, 

'* jRi*'
pultada ontem no Cemiteno de minha vida e que nunca quis ser pianista. Tocava para me decidir mudar-se para *, ^ Mf j-do Caju. 1 intia um tiino. divertir. Queria ser compositor", declarou em outubro do ano Nova Iorque, onde morou |5> «- .3B-.'* ^"aRp
Zelita Gonfalves, 71 anos, de passado, quando completou 85 anos sem qualquer comemo- aj£ a m0rte. La fez ines- ntm' 

"*

arritmia cardiaca, em casa, em ragao em publico. Melhor para os amantes da musica que as nilM.:vp;s „ 
' 'nf„„sPB 

p
Santa Teresa (Centro). Flumi- coisas nao tenham andado como Horowitz planejava, ou W* 'f"'^My'1"^ag' y^., 1 !
nense, solteira, foi sepultada perderiam a possibilidade de conhecer um dos maiores pianis- fj^^W ^m 

®Jn9c,onou pH|
ontem no Cemiterio do Caju. tas deste seculo, genial nas interpreta?oes de compositores siadas, COIllO em 1974, dll- *• * , 

'WWBm'

IracemaRodrigues dos Santos, romanticos como Schumann, Liszt, Rachmaninoff, Chopin 9P t rante recft#l 00 Metropo- fe^.
86 anos, de edema pulmonar, Scnabin, um dos maiores incentivadores em seu micio de r"7^ - g J^iir^ ilrj Htan Opera House. Em
em casa, no Centro. Flumi- carreira,aindana Russia. . 111M ||||1986, foi ovacionado na L 

° "
nense, viuva, foi sepultada on- Mas a genialidade do pianista nao e unanimidade entre os MMC. : Alemanha denok de S4 K
tem no Cemiterio do Caju. cnticos. Para o compositor e critico amencano Virgil Thomp- ||fewWPI" -.? :•• '^WSr': aibiiwbim, ^aepoa u« v*

 son, por exemplo, Horowitz, em suas interpretagoes, apenas anos de ausencia. !»• JBBBKKmtMMmKHKBBM
distorcia as composic5es originais, ansioso por deslumbrar a ... . . . ,. ,
plateia. Mas o mestre nao se deixava levar pelos ataques: devido a problemas de saude e outros motivos jamais explica- aos tres anos de idade, e insistiu para que tivesse educagao

j "pip m, rhamnu rip mectrp ria riistnrcao o mie ennsirierpi nm dos, marcarram a carreira de Horowitz, como afastamento musical regular. Horowitz acabou se tornando o maior inter-

¦ Em 1929, o jovem
Vladimir Horowitz

iniciou turnê pela Mauri-
tâqia, um ano depois de
decidir mudar-se para
Nova Iorque, onde morou
até a morte. Lá, fez ines-
quecíveis apresentações e
emocionou platéias exta-
siadas, como em 1974, du-
rante recital no Metropo-
litan Opera House. Em
1986, foi ovacionado na
Alemanha, depois de 54
anos de ausência.

HELENA MURAD LASMAR
(MISSA DE 7o DIA)

t 

Jorge Murad, José Murad Lasmar, Syl-
via Murad Lasmar, Victória Lasmar Fal-
cão, Arthur Mendes Falcão Filho e de-
mais parentes, agradecem as

manifestações de pesar, por ocasião de seu
falecimento, e convidam para a missa de 7o
dia que será celebrada no dia 07/11/89 (3a
feira), às 10 horas, na Igreja de S. Francisco
de Paula (Largo S. Francisco).

N1ALVA CARUSO LINS
(Profa de Canto e Piano)

(Missa de Aniversário)
JL Sua Família convida parentes e amigos para

ijf assistirem à Missa que manda celebrar pela
I passagem sempre inesquecível do Aniversá-

rio Natalício, a ser realizada AMANHÃ, dia
7, às 10 horas, na Matriz N.Sa do Rosário, à Rua
Gen. Ribeiro da Costa — n° 164 — LEME.

ROBERTO MARKUSCHEVITZ

tVera. 

Jaqueline, Luiz e Andréia Nolasco,
comunicam o falecimento de seu querido
filho, esposo, irmão e cunhado Roberto e
convidam para o seu sepultamento hoje

às 10 horas no Jardim da Saudade.

D. RAQUEL DELMAR BENTES RUAH

(LOJA)

JUDITH E SALVADOR JOSHUA DE JONG
SEQUERRA, filhos e netos, cumprem o triste
dever de comunicar o falecimento de sua que-

rida e saudosa mãe, sogra, avó e bisavó, ocorrido em
Lisboa em 1 de novembro. Em sua memória realizar-
se-a um serviço religioso terça-feira, 7 de novembro,
às 19 horas na Sinagoga à Rua Rodrigo de Britto 37
(Botafogo)

AFFONSO CASTRIOTO RODRIGUES

VALLE
(MISSA DE 7° DIA)

A família agradece as manifestações de pesar por ocasião

| do seu sepultamento e convida para a Missa de 7o dia que
1 será realizada às 10:30 min. do dia 7 de novembro terça-
I feira, na Igreja São Paulo Apóstolo à Rua Barão de Ipane-

ma c/ Leopoldo Miguez. (Copacabana).

Funcionários do DNER vão 
parar 

a Dutra hoje

BRASÍLIA — Para forçar o governo a negociar uma
reposição salarial de 151,54%, referente ao período de
janeiro a setembro, os funcionários do Departamento Na-
cional de Estradas de Rodagem (DNER) paralisam o trân-
sito hòje na Rodovia Presidente Dutra, uma das principais
artérias de escoamento de veículos do Rio de Janeiro,
por onde passam diariamente 50 mil carros. Os servidores
do DNER vão realizar uma blitz padrão na estrada,
exigindo todos os documentos do carro e do motorista,
além de vistoriar completamente o veículo. A intenção é
congestionar completamente o trânsito em 10 quilômetros
de extensão da Dutra.

"Se o governo não reabrir as negociações sobre a Medi-
da Provisória n° 95, que concede um abono de 26,06%
sobre os salários de novembro e nivela por baixo as gratifi-
cações, vamos engarrafar todas as rodovias federais do
país", afirmou ontem o presidente da Associação dos Ro-
doviários do DNER, Astrogildo Mello. De acordo com o lí-
der grevista, "a Polícia Rodoviária Federal, que tem um
efetivo de 10 mil homens em todo o país, pondo em ser-
viço ativo nas estradas 7 mil deles, não tem condições de
substituir os funcionários do DNER, cerca de 20 mil em
todo o Brasil, que aderiram totalmente à paralisação".

Greve branca — Ainda de acordo com Mello, "a
Polícia Rodoviária Federal está em greve branca, porque
reivindicou isonomia salarial com a Polícia Federal e não
levou". O presidente do Sindicato Nacional dos Poli-
ciais Rodoviários, José Carrijo, do Rio Grande do Sul,
garantiu que os agentes vão agir apenas no sentido de evi-
tar acidentes, da mesma forma que os funcionários do
DNER, que providenciarão a retirada de carros acidenta-
dos das estradas para prevenir situações mais graves.

BRASÍLIA — A greve nacional dos controladores de
vôo, iniciada à zero hora de domingo na capital federal,
afetou o tráfego do Aeroporto Internacional de Brasília, mas
não provocou tumulto. Apesar de o representante da Empre-
sa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) ga-
rantir que todos os vôos programados para ontem estavam
no horário previsto. Só a Varig registrou 17 vôos sem horário
confirmado de partida ou chegada e três oficialmente atrasa-
dos.

A Infraero não deu nenhuma explicação para o atraso dos
vôos aos passageiros que buscaram orientação no balcão das
companhias aéreas. Mesmo assegurando a "normalidade" da
programação do aeroporto, o representante da Infraero ad-
mitiu que ouviu falar alguma coisa sobre a greve dos
controladores de vôo. "Se for verdade, isto aqui vai estar um
verdadeiro inferno amanhã (hoje)", referindo-se ao acúmulo
dos vôos programados. Em Recife, não houve nenhuma
alteração no funcionamento do Aeroporto dos Guararapes,
exceto alguns atrasos rotineiros, conforme informação da In-
fraero.

Os 218 controladores civis de vôo existentes no pais estão
em greve por reposição salarial superior a 100% e manuten-
ção das gratificações por função, praticamente extintas com a
Medida Provisória n° 95. Em Brasília eles chegam a 500 e são
responsáveis por 80% do tráfego aéreo do país, abran-
gendo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além do
Distrito Federal. Diariamente, 300 aviões pousam e decolam
só em Brasília, por onde passam cerca de 20 mil passageiros.

A Pqlícia Rodoviária do Distrito Federal, subordinada à
Polícia Militar, dispõe de um efetivo de apenas 120
homens para controlar o trânsito da capital do país, onde
não há rodovias sob jurisdição federal. Por esta razão,
se houver necessidade dos policiais rodoviários de Brasília
substituírem os grevistas do DNER, e atuar nas estra-
das do estado de Goiás, em situação emergencial, a permis-
são será dada pela Secretaria de Segurança Pública. "Esta-
mos de sobreaviso desde que o pessóal do DNER partiu
para a greve", disse ontem o capitão Paulo Ênio, res-
ponsável pelo esquema de segurança montado pela Polícia
Rodoviária Federal do Distrito Federal para o feria-
do de Finados.

Normalidade — Em Minas, a greve dos funcionários
do DNER, iniciada sexta-feira passada, não teve adesão
da Polícia Rodoviária Federal. O patrulheiro Mancini in-
formou que a remoção de veículos acidentados e a fis-
calização de carros de passeio foi feita normalmente.

Também em Sergipe, os patrulheiros federais não aderi-
ram à greve dos 351 funcionários do DNER no estado."Eles apoiam nossa luta, mas resolveram continuar traba-
lhando para garantir atendimento nas rodovias"., dis-
se o presidente da Associação de Servidores do DNER,
Dilermano Hora Menezes.

Os funcionários públicos federais de Brasília realizam
hoje uma manifestação em frente ao Ministério do Traba-
lho para forçar a reabertura de negociações com a ministra
Dorothea Wemeck. A assembléia geral dos funcionários,
realizada no fim-de-semana pelo comando nacional de gre-
ve, decidiu manter a paralisação iniciada em Brasília no dia
23 de outubro. Dos 70 mil servidores da capital federal, cer-
ca de 30% aderiram à greve.

Com embarque previsto para às 15h30 de ontem no vôo
266 da Varig com destino a Belém (PA), a passagei-
ra Sílvia Santos, de 60 anos de idade, ficou sabendo que a
previsão de decolagem fora transferida para às 17h30,
duas horas depois. "Não me deram explicação alguma, sim-
plesmente avisaram pelo altofalante", disse. Sílvia estava em
Goiânia visitando seu compadre Wilson Lisboa Alencar, pro-
prietário da empresa Café Três Poderes e um dos sobreviven-
tes do Boeing da Varig que fez um pouso forçado no
dia 3 de setembro em Mato Grosso.

— Felizmente o Wilson está muito bem, já se recuperou
dos ferimentos c eu tenho fé que, apesar do meu vôo
estar atrasado, a segurança não será prejudicada — afirmou
Sílvia.

De acordo com o Ministério da Aeronáutica, foi montado
um esquema de emergência com substituição dos grevistas
por pessoal militar. O comando grevista dos funcionários do
Cindacta I informou ontem que os controladores militares de
vôo serão levados à exaustão c? f"-—; ~*r-ijriir- ¦ írriVr
lhar sem intervalo de descanso para substituir os grevistas.

Cerca de 12% dos controladores de vôo existentes no paíssão civis e os demais 88%, militares. O salário médio dos
funcionários do Cindacta I previsto para outubro é de NCzS
4.663,49 para os engenheiros, NCzS 2.050,79 para os técnicos
em eletrônica e NCzS 2.139,18 para os operadores e progra-
madores de computador, de acordo com o comando.

Pessoal de saúde em

Minas abre diálogo
BELO HORIZONTE — Os 6.500 servidores estaduais da

área de saúde, em greve há 26 dias, esperam para esta
semana uma definição da Secretária da Saúde e da superin-
tendência da Fundação Hospitalar do Estado (Fhemig) quan-
to ao atendimento da pauta de reivindicações da categoria,
que inclui reposição salarial de 216%, plano de cargos e
salários, contratação de mais funcionários, melhoria dos hos-
pitais e a garantia do governo do Estado da não-privatização
desses estabelecimentos.

Amanhã, às 15h, o comando de greve terá outra reunião
com o secretário da Saúde, Sebastião Helvécio, e com o
superintendente da Fhemig, José Leal Domingues Filho, que
prometeram apresentar uma solução ao funcionalismo. Ape-
sar da greve, o atendimento nos hospitais não parou, graças à
implantação da escala mínima de funcionários e à não adesão
do corpo médico ao movimento. Segundo Irene de Fáti-
ma Menezes, do comando de greve, os funcionários se esfor-
çam para que, em um esquema de emergência, o atendi-
mento não pare nas enfermarias, cozinhas, farmácias e
departamentos de medicação e limpeza dos hospitais da
capital e do interior do estado.

Em Belo Horizonte, o Hospital Pronto-Socorro João
XXIII, que tem um quadro de 1.500 funcionários, só está
atendendo casos de emergência. As internações no João
XXIII estão suspensas, exceto para os casos de risco de
vida. Dizendo-se contra a realização de greves no setor de
saúde, que "penalizam injustamente a população", o di-
retor de plantão do Pronto-Socorro de Belo Horizonte, Antô-
nio Roscoe, que coordena o trabalho dos 400 médicos do
hospital, garante que a escala mínima dos funionários, "ape-
sar de insuficiente, continuará atendendo os pacientes, até o
final da greve".

Anti-racismo — Os coordenadores do Movimento
Popular Anti-Racismo fizeram ontem um apelo aos livreiros
instalados na Feira do Livro de Porto Alegre para que deixem
de vender os livros da Editora Revisão, considerados pelo
Movimento como publicações de propaganda nazista. A
editora, que foi expulsa da Câmara Riograndense do Livro,
não conseguiu autorização para montar uma banca própria
na tradicional feira, realizada anualmente no Centro da capi-
tal, mas seus livros estão à venda em cinco bancas. O
apelo aos livreiros também foi feito conselheiro do Movimen-
to de Justiça e Direitos Humanos, Jair Krischke, e pelo
representante da colônia judaica gaúcha, Mauro Nadvorny.
¦¦¦¦¦¦¦BHBMBDOaHUBHHIBHBBI

avisos tcengiosos e runeores
Recebemos seu anúncio na Av. Brasil, 500 De domingo a 6a até
20:00h, aos sábados e feriados até 17:00h. Tel: 585-4350 —
585-4326 — 585-4356 ou no horário comercial nas lojas de
CLASSIFICADOS
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Greve dos controladores atrasa vôos

Obituário

MEMORIAL DO CARMO
TRANQÜILIDADE PARA OS MOMENTOS
MAIS DELICADOS DA VIDA - 221-4001

JOÃO PEDRO DA SILVA
(Missa de 7o Dia)

JL J. M. SILVA IMPORTAÇÕES LTDA.,

| comunica o falecimento do pai do seu
I Diretor-Presidente, ocorrido na Paraíba

e convida parentes e amigos para Missa
de 7o Dia, à realizar-se no dia 7/11/89,
amanhã às 9:30 horas, na Irmandade da
Santa Cruz dos Militares.

(Rua Primeira de Março).

TIAGO CARRERA
(MISSA DA RESSURREIÇÃO)

t 

Fernando. Guilherme, Juliana, Graça e
William Coura, convidam a todos que
amaram o nosso querido TIAGO, para
juntos orarmos a Missa da Ressurreição,

que será realizada no dia 6 de novembro às
19:00hs, na Igreja de São José. na Lagoa.

Âvisos

Religiosos

e Fúnebres

Recebemos seu anúncio na
Av. Brasil 500, De domingo à
6a até 20:00h, aos sábados e
feriados 1 7:00h. Tels: 585-
4350 — 585-4326 — 585-
4356. Após estes horários
atendemos nos Tels: 585-
4320 e 585-4476 ou no ho-
rário comercial nas lojas de

CLASSIFICADOS
Para outras informações,

consulte o seu
JORNAL DO BRASIL

Rio de Janeiro

Luiz Philippe de Oliveira Fi-
guciredo, 64 anos, de hiperten-
são arterial, no Hospital da
Beneficência Portuguesa de
Petrópolis. Fluminense, den-
tista, era casado com Maria
Lilia de Oliveira Figueiredo,
morava em Ipanema (Zona
Sul) e foi sepultado ontem no
Cemitério de São Francisco
Xavier, no Caju (Zona Portuá-
ria). Filho do general Euclides
de Oliveira Figueiredo, tinha
dois filhos e cinco irmãos, en-
tre estes o ex-presidente da Re-

' pública João Batista Figueire-
do.
Severina Maximiniano da Sil-
va, 62 anos, de infarto agudo

. do miocárdio, em casa, em Bo-
tafogo (Zona Sul). Fluminen-

¦ se, solteira, foi sepultada on-
tem no Cemitério de São João
Batista.
Joaquim Ferreira Coelho, 77
anos, de doença de Parkinson
e hemorragia digestiva alta, no
Hospital da Beneficência Por-
tuguesa, na Glória (Zona Sul).
Fluminense, casado, morava
em Areai (distrito de Três
Rios) e foi sepultado ontem no
Cemitério São João Batista.
Antônio Murmura, 75 anos, de
insuficiência cardíaca, em ca-
sa, no Leme (Zona Sul). Flu-
minense, viúvo, foi sepultado
ontem no Cemitério São João
Batista. Tinha um filho.

José Fernando Luiz, 34 anos,
de cirrose hepática, na Santa
Casa de Misericórdia (Cen-
tro). Fluminense, casado, mo-
rava em São João de Meriti e
foi sepultado ontem no Cemi-
tério do Caju.
Vietor Manuel de Oliveira, 50
anos, de infarto agudo do
miocárdio, em casa, na Penha
(subúrbio). Português, casado,
foi sepultado ontem no Cemi-
tério do Caju. Tinha cinco fi-
lhos.
Carmem Izidoro Garcia, 66
anos, de blastoma na vesícula
biliar, em casa, no Méier (su-
búrbio). Fluminense, viúva,
foi sepultada ontem no Cemi-
tério do Caju. Tinha uma fi-
lha.
Amélia Vieira Gambier, 85
anos, de hipertensão arterial,
em casa, na Tijuca (Zona Nor-
te). Sergipana, viúva, foi se-
pultada ontem no Cemitério
do Caju. Tinha um filho.
Zelita Gonçalves, 71 anos, de
arritmia cardíaca, em casa, em
Santa Teresa (Centro). Flumi-
nense, solteira, foi sepultada
ontem no Cemitério do Caju.
Iracema Rodrigues dos Santos,
86 anos, de edema pulmonar,
em casa, no Centro. Flumi-
nense, viúva, foi sepultada on-
tem no Cemitério do Caju.

Ataque cardíaco mata Horowitz aos 86 anos
Folos de arquivo

Morreu ontem cm sua casa em Nova Iorque, vítima de
ataque cardíaco, o pianista de origem russa naturalizado
americano Vladimir Horowitz, considerado um dos maiores
gênios da música neste século. Horowitz, 86 anos, nascido na
cidade de Kiev, capital da Ucrânia, vivia nos Estados Unidos
desde os 25 anos e há 56 era casado com Wanda Toscanini,
filha do maestro Arturo Toscanini. Sua carreira foi mar-
cada por interpretações imprevisíveis e brilhantes, além de
longas e misteriosas ausências de apresentações em público.

Com a idéia de nunca mais voltar à terra natal e um visto
de seis meses no passaporte, o jovem pianista Vladimir
Horowitz deixou a União Soviética em 1925, para uma série
de concertos na Alemanha. Tinha então 22 anos, mas
seus documentos registravam o nascimento em Io de outubro
de 1904, em vez de 1903, porque os jovens nascidos nes-
te ano estavam sendo convocados para o serviço militar.
Horowitz voltou à Rússia 61 anos mais tarde, para con-
certos em Moscou e Leningrado, que resultaram em um
verdadeiro boom comercial na Europa e Estados Unidos
do disco Horowitz in Moscou e seu 22° prêmio Grammy."Fiquei incrivelmente comovido como nunca imaginei", co-
mentaria depois sobre sua primeira apresentação na volta a
Moscou, quando fez a platéia chegar às lágrimas, durante a
interpretação do terceiro concerto de Rachmaninoff, também
russo.

Vladimir Horowitz queria na verdade ser apenas composi-
tor, o que confessa como sua grande frustração. "A tragédia
de minha vida é que nunca quis ser pianista. Tocava para me
divertir. Queria ser compositor", declarou em outubro do ano
passado, quando completou 85 anos sem qualquer comemo-
ração em público. Melhor para os amantes da música que as
coisas não tenham andado como Horowitz planejava, ou
perderiam a possibilidade de conhecer um dos maiores pianis-
tas deste século, genial nas interpretações de compositores
românticos como Schumann, Liszt, Rachmaninoff, Chopin e
Scriabin, um dos maiores incentivadores em seu início de
carreira, ainda na Rússia.

Mas a genialidade do pianista não é unanimidade entre os
críticos. Para o compositor e crítico americano Virgil Thomp-
son, por exemplo, Horowitz, em suas interpretações, apenas
distorcia as composjções originais, ansioso por deslumbrar a
platéia. Mas o mestre não se deixava levar pelos ataques:"Ele me chamou de mestre da distorção, o que considerei um
elogio. Afinal de contas, esse epífeto também se apli-
ca a El Greco e Michelangelo, entre outros", comentou, certa
vez. Eram a interpretação peculiar e a excepcional capacidade
técnica as maiores caracterísitcas da arte de Horowitz, segun-
do seus admiradores, como o inglês Neville Cardus, que o
considerou "o maior pianista do mundo, vivo ou morto".
Falando sobre sua interpretação ao piano a uma televisão
inglesa em 1982, o mestre russo sintetizou: "O verdadeiro
guia deve ser a emoção, o sentimento, livremente debruçados
sobre as notas na partitura".

Horowitz sempre gostou de ficar em casa, ouvindo discos,
cozinhando, conversando com amigos e, nos últimos tempos,
lendo cartas de Mozart. Vivendo em Nova Iorque desde 1928,
era apontado como temperamental e exigente nas turnês e
também como o pianista mais premiado e bem pago da
história. Longas interrupções nas apresentações em público,

devido a problemas de saúde e outros motivos jamais explica-
dos, marcarram a carreira de Horowitz, como afastamento
de 12 anos, entre 1953 a 1965, encerrado em grande estilo com
um histórico recital no Carnegie Hall, em Nova Iorque.

Para explicar sua longevidade, Vladimir Horowitz dizia,
com orgulho: "Não se vive duas vezes, é melhor viver bem
logo da primeira. Não fumo, só bebo água e não com carne
vermelha". Gostava, por exemplo, de. fazer os concertos
sempre à tarde, e explicava: "À tarde, o público está relaxado,
e é melhor para mim, porque posso depois dormir um pouco,
jantar e esquecer que houve um concerto". Com muitas
manias, só se apresentava com seu próprio instrumento, que
trasnportava para os lugares mais distantes.

A primeria professora de Vladimir Horowitz foi sua mãe,
a pianista Sophie Horowitz. Conhecido da família, o compo-
sitor russo Alexander Scriabin foi quem primeiro detectou a
incrível sonoridade do menino, que começou a estudar piano

aos três anos de idade, e insistiu para que tivesse educação
musical regular. Horowitz acabou se tornando o maior intér-
prete de Scriabin, que era, por sua vez, um dos autores
prediletos do mestre dos teclados.

Entre as interpretações inigualávies de Vladimir Horo-
witz, os críticos costumam apontar o concerto N° 1 de
Tchaikovsky, a Leitura das Mazrukas, de Chopin, a Kreisle-
riana, de Schuman, e Momento Musical em si bemol
menor, de Serguei Rachmaninoff, seu grande amigo, além das
gravações com orquestra, interpretando Mozart (Lá Maior) e
Rachmaninoff (n° 3). Horowitz aponta como outra frustra-
ção sua o fato de não ter gravado.os arranjos que Liszt fez
para as sinfonias de Beethoven, que considerava "as maiores
obras para piano". Horowitz apresentou-se diversas vezes na
Casa Branca e foi considerado pelo ex-presidente Jimi Carter
um "tesouro nacional". O mais emotivo dos pianistas dos
últimos tempos costumava comparar o ato de tocar piano
como "coordenar a mente, o coração e os dedos".

I
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Funcionários do DNER vão 
parar 

a Dutra hoje

BRASÍLIA — Para forçar o governo a negociar uma
reposição salarial de 151,54%, referente ao período de
janeiro a setembro, os funcionários do Departamento Na-
cional de Estradas de Rodagem (DNER) paralisam o trân-
sito hoje na Rodovia Presidente Dutra, uma das principais
artérias de escoamento de veículos do Rio de Janeiro,
por onde passam diariamente 50 mil carros. Os servidores
do DNER vão realizar uma blitz padrão na estrada,
exigindo todos os documentos do carro e do motorista,
além de vistoriar completamente o veículo. A intenção é
congestionar completamente o trânsito em 10 quilômetros
de extensão da Dutra.

"Se o governo não reabrir as negociações sobre a Medi-
da Provisória n° 95, que concede um abono de 26,06%
sobre os salários de novembro e nivela por baixo as gratifi-
cações, vamos engarrafar todas as rodovias federais do
país", afirmou ontem o presidente da Associação dos Ro-
doviários do DNER, Astrogildo Mello. De acordo com o lí-
der grevista, "a Polícia Rodoviária Federal, que tem um
efetivo de 10 mil homens em todo o país, pondo em ser-
viço ativo nas estradas 7 mil deles, não tem condições de
substituir os funcionários do DNER, cerca de 20 mil em
todo o Brasil, que aderiram totalmente à paralisação".

Greve branca — Ainda de acordo com Mello, "a
Polícia Rodoviária Federal está em greve branca, porque
reivindicou isonomia salarial com a Polícia Federal e não
levou". O presidente do Sindicato Nacional dos Poli-
ciais Rodoviários, José Carrijo, do Rio Grande do Sul,
garantiu que os agentes vão agir apenas no sentido de evi-
tar acidentes, da mesma forma que os funcionários do
DNER, que providenciarão a retirada de carros acidenta-
dos das estradas para prevenir situações mais graves.

A Polícia Rodoviária do Distrito Federal, subordinada à
Polícia Militar, dispõe de um efetivo de apenas 120
homens para controlar o trânsito da capital do país, onde
não há rodovias sob jurisdição federal. Por esta razão,
se houver necessidade dos policiais rodoviários de Brasília
substituírem os grevistas do DNER, e atuar nas estra-
das do estado de Goiás, em situação emergencial, a permis-
são será dada pela Secretaria de Segurança Pública. "Esta-
mos de sobreaviso desde que o pessoal do DNER partiu
para a greve", disse ontem o capitão Paulo Ênio, res-
ponsável pelo esquema de segurança montado pela Polícia
Rodoviária Federal do Distrito Federal para o feria-
do de Finados.

Normalidade — Em Minas, a greve dos funcionários
do DNER, iniciada sexta-feira passada, não teve adesão
da Polícia Rodoviária Federal. O patrulheiro Mancini in-
formou que a remoção de veículos acidentados e a fis-
calização de carros de passeio foi feita normalmente.

Também em Sergipe, os patrulheiros federais não aderi-
ram à greve dos 351 funcionários do DNER no estado."Eles apoiam nossa luta, mas resolveram continuar traba-
lhando para garantir atendimento nas rodovias", dis-
se o presidente da Associação de Servidores do DNER,
Dilermano Hora Menezes.

Os funcionários públicos federais de Brasília realizam
hoje uma manifestação em frente ao Ministério do Traba-
lho para forçar a reabertura de negociações com a ministra
Dorothea Werneck. A assembléia geral dos funcionários,
realizada no fim-de-semana pelo comando nacional de gre-
ve, decidiu manter a paralisação iniciada em Brasília no dia
23 de outubro. Dos 70 mil servidores da capital federal, cer-
ca de 30% aderiram à greve.

Greve dos controladores atrasa vôos
BRASÍLIA - A greve nacional dos controladores de

vôo, iniciada à zero hora de domingo na capital federal,
afetou o tráfego do Aeroporto Internacional de Brasília, mas
não provocou tumulto. Apesar de o representante da Empre-
sa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) ga-
rantir que todos os vôos programados para ontem estavam
no horário previsto. Só a Varig registrou 17 vôos sem horário
confirmado de partida ou chegada e três oficialmente atrasa-
dos.

A Infraero não deu nenhuma explicação para o atraso dos
vôos aos passageiros que buscaram orientação no balcão das
companhias aéreas. Mesmo assegurando a "normalidade" da
programação do aeroporto, o representante da Infraero ad-
mitiu que ouviu falar alguma coisa sobre a greve dos
controladores de vôo. "Se for verdade, isto aqui vai estar um
verdadeiro inferno amanhã (hoje)", referindo-se ao acúmulo
dos vôos programados. Em Recife, não houve nenhuma
alteração no funcionamento do Aeroporto dos Guararapes,
exceto alguns atrasos rotineiros, conforme informação da In-
fraero.

Os 218 controladores civis de vôo existentes no pais estão
em greve por reposição salarial superior a 100% e manuten-
ção das gratificações por função, praticamente extintas com a
Medida Provisória n° 95. Em Brasília eles chegam a 500 e são
responsáveis por 80% do tráfego aéreo do país, abran-
gendo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além do
Distrito Federal. Diariamente, 300 aviões pousam e decolam
só em Brasília, por onde passam cerca de 20 mil passageiros.

Com embarque previsto para às 15h30 de ontem no vôo
266 da Varig com destino a Belém (PA), a passagei-
ra Sílvia Santos, de 60 anos de idade, ficou sabendo que a
previsão de decolagem fora transferida para às 17h30,
duas horas depois. "Não me deram explicação alguma, sim-
plesmente avisaram pelo altofalante", disse. Sílvia estava em
Goiânia visitando seu compadre Wilson Lisboa Alencar, pro-
prietário da empresa Café Três Poderes e um dos sobreviven-
tes do Boeing da Varig que fez um pouso forçado no
dia 3 de setembro em Mato Grosso.

Felizmente o Wilson está muito bem, já se recuperou
dos ferimentos e eu tenho fé que, apesar do meu vôo
estar atrasado, a segurança não será prejudicada - afirmou
Sílvia.

De acordo com o Ministério da Aeronáutica, foi montado
um esquema de emergência com substituição dos grevistas
por pessoal militar. O comando grevista dos funcionários do
Cindacta I informou ontem que os controladores militares de
vôo serão levados à exaustão se forem obrigados a traba-
lhar sem intervalo de descanso para substituir os grevistas.

Cerca de 12% dos controladores de vôo existentes no paissão civis e os demais 88%, militares. O salário médio dos
funcionários do Cindacta I previsto para outubro é de NCzS
4.663,49 para os engenheiros, NCzS 2.050,79 para os técnicos
em eletrônica e NCzS 2.139,18 para os operadores e progra-
madores de computador, de acordo com o comando.

Pessoal de saúde em

Minas abre diálogo
BELO HORIZONTE — Os 6.500 servidores estaduais da

área de saúde, em greve há 26 dias, esperam para esta
semana uma definição da Secretária da Saúde e da superin-
tendência da Fundação Hospitalar do Estado (Fhemig) quan-
to ao atendimento da pauta de reivindicações da categoria,
que inclui reposição salarial de 216%, plano de cargos e
salários, contratação de mais funcionários, melhoria dos hos-
pitais e a garantia do governo do Estado da não-privatização
desses estabelecimentos.

Amanhã, às 15h, o comando de greve terá outra reunião
com o secretário da Saúde, Sebastião Helvécio, e com o
superintendente da Fhemig, José Leal Domingues Filho, que
prometeram apresentar uma solução ao funcionalismo. Ape-
sar da greve, o atendimento nos hospitais não parou, graças â
implantação da escala mínima de funcionários e à não adesão
do corpo médico ao movimento. Segundo Irene de Fáti-
ma Menezes, do comando de greve, os funcionários se esfor-
çam para que, em um esquema de emergência, o atendi-
mento não pare nas enfermarias, cozinhas, farmácias e
departamentos de medicação e limpeza dos hospitais da
capital e do interior do estado.

Em Belo Horizonte, o Hospital Pronto-Socorro João
XXIII, que tem um quadro de 1.500 funcionários, só está
atendendo casos de emergência. As internações no João
XXIII estão suspensas, exceto para os casos de risco de
vida. Dizendo-se contra a realização de greves no setor de
saúde, que "penalizam injustamente a população", o di-
retor de plantão do Pronto-Socorro de Belo Horizonte, Antô-
nio Roscoe, que coordena o trabalho dos 400 médicos do
hospital, garante que a escala mínima dos funionários, "ape-
sar de insuficiente, continuará atendendo os pacientes, até o
final da greve"

Anti-racismo — Os coordenadores do Movimento
Popular Anti-Racismo fizeram ontem um apelo aos livreiros
instalados na Feira do Livro de Porto Alegre para que deixem
de vender os livros da Editora Revisão, considerados pelo
Movimento como publicações de propaganda nazista. A
editora, que foi expulsa da Câmara Riograndense do Livro,
não conseguiu autorização para montar uma banca própria
na tradicional feira, realizada anualmente no Centro da capi-
tal, mas seus livros estão à venda em cinco bancas. O
apelo aos livreiros também foi feito conselheiro do Movimen-
to de Justiça e Direitos Humanos, Jair Krischke, e pelo
representante da colônia judaica gaúcha, Mauro Nadvorny.

Avisos Religiosos e Fúnebres
Recebemos seu anúncio na Av. Brasil, 500 De domingo a 6a até20:00h. aos sábados e feriados até 17:00h. Tel: 585-4350 —
585-4326 — 585-4356 ou no horário comercial nas loias deCLASSIFICADOS 1
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Obituário

Rio de Janeiro
Luiz Philippe de Oliveira Fi-
gueircdo, 64 anos, de hipertcn-
são arterial, no Hospital da
Beneficência Portuguesa de
Petrópolis. Fluminense, den-
tista, era casado com Maria
Lilia de Oliveira Figueiredo,
morava em Ipanema (Zona

. Sul) e foi sepultado ontem no
Cemitério de São Francisco

.Xavier, no Caju (Zona Portuá-
ria). Filho do general Euclides
dc Oliveira Figueiredo, tinha
dois filhos e cinco irmãos, en-
tre estes o ex-presidente da Re-
pública João Batista Figueire-
do.
Sevcrina Maximiniano da Sil-
va, 62 anos, de infarto agudo
do miocárdio, em casa, em Bo-
tafogo (Zona Sul). Fluminen-
se, solteira, foi sepultada on-
tem no Cemitério de São João
Batista.
Joaquim Ferreira Coelho, 77
anos, de doença de Parkinson
e hemorragia digestiva alta, no
Hospital da Beneficência Por-
tuguesa, na Glória (Zona Sul).
Fluminense, casado, morava
em Areai (distrito de Três
Rios) e foi sepultado ontem no
Cemitério São João Batista.
Antônio Murmura, 75 anos, de
insuficiência cardíaca, em ca-
sa, no Leme (Zona Sul). Flu-
minense, viúvo, foi sepultado
ontem no Cemitério São João
Batista. Tinha um filho.

José Fernando Luiz, 34 anos,
de cirrose hepática, na Santa
Casa de Misericórdia (Cen-
tro). Fluminense, casado, mo-
rava em São João de Meriti e
foi sepultado ontem no Cerni-
tério do Caju.
Victor Manuel de Oliveira, 50
anos, de infarto agudo do
miocárdio, em casa, na Penha
(subúrbio). Português, casado,
foi sepultado ontem no Cerni-
tério do Caju. Tinha cinco fi-
lhos.
Carmem Izidoro Garcia, 66
anos, de blastoma na vesícula
biliar, em casa, no Méier (su-
búrbio). Fluminense, viúva,
foi sepultada ontem no Cemi-
tério do Caju. Tinha uma fi-
lha.
Amélia Vieira Gambicr, 85
anos, de hipertensão arterial,
em casa, na Tijuca (Zona Nor-
te). Sergipana, viúva, foi se-
pultada ontem no Cemitério
do Caju. Tinha um filho.
Zelita Gonçalves, 71 anos, de
arritmia cardíaca, em casa, em
Santa Teresa (Centro). Flumi-
nense, solteira, foi sepultada
ontem no Cemitério do Caju.
Iracema Rodrigues dos Santos,
86 anos, de edema pulmonar,
em casa, no Centro. Flumi-
nense, viúva, foi sepultada on-
tem no Cemitério do Caju.

MEMORIAL DO CARMO
TRANQÜILIDADE PARA OS MOMENTOS
MAIS DELICADOS DA VIDA - 221-4001

JOÃO PEDRO DA SILVA
(Missa de 7o Dia)

JL J. M. SILVA IMPORTAÇÕES LTDA.,
í comunica o falecimento do pai do seu
I Diretor-Presidente, ocorrido na Paraíba

e convida parentes e amigos para Missa
de 7o Dia, à realizar-se no dia 7/11/89,
amanhã às 9:30 horas, na Irmandade da
Santa Cruz dos Militares.

(Rua Primeira de Março)

HELENA MURAD LASMAR
(MISSA DE 7° DIA)

t 

Jorge Murad, José Murad Lasmar, Syl-
via Murad Lasmar, Victória Lasmar Fal-
cão, Arthur Mendes Falcão Filho e de-
mais parentes, agradecem as

manifestações de pesar, por ocasião de seu
falecimento, e convidam para a missa de 7o
dia que será celebrada no dia 07/11 /89 (3a
feira), às 10 horas, na Igreja de S Francisco
de Paula (Largo S. Francisco)

NIALVA CARUSO UNS
(Profa de Canto e Piano)

(Missa de Aniversário)
JL, Sua Família convida parentes e amigos para

iji assistirem à Missa que manda celebrar pela
I passagem sempre inesquecível do Aniversá

rio Natalício, a ser realizada AMANHÃ, dia
7. às 10 horas, na Matriz N Sa do Rosário, à Rua
Gen Ribeiro da Costa — n°164—LEME

ROBERTO MARKUSCHEVITZ

.L, Vera, Jaqueline. Luiz e Andréia Nolasco
T comunicam o falecimento de seu querido

J filho, esposo, irmão e cunhado Roberto e
convidam para o seu sepultamento hoje

às 10 horas no Jardim da Saudade

SEBASTIÃO CAVALCANTI MADEIRA

(FALECIMENTO)
Maria Izabel (Bety) Cristina, Mario, luriê,

T Mariozinho. Thiago. Filipe, irmãos, cunha-
| dos e sobrinhos convidam parentes e ami-

gos para o sepultamento do querido esposo,
pai, sogro, avô, cunhado e tio, saindo o féretro da
Capela "C" do Cemitério da Cacuia (Ilha do
Governador) para a mesma necrópole, às 1 5 OOh
de hoje. dia 06.11 89 — Segunda-feira O corpo
será velado a partir das 10 OOh

TIAGO CARRERA
(MISSA DA RESSURREIÇÃO)

JL Fernando. Guilherme. Juliana, Graça e
|T William Coura, convidam a todos que
| amaram o nosso querido TIAGO, para

juntos orarmos a Missa da Ressurreição,
que será realizada no dia 6 de novembro às
19,00hs, na Igreja de São José, na Lagoa

Avisos Religiosos

e Fúnebres

Ataque cardíaco mata Horowitz aos 86 anos
JL Fotos de arquivo

Morreu ontem em sua casa em Nova Iorque, vítima dc
ataque cardíaco, o pianista de origem russa naturalizado
americano Vladimir Horowitz, considerado um dos maiores
gênios da música neste século. Horowitz, 86 anos, nascido na
cidade de Kiev, capital da Ucrânia, vivia nos Estados Unidos
desde os 25 anos e há 56 era casado com Wanda Toscanini,
filha do maestro Arturo Toscanini. Sua carreira foi mar-
cada por interpretações imprevisíveis e brilhantes, além de
longas e misteriosas ausências de apresentações em público.

Com a idéia de nunca mais voltar à terra natal e um visto
de seis meses no passaporte, o jovem pianista Vladimir
Horowitz deixou a União Soviética em 1925, para uma série
de concertos na Alemanha. Tinha então 22 anos, mas
seus documentos registravam o nascimento em Io de outubro
de 1904, em vez de 1903, porque os jovens nascidos nes-
te ano estavam sendo convocados para o serviço militar.
Horowitz voltou à Rússia 61 anos mais tarde, para con-
certos em Moscou c Leningrado, que resultaram em um
verdadeiro boom comercial na Europa e Estados Unidos
do disco Horowitz in Moscou e seu 22° prêmio Grammy."Fiquei incrivelmente comovido como nunca imaginei", co-
mentaria depois sobre sua primeira apresentação na volta a
Moscou, quando fez a platéia chegar às lágrimas, durante a
interpretação do terceiro concerto de Rachmaninoff, também
russo.

Vladimir Horowitz queria na verdade ser apenas composi-
tor, o que confessa como sua grande frustração. "A tragédia
de minha vida é que nunca quis ser pianista. Tocava para me
divertir. Queria ser compositor", declarou em outubro do ano
passado, quando completou 85 anos sem qualquer comemo-
ração em público. Melhor para os amantes da música que as
coisas não tenham andado como Horowitz planejava, ou
perderiam a possibilidade de conhecer um dos maiores pianis-
tas deste século, genial nas interpretações de compositores
românticos como Schumann, Liszt, Rachmaninoff, Chopin e
Scriabin, um dos maiores incentivadores em seu início de
carreira, ainda na Rússia.

Mas a genialidade do pianista não é unanimidade entre os
críticos. Para o compositor e crítico americano Virgil Thomp-
son, por exemplo, Horowitz, em suas interpretações, apenas
distorcia as composições originais, ansioso por deslumbrar a
platéia. Mas o mestre não se deixava levar pelos ataques:"Ele me chamou de mestre da distorção, o que considerei um
elogio. Afinal de contas, esse epífeto também se apli-
ca a El Greco e Michelangelo, entre outros", comentou, certa
vez. Eram a interpretação peculiar e a excepcional capacidade
técnica as maiores caracterísitcas da arte de Horowitz, segun-
do seus admiradores, como o inglês Neville Cardus, que o
considerou "o maior pianista do mundo, vivo ou morto".
Falando sobre sua interpretação ao piano a uma televisão
inglesa em 1982, o mestre russo sintetizou: "O verdadeiro
guia deve ser a emoção, o sentimento, livremente debruçados
sobre as notas na partitura".

Horowitz sempre gostou de ficar em casa, ouvindo discos,
cozinhando, conversando com amigos e, nos últimos tempos,
lendo cartas de Mozart. Vivendo em Nova Iorque desde 1928,
era apontado como temperamental e exigente nas turnês e
também como o pianista mais premiado e bem pago da
história. Longas interrupções nas apresentações em público,

^ Em 1929, o jovem
Vladimir Horowitz

iniciou turnê pela Mauri-
tânia, um ano depois de
decidir mudar-se para
Nova Iorque, onde morou
até a morte. Lá, fez ines-
quecíveis apresentações e
emocionou platéias exta-
siadas, como em 1974, du-
rante recital no Metropo-
litan Opera House. Em
1986, foi ovacionado na
Alemanha, depois de 54
anos de ausência.

devido a problemas de saúde e outros motivos jamais explica-
dos, marcarram a carreira de Horowitz, como afastamento
de 12 anos, entre 1953 a 1965, encerrado em grande estilo com
um histórico recital no Carnegie Hall, em Nova Iorque.

Para explicar sua longevidade, Vladimir Horowitz dizia,
com orgulho: "Não se vive duas vezes, é melhor viver bem
logo da primeira. Não fumo, só bebo água e não com carne
vermelha". Gostava, por exemplo, de fazer os concertos
sempre à tarde, e explicava: "À tarde, o público está relaxado,
e é melhor para mim, porque posso depois dormir um pouco,
jantar c esquecer que houve um concerto". Com muitas
manias, só se apresentava com seu próprio instrumento, que
trasnportava para os lugares mais distantes.

A primeria professora de Vladimir Horowitz foi sua mãe,
a pianista Sophie Horowitz. Conhecido da família, o compo-
sitor russo Alexander Scriabin foi quem primeiro detectou a
incrível sonoridade do menino, que começou a estudar piano

aos três anos de idade, e insistiu para que tivesse educação
musical regular. Horowitz acabou se tornando o maior intér-
prete de Scriabin, que era, por sua vez, um dos autores
prediletos do mestre dos teclados.

Entre as interpretações inigualávies de Vladimir Horo-
witz, os críticos costumam apontar o concerto N° 1 de
Tchaikovsky, a Leitura das Mazrukas, de Chopin, a Kreisle-
riana, de Schuman, e Momento Musical em si bemol
menor, de Serguei Rachmaninoff, seu grande amigo, além das
gravações com orquestra, interpretando Mozart (Lá Maior) e
Rachmaninoff (n° 3). Horowitz aponta como outra frustra-
ção sua o fato de não ter gravado os arranjos que Liszt fez
para as sinfonias de Beethoven, que considerava "as maiores
obras para piano". Horowitz apresentou-se diversas vezes na
Casa Branca e foi considerado pelo ex-presidente Jimi Carter
um "tesouro nacional". O mais emotivo dos pianistas dos
últimos tempos costumava comparar o ato de tocar piano
como "coordenar a mente, o coração e os dedos".

D. RAQUEL DELMAR BENTES RUAH

(LOLA)
JUDITH E SALVADOR JOSHUA DE JONG
SEQUERRA, filhos e netos, cumprem o triste
dever de comunicar o falecimento de sua que-

rida e saudosa mãe, sogra, avó e bisavó, ocorrido em
Lisboa em 1 de novembro. Em sua memória realizar-
se-a um serviço religioso terça-feira, 7 de novembro,
às 19 horas na Sinagoga à Rua Rodrigo de Britto 37
(Botafogo)

Recebemos seu anúncio na Av Brasil. 500. De
domingo à 6a até 20:00h. aos sábados e feria-
dos 1 7:00h. Tels. 585-4350 — 585-4326 —
585 4356. Após este horário atendemos nos
Tels. 585-4320 e 585-4476 ou no horário co-

mercial nas lojas de
CLASSIFICADOS

Para outras informações, consulte o seu
JORNAL DO BRASIL

AFFONSO CASTRIOTO RODRIGUES

VALLE
(MISSA DE 7° DIA)

JL A família agradece as manifestações de pesar por ocasião
do seu sepultamento e convida para a Missa de 7o dia que

| será realizada às 10:30 min. do dia 7 de novembro terça-
' feira, na Igreja São Paulo Apóstolo à Rua Barão de Ipane-

ma c/ Leopoldo Miguez (Copacabana)

[EI D
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"¦71 ncontrci a Danusa Leão, e ela disse:
Jo — Eu não entendo nada de computador,
mas adoro a sua coluna, leio sempre.

Fiquei muito feliz, Danusa no Circuito (nes-
te!), que upgrade. Depois fiquei pensando nessa
primeira frase, "eu não entendo nada de compu-
tador", e na quantidade de vezes em que já ouvi

I. isso: ora, não me lembro de ter jamais ouvido
alguém dizer que não entendia nada de máquina
de escrever, embora todos nós, usuários de má-
quinas de escrever, não entendêssemos patavina
daquilo ali. Quando o carro prendia ou as teclas
enguiçavam, a gente chamava a manutenção;
nunca nos reunimos em torno de uma máquina
morta, conferindo a nossa comum perplexidade.

Em compensação, quando um micro pára,
acudimos todos, solícitos, com uma chave de fen-
da na mão, e nenhuma idéia do que está aconte-
cendo na cabeça. A manutenção só é chamada em
último caso, menos por uma questão econômica
do que pelo prazer de responder pessoalmente ao
desafio: desenvolvemos uma cumplicidade com os
micros que nunca existiu no mundo das máquinas
de escritório, uma intimidade tão confortável co-
mo a que se cria, com o tempo, entre parceiros de
jogo.

Nenhum de nós precisaria, a rigor, "entender
de computador" — mas todos "entendemos",

pelo menos um pouco, por puro amor às maquini-
nhas. É muito bom abrir um micro e saber que
isso é a placa mãe e aquilo é a saída serial, mesmo
sem ter a mais pálida idéia do que é uma coisa ou
outra; e é ótimo nos encontrarmos depois, na hora
do café, e passarmos horas discutindo os extraor-
dinários acidentes descobertos na barriga do

1 computador.
Tenho a impressão de que é este exato tipo de

conversa, nascido de uma relação tão feliz com a
máquina, que termina por, paradoxalmente, as-
sustar as pessoas que ainda não entraram para o
time. Quem ouve de fora uma conversa de micrei-
ros, acaba acreditando que usar microcomputa-
dor é uma dificuldade, uma coisa para iniciados.

Não é.
O micro é apenas um instrumento de trabalho

e de lazer; é bem mais esperto do que os outros,
mas está longe de ser um bicho-de-sete-cabeças.
Quem já usou uma máquina de escrever usa um
sem qualquer trauma. É verdade que há uma
dúzia de teclas a mais no teclado, mas isso não é
nada que' um ser humano alfabetizado, razoavel-
mente inteligente, não domine em três lições fáceis
— até porque, na realidade, ninguém precisa sa-
ber o que é a placa-mãe ou a saída serial. Afinal, a
gente pode muito bem dirigir sem saber onde fica
a rebimboca da parafuseta. Ou não?

Micro é Cultura
Muitos livros novos e interessantes: dois volu-

mes fundamentais para a BBBB (Biblioteca Básica
do Bom Bucaneiro), dois quick references, uma
linguagem de programação finíssima, e uma co-
lher-de-chá para a turma do MSX:

Programação e Técnicas Turbo Pascal, ver-
são 4.0, de Maria Célia Grillo, publicado pela
LTC, inclui, na segunda edição, um apêndice
fundamental para o bucaneiro atualizado: um I
guia prático da versão 5.0, útil também para os |
não-bucaneiros fique acharam as instruções do
manual da Borland insuficientes;

Introdução ao Paradox, de Fernando de
Andrade, também da LTC, traz tudo o que você
sempre quis saber sobre o gerenciador de banco
de dados da Borland, mas nunca teve coragem de
perguntar — inclusive as semelhanças entre o
Paradox, o dBase e o Lotus 1-2-3',

Comandos do MS-DOS, um quick reference ,
da Campus, é o lançamento mais útil da têmpora-
da, recomendado para todos os usuários do DOS,
sem restrições. Escrito por Van Wolverton (o
Papa dos guias de DOS), ele vai da versão 2.0 a
4.0, o que quer dizer, na prática, que abrange
todas as versões do sistema atualmente em uso.
Tem 120 páginas, é pequenininho, e ótimo para
ficar em cima da mesa, ao lado do micro, esperan-
do aquele instante em que a gente precisa lembrar
a sintaxe certa do XCOPY e não consegue;

SQL, de John Viescas, é um quick reference
para quem usa sistemas de gerenciamento de ban-
cos de dados no padrão industrial SQL. Para
quem não usa: SQL (que se pronuncia 

"sequei"), é
Structured Query Language, uma linguagem para
acesso a bancos de dados relacionais, originaria-
mente desenvolvida para mainframes IBM. Lan-
çamento da Campus, com 130 páginas;

Programando em Modula-2, de Niklaus
Wirth, edição LTC, é um must para quem traba-
lha com essa linguagem de alto nível (considerada
por muitos programadores a mais sofisticada do
setor): basta dizer que o autor do livro é o autor
da linguagem. Para quem acha que já ouviu este
nome antes — Niklaus Wirth é, também, o cria-
dor da linguagem Pascal;

Sistemas Operacionais MSX e suas Ferra-
mentas, de Sérgio Guy e Paulo Roberto Pinheiro
Elias. A idéia dos autores é mostrar aos leitores,
em geral, e aos usuários de MSX, em particular,
todo o potencial do MSX, uma maquininha mal-
compreendida, já incluída pelas sociedades prote-
toras de microcomputadores nas listas de espécies
em extinção; como eles mesmos significativamente
observam no prefácio, 

"é de admirar que ainda
haja tanta gente envolvida com o MSX, ainda por

! cima pessoas sérias e competentes". O livro, lan-
çado pela Ciência Moderna, tem capítulos espe-
ciais para os utilitários MSX-DOS Tools, SOLX-
DOS, Hello e BKP-Disco.

Cora Rónai

Rosental Calrnon Alves
Correspondente

WASHINGTON — A conversão
de títulos da dívida externa para finan- •
ciar projetos de protecãoído meio-am-
biente em países excessivamente endivi-
dados está se tornando uma opção
cada vez mais viável, que]poderá bene-
ficiar brevemente o Brasil. Nove países
já tiveram programas desse tipo, para
levantar dinheiro necessário à criação
ou preservação de parques florestais.
Mas há idéias novas sobre como tirai
vantagem de um problema — a crise da
dívida — para encontrar soluções para
outro — a degradação . do meio-am-
biente nos países em desenvolvimento.

A vertiginosa queda ocorrida nos
últimos dias no valor dos títulos da
dívida brasileira (no mercado secunda-
rio) abre novas possibilidades de con-
versões (compra de títulos com descon-
to e a troca por cruzados) destinadas
ao financiamento de programas de
proteção da natureza. Atualmente, é
possível comprar promissórias brasilei-
ras com desconto de até 77% — ou
seja, cada dólar do valor nominal dos
títulos está saindo por apenas 23 centa-
vos. Isso amplia a margem de mano-
bras para que organizações brasileiras
dedicadas a preservação da natureza —

principalmente as fundações não go-
vernamentais — se beneficiem com
doações de entidades estrangeiras.

O governo brasileiro vinha rejeitan-
do e até mesmo criticando a idéia da
chamada conversão de dívida por na-
tureza, mas agora está vendo com certo
interesse a evolução dessa idéia. Segun-
do o embaixador do Brasil nos Estados
Unidos, Marcilio Marques Moreira,"houve um avanço conceituai muito
grande, principalmente 

"depois que de-
sapareceu a idéia inicial que aparenta-
va ser, na prática, a troca de dívida
pelo controle de certa área", do territó-
rio brasileiro. Também já não se fala
apenas na conversão tradicional, com
resgate completo dos títulos sem des-
conto ou com desconto menor que o
do mercado secundário.

Entre as novas idéias que estão des-
pertando maior interesse neste momen-
to destaca-se a de criação de fundos
especiais de títulos da dívida brasileira,
que não precisam ser resgatados ime-
diatamente. As promissórias iriam pa-
ra o controle de alguma entidade brasi-
leira, que passa a receber, em cruzados,
os serviços (juros e taxas), que o país
pagaria ao credor de todas formas. O
dinheiro, porém, seria utilizado no fi-
nanciamento de algum programa espe-
cifico do governo, sob a fiscalização
dos administradores desse fundo.

O biológo Thomas Lovejoy, pionei-
ro na idéia de vincular a crise da dívida
a programas ambientais, revelou que
tem, neste momento, ofertas de três
bancos credores do Brasil, dispostos a
abrir mão de um total de US$ 25 mi-
lhões em promissórias devidas pelo
país. Só falta uma instituição brasileira
apresentar um projeto aceitável para
que esta operação se consume, explicou
Lovejoy, sccretário-assistente de assun-
tos externos da Smithsonian Institution
— uma organização cientifica vincula-
da ao governo americano.

Ele disse que a entidade SOS Mata
Atlântica já manifestou interesse em
fazer essa experiência, que poderia ca-
paz de abrir caminho para muitas ou-
tras operações similares. "Os US$ 25
milhões renderiam de juros por ano
uns US$ 2,5 milhões. O dinheiro pode-
ria ser usado pela SOS Mata Atlântica
ou repassado para ajudar algum órgão
do governo brasileiro a realizar seus
próprios projetos", explica Lovejoy.
Com isso, se assegura a continuidade
do projeto — pois o fundo vai apresen-
tando rendimento durante anos e a
instituição brasileira que administrá-lo
vai mantendo o controle sobre a boa
utilização do dinheiro, ao contrário do
que ocorreria com uma doação nor-
mal.

Lei inclui ecologia nas negociações

Quando a Câmara de Deputados
votou, há poucos dias, uma lei autori-
zando o governo dos Estados Unidos a
renovar sua afiliação a entidades co-
mo o FMI, o BM e o BID, o deputado
republicano John Porter conseguiu fa-
zer incluir a determinação de que os
representantes americanos nessas en-
tiaades proponham a liberação de re-
cursos para operações de conversão de
dívida por projetos ambientais. Nas
próximas semanas, a lei será votada
pelo Senado, com ótimas possibilida-
des de ser aprovada. Em poucos meses,
portanto, o diretor americano poderá
estar usando todo o seu poder no Ban-
co Mundial, por exemplo, para que al-
gum dinheiro da instituição seja usado
nesse tipo de operação.

O mais recente caso da chamada
conversão de dívida por natureza foi
com Madagascar, o nono país a se be-
neficiar do esquema. A grande novida-
de foi a criação de um precedente im-
portante: pela primeira vez foi
autorizada a utilização de uma doação

do governo dos Estados Unidos —
US$ 1 milhão."As 

quantias são pequenas. Nin-
guém esta pensando em resolver com
essas conversões nem a crise da dívida
nem os problemas ambientais. Mas ca-
da pouquinho ajuda", diz Lovejoy. O
embaixador Marcilio Marques Morei-
ra comentou que, no caso de se chegar
a alguma proposta interessante para o
Brasil, o ideal seria mesmo algo pe-
queno. "Acho que teria de ser um pro-
jeto-piloto, que pudesse ir sendo corri-
gido, se fosse necessário, e que teria
um efeito pedagógico, para mostrar se
se trata do caminho certo ou errado",
disse ele.

Apesar da evolução recente, ainda
há muitos detalhes técnicos a serem
esclarecidos para que esse tipo de opc-
ração se torne uma realidade no caso
do Brasil. A diretora da National Wil-
dlife Federation, Barbara Brumble,
apóia a idéia das conversões de peque-
nos montantes de dívida para projetos
específicos, mas diz que a evolução

natural será o Brasil perceber que tem
nas mãos um trunfo importante, para
jogar sobre a mesa nas próximas nego-
ciações amplas da dívida externa.

"O Brasil pode pedir o perdão de
um montante importante da dívida,
sob o argumento de que precisa recur-
sos para financiar algum programa ge-
ral de desenvolvimento sustentado, ba-
seado a na preservação da natureza.
Nós, das organizações não-governa-
mentais, estaremos aqui dando apoio e
o próprio governo dos Estados Unidos
estará pressionado o suficiente, por nós
e pelo Congresso, para também
apoiar", diz Barbara Brumble.

A idéia de Barbara Brumble pode
ser muita pretensiosa, mas o certo é
que a vinculação da dívida com os
problemas da natureza começou a evo-
iuir mais rapidamente aqui nos Estados
Unidos e em outros países desenvolvi-
dos. Caberá ao próximo governo do
Brasil decidir se o país quer aproveitar
a oportunidade. (R.C.A.)

AV ENG. LUIZ CARLOS BERRINI,1253

Ronaldo Rogério de Freitas Mourão

A Microsoft, através de seus representantes, oferece o que existe de mais avançado
em programas, aplicativos, ambientes operacionais e linguagens na área de informática.

E foi tão bem recebida pelos fabricantes de computadores do Brasil quanto pelos maiores
fabricantes de computadores do mundo.

Para retribuir, resolveu instalar seus escritórios aqui em São Paulo para atender toda a América
Latina. Agora, além de oferecer o melhor software, os representantes Microsoft poderão contar

com um suporte técnico e uma assessoria ainda maior da Microsoft.
Aonde? Aí, no endereço acima.
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Astronomia e Astronáutica

Uma revolução na Ciência

setenta anos depois

Há 
70 anos — mais exatamente, no dia 7 de

novembro de 1919 —, o Times, de Lon-
dres, estampava a seguinte manchete: "Uma re-
volução na ciência. As idéias de Newton estão
arruinadas." O motivo desse noticiário, até certo
ponto sensacionalista, era uma conseqüência da
reunião conjunta da Comissão de Eclipse da
Royal Society e da Royal Astronomical Society,
na véspera, quando o astrônomo real Frank ~
Dyson (1868-1939) anunciou que os resultados
obtidos pelos astrônomos ingleses, durante o
eclipse total do Sol, em Sobral, no Ceará, e na
Ilha de Príncipe, no Golfo da Guiné, confirma- 1
vam a teoria da relatividade de Einstein.

Segundo o historiador inglês Paul Johnson,
no livro Modem Times: The World from the
twenties to the eighties (1983), a história do
mundo moderno se iniciou com as expedições
para observação do eclipse de 1919. Segundo
Johnson, o acontecimento, ou experiência, que
atraiu a atenção do público para a teoria da
relatividade, teve enorme influência no abando-
no de todos os padrões absolutos, quer morais
ou filosóficos, de um mundo que emergia das
devastações da Primeira Guerra Mundial.

Foi a confirmação da relatividade, associada
a um fenômeno astrônomico de grande poder
mítico — o eclipse — que tornou mais popular a
imagem de Einstein, até certo ponto carismática
por seu jeito todo especial de discorrer sobre
política, religião e filosofia. Por outro lado, a
própria imprensa, cansada dos relatórios de
guerra, viu na notícia sobre a relatividade um
motivo para satisfazer a curiosidade do povo.

De acordo com a opinião de Johnson, a
influência do relativismo moral, aplicado aos
acontecimentos do século 20, teve como efeito o
abandono dos padrões rígidos na música, na
literatura e arte, no início dos anos vinte. Daí a
importância de conhecer o que houve no eclipse
de 1919 e qual foi a real contribuição brasileira.

Na verdade, o que provocou tanto alarido,
desde aquele momento, foi a medida do desvio
que a luz das estrelas sofreria ao passar próximo
ao Sol. O valor deste desvio, determinado pelos
astrônomos ingleses, concordava com a previsão
da teoria de relatividade geral de Einstein (1,75
segundo de arco), quase o dobro do valor previs-
to pela teoria da gravidade de Newton (0,87
segundo de arco). Aliás, a confirmação do desvio
da luz é um dos mais atraentes acontecimentos
da história da ciência.

O próprio Newton, em Optics (1703), levan-
tou a questão: 

"Os corpos não agem à distância
sobre a luz? Tal ação não desvia os seus raios? E
não será o desvio tanto mais forte quanto menor
a distância?"

O primeiro valor do desvio da luz, previsto
por Einstein, em 1911, era de 0,875 segundo de
arco. Foi nessa ocasião que Einsten sugeriu que
o efeito fosse estudado durante os eclipses totais
do Sol, quando seria possível registrar o desloca-
mento das estrelas de suas posições normais.

Entusiasmado pela experiência, os astrôno-
mos argentinos estiveram em Passa Quatro,
MG, durante o eclipse total do Sol de 10 de
outubro de 1912, para tentar observar a deflexão
da luz. Infelizmente, a chuva impediu a observa-
ção.

Mais tarde, o astrônomo alemão Erwin
Freudlich (1885-1964) organizou uma expedição
á URSS para observar o eclipse do Sol de 21 de
agosto de 1914. Com o início das hostilidades da
Primeira Guerra Mundial, os membros da expe-
dição foram presos e o material confiscado. Li-
berados em setembro, nada puderam fazer. Nes-
te intervalo, Einsten, ao rever sua teoria,
duplicou a previsão: a deflexão deveria ser de
1,75 segundo de arco, e não 0,875. A razão desta
alteração deve-se ao fato de não ter sido consi-
derada a curvatura do espaço no cálculo ante-
rior, o que só foi possível com a conclusão da
teoria da relatividade geral, em 1915. Durante o
eclipse de 8 de junho de 1918, o Observatório de
Lick organizou uma missão que infelizmente não
chegou a nenhum resultado conclusivo.

Ao compreender o significado da teoria de
Einstein para a física, um jovem astrônomo in-
glês, Arthur Eddington (1882-1944), que já havia
participado do eclipse de Passa Quatro e, por-
tanto, já se familiazara com os problemas dos
eclipses, procurou divulgar a importância da
participação inglesa no estudo da deflexão da
luz. Influenciado por Eddington, o astrônomo
real sir Frank Dyson começou a pensar no pro-
blema. Acabou chamando a atenção do seu cole-
ga para o eclipse de 29 de maio de 1919, quando
o Sol estaria próximo a uma região muito rica
em estrelas brilhantes: o aglomerado aberto es-
telar das Híades, na constelação do Touro.

Observou também que uma ocasião seme-
lhantesó iria ocorrerem 1938. Apesar da guerra,
foi possível obter do governo inglês um crédito
especial de 1.000 libras e a dispensa de mobiliza-
ção de Eddington, um devoto quaker que, por
questão de consciência, deveria abster-se de par-
ticipar da guerra. Uma vez ultrapassadas essas
duas dificuldades, iniciou-se a escolha dos pon-
tos de observação e do instrumental.

Quanto à comissão brasileira, ao contrário
do que está escrito no monumento ao eclipse, em
Sobral, e do que tem sido divulgado, não se
ocupou da confirmação da teoria-da relativida-
de, conquanto os brasileiros possuíssem instru-
mentos idênticos aos dos ingleses, com uma ob-
jetiva de 33cm, um celostato (que foi usado,
durante o eclipse de Sobral, no estudo da coroa
solar) e um medidor de placa. A razão dessa
abstenção, ou desinteresse pela determinação do
desvio dos raios luminosos durante o eclipse,
talvez seja explicada pela falta de conhecimento
da teoria da relatividade, ou pela formação posi-
tivista que dominou a Escola Politécnica e, indi-
retamente, o Observatório, cujos astrônomos em
geral provinham daquela escola de engenharia.
Essa última hipótese é aceitável, tendo em vista a
crítica dos positivistas à teoria da relatividade,
na Academia Brasileira de Ciências, durante a
segunda década desse século.
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Medicina

Cirurgia corrige em

pouco tempo defeito

no aparelho urinário
Uma nova técnica cirúrgica irá corrigir rapidamente (15

minutos) um defeito congênito do aparelho urinário conhe-
cido como refluxo vésico-uretral, responsável por 10% a
30% dos casos de insuficiência renal aguda em adultos. A
técnica consiste na remodelagem dos ureteres (canais que
transportam a urina dos rins até a bexiga) com o uso de
teflon — material muito usado em fios de suturas, próteses
e nas cirurgias de correção das cordas vocais. O novo
método será divulgado esta semana pelo urologista Pedro
Paulo Sá Earp, do Hospital da Lagoa, Rio, durante o
Congresso Brasileiro de Urologia, no Hotel Nacional.

O refluxo vésico-uretral é responsável por 30% a 50%
dos casos de infecções urinárias crônicas em crianças. Muitas
dessas infecções podem afligi-las desde muito cedo. "Logo
após o nascimento, 1,5% dos meninos c 0,13% das meninas
costumam apresentar o problema", diz Sá Earp, que também
é professor titular de' urologia da Faculdade de Medicina de
Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Nos seres humanos, a urina produzida nos rins é nor-
malmente transportada pelos ureteres até a bexiga, onde
fica armazenada até o momento da micção. Uma vez na
bexiga, a urina não pode mais retornar aos rins, sob o
risco de contaminar o órgão. Para que isso não aconteça, a
natureza dotou o homem de um mecanismo semelhante
a uma válvula na junção do ureter com a bexiga, que
impede o retorno da urina. A inexistência dessa válvula —
como ocorre no refluxo vésico-uretral — faz com que a
urina fique permanentemente circulando entre a bexiga e os
rins.

A cirurgia corretiva tradicional do refluxo vésico-uretral
foi introduzida na prática médica por eminentes espe-
cialistas americanos durante a década de 60. Consiste em
aumentar o comprimento do ureter defeituoso e reim-
plantá-lo na bexiga. O ureter atravessa a parede da bexiga,
lançando a urina na região mais posterior do órgão. Es-
ses procedimentos apresentam grande taxa de sucesso (98%),
diz Sá Earp." A nova modalidade de tratamento, que está sendo jntro-
duzida no Brasil por Sá Earp e por um grupo de médicos
de Campinas (SP) e Recife, corrige o refluxo por meio da
endoscopia. Foi idealizada por um médico alemão em
1981. Desde então vem sendo aplicada com sucesso em
vários paises do mundo. Através de um endoscópio, o medi-
co introduz na uretra da criança uma fina agulha flexível,
que se encaixa logo abaixo da junção do ureter. defei-
tuoso com a bexiga. Pela agulha, é injetada uma pasta de
teflon na base do ureter. O ureter é perpendicular à bexiga. A
camada de teflon força a curvatura do canal, o que impede a
subida da urina até os rins. Ootúlio Vilanova

Aparelho Urinário

GetOllo Vilanov.i
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Pesquisadora usa argila 
para 

consultório

adiar o surgimento do herpes
Geraldo Viola

A proximidade do verão costuma
deixar impacientes as milhares de pes-
soas que sofrem de herpes. É nessa
época, principalmente, que surgem as
desagradáveis e dolorosas feridas pro-
vocadas pela atuação ainda desconhe-
cida do virus causador da doença, para
a qual não existe cura. Inúmeras pro-
postas terapêuticas proliferam nos con-
sultórios médicos e nos laboratórios de
pesquisadores, todas com o objetivo de
retardar ao máximo a recidiva dos sur-
tos. As propostas mais recentes perten-
cem ao campo da fitoterapia. Entre elas
está a aplicação direta de argila, mistu-
rada a dois vegetais — andiroba e co-
paíba — nos locais afetados.

A dermatologista Maria Amélia
Ferreira Ramos, pós-graduada em fi-
toterapia pela Universidade de Gene-
bra, Suíça, tem conseguido adiar a re-
corrência dos surtos de herpes em
muitos de seus pacientes usando essa
mistura. Desde que chegou ao Brasil,
há 13 anos, a portuguesa Maria Amélia
vinha tratando com argila manifesta-
ções de acne e'envelhecimento preço-
ce. Há quatro anos, resolveu pesquisar
os efeitos da substância no tratamen-
to do herpes, que, na grande maioria
dos casos, se manifesta ao redor da
boca, nas nádegas e na região genital.

Para isso, ela selecionou um grupo
de 60 pacientes, homens e mulheres.
Alguns dos pacientes acompanhados
tinham uma média de até três surtos
por mês. A base do tratamento era a
aplicação de uma máscara de argila, à
qual Maria Amélia adicionou copaíba
e andiroba — óleos extraídos de árvo-
res da região amazônica, com poderes
antiinflamatórios. A mistura era apli-
cada nos pacientes duas vezes ao dia,
durante 30 minutos, na região afetada.
O tratamento se estendia por cerca de
10 dias. Por volta do quinto dia, as
feridas já estavam cicatrizadas.

Segundo Maria Amélia, a argila é
usada no tratamento de afecções cutâ-
neas desde a Antigüidade. Registros

I a <*4. I ¦

m ¦

ffefy *
1111PIPltNP' •#$.•. ¦

: - .•

lyi?;

Maria Amélia

históricos apontam a sua utilização
antes da Era Cristã. "As rainhas egíp-
cias costumavam besuntar a pele com
argila, acreditando que dessa forma
retardariam o envelhecimento", conta
a médica. A argila era também muito
utilizada na mumificação de corpos.
Na época clássica, as sacerdotisas de
Esculápio — deus greco-romano da
Medicina — extraíam a argila com ri-
tos especiais, distribuindo a substân-
cia aos doentes. Para evitar falsifica-
ções, elas estampavam um selo sobre
as placas de argila, que por isso consta
nos textos médicos antigos com o no-
me de terra selada.

Os resultados obtidos pela pesquisa-
dora não significam a cura do herpes,
mas são animadores. Um quinto do
grupo acompanhado por Maria Amélia
não teve mais surtos até hoje. O res-
tante, após o tratamento inicial, teve
uma segunda recorrência em média
quatro a seis meses depois. "Após um

segundo tratamento, quase a metade
não teve mais problemas com a doen-
ça, até agora", afirma Maria Amélia.

Um dos pacientes estudados pela
médica, que sofria de herpes genital e
prefere se manter no anonimato, não
sabe o que é um surto há dois anos.
Analista de sistemas, 43 anos, ele diz
que vive exposto a dois fatores consi-
derados preponderantes na manifesta-
ção do herpes: sol e estresse — por
causa da profissão. "Já tinha tentado
me tratar de outras formas, mas não
conseguia bons resultados. Meus sur-
tos eram mensais. Fiz a terapia com a
argila umas quatro ou cinco vezes e,
graças a Deus, hoje até me esqueço que
um dia já sofri dessa doença horrível",
conta.
Diversos fatores podem provocar a ma-
nifestação do vírus — estresse, ou-
tras infecções, exposição ao sol e ou-
tros fatores que reduzam a defesa imu-
nológica do organismo. A ciência, no
entanto, ainda' não é capaz de explicar
porque o vírus se manifesta em algu-
mas pessoas e em outras não, mesmo
quando estas últimas, também infec-
tadas, se expõem aos fatores de risco.

Maria Amélia explica que a argila é
rica em cálcio, ferro, magnésio, sódio,
silício e potássio. A máscara usada
pelos seus pacientes é feita com uma
colher de chá de argila em pó, outra de
água filtrada, uma colher de café de
andiroba e outra de copaíba. Maria
Amélia atribui à múltipla composição
mineral do produto o sucesso da sua
aplicação no tratamento do herpes."Acredito que a argila acabe suprin-
do as carências do organismo que le-
vam à manifestação do vírus. Ela é
como um míssil de várias ogivas lan-
çado no escuro. Uma delas acaba atin-
gindo o alvo certo", explica a derma-
tologista. Maria Amélia pretende agora
testar os efeitos da argila no tratamento
da psoriase, doença que provoca o apa-
recimento de manchas escamosas na pe-
le, também sob a forma de surtos.

Um vírus comum nas áreas urbanas
O herpes é causado por um vírus

muito disseminado em áreas urbanas.
São raras as pessoas não infectadas por
ele, embora nem todos os infectados ma-
nifestem a doença. O vírus causador se
apresenta sob quatro formas: herpes sim-
plex, herpes zoster, Epstein-Barr vírus
(popularmente conhecido como vírus do
beijo, que causa a mononucleose infec-
ciosa) e citomegalovírus (que provoca
uma variedade maligna e fatal da doen-
ça).

Diversos fatores podem provocar a
manifestação do vírus, como estresse, in-
fecções diversas, exposição ao sol e ou-
tros que causem uma baixa grande da

defesa imunológica do organismo. A
ciência, no entanto, ainda não é capaz de
explicar porque o vírus se manifesta em
algumas pessoas e em outras não, mesmo
quando estas últimas se expõem aos fa-
tores de risco. Não existe cura para o
herpes. O vírus causador está dentro das
células e não há como prever quando ele
vai se manifestar.

O professor titular de dermatologia
da Universidade Federal do Rió de Ja-
neiro, Absalon Filgueira, lembra que de
tempos em tempos surgem propostas de
tratamento do herpes, todas com o obje-
tivo principal de retardar a chegada dos
surtos. "Mas até agora, nenhum desses
métodos conseguiu efeitos permanentes,

por isso as pesquisas proliferam de todos
os lados", diz o médico.

Para o herpes, já se testou o trata-
mento à base de imunoestimulantes (co-
mo a vacina BCG e o levanizole) e fotoi-
nativação do vírus (com a aplicação de
azul de metileno sob a pele e posterior
exposição do paciente à luz branca). A
droga mais recente usada no tratamento
do herpes é a L-lisina. Trata-se de uma
proteína que deve ser ingerida diaria-
mente pelo paciente, cuja maior vanta-
gem é não provocar efeitos colaterais. "O

problema é que, uma vez suspensa , a
administração diária do remédio, os sur-
tos retornam", diz Filgueira.

Congresso vai debater

impotência masculina
A impotência masculina será um dos principais assuntos a

serem discutidos durante o Congresso Brasileiro de Urologia,
esta semana no Hotel Nacional. Os debates mais acirrados
vão, certamente, girar em torno do uso das próteses cirúrgicas
de silicone para a cura do problema.

Segundo o Dr. Emanuel Leal Santos, da Sociedade Brasi-
leira de Urologia, está ocorrendo uma indicação excessiva de
supressão da impotência através das próteses. Ele afirma que
mais da metade dos casos de impotência masculina têm
origem psicológica e podem, portanto, ser tratados atra-
vés da psicoterapia.

De acordo com o médico, a colocação de próteses só é
recomendada para restaurar as funções normais de ho-
mens que se tornaram impotentes por fatores orgânicos.
Classicamente, a impotência é causada pela ausência de
irrigação sangüínea adequada do pênis. Não é uma doença,
mas o sintoma de que o sistema vascular do homem,
como um todo, não anda funcionando bem. O processo de
envelhecimento normal do homem e o fumo são os principais
responsáveis pela redução do diâmetro dos vasos sangüíneos.

O homem impotente por fatores orgânicos, explica Ema-
nuel, continua sensível à libido. Ou seja, no momento
da excitação, seu organismo ainda é capaz de estimular os
neurotransmissores cerebrais responsáveis pelo aumento do
fluxo sangüíneo do organismo em geral. No entanto, o fluxo
de mensagens enviadas pelos neurotransmissores pode ser
interrompido por algum distúrbio psicológico.

Mesmo que o homem esteja com seus vasos sangüíneos em
perfeito estado, ele não consegue realizar uma ereção, pois,
pela ausência das mensagens enviadas pelos neurotransmisso-
res, o aumento do fluxo sangüíneo no pênis e no resto do
corpo não acontece. O homem não apresenta qualquer pro-
blema mecânico. Uma vez descobertos os problemas que o
afligem, ele volta a ser um homem normal, sem precisar
recorrer a qualquer artificio — como próteses — para conse-
guir uma ereção, explica Emanuel.

São dois os tipos de próteses para impotência disponíveis
no Brasil. Ambas são introduzidas cirurgicamente dentro de
uma cavidade no pênis (corpo cavernoso) e feitas de silicone.
A diferença entre elas está no efeito final.

A mais simples deixa o pênis numa posição semi-fixa, isto
é, o paciente precisa de alguma superfície de apoio que
comprima o órgão e evite que ele permaneça sempre ereto. A
outra variedade é um pouco mais sofisticada. E dotada de
duas membranas que são preenchidas por uma substância
liquida, que permanece armazenada dentro de uma pequena
bomba colocada no abdômen do paciente. Nesse caso, uma
vez excitado, o paciente promove voluntariamente a sua
ereção, bastando comprimir a bomba para isso.

As cirurgias de colocação dessas próteses não são disponi-
veis nos hospitais da rede pública. As próteses nacionais
custam em média NCzS 1.500. As importadas saem por volta
de USS 4.000.

Método americano avalia bebês

Testes detectam
anormalidades em
recém-nascidos

José Mitchel

P ORTO ALEGRE — O bebê que
XT tem dificuldades de mamar, com
uma sucção débil, após a comprovação
dessa deficiência, deve ser manejado
para poupar energia, através de um
posicionamento adequado, um bico
macio da mama materna e não deve
receber outras estimulações nesse mo-
mento, para permitir uma concentra-
ção exclusiva na sucção.

Esse teste da sucção, com sua con-
seqüente terapêutica, é um dos 28 itens
dos reflexos primitivos, além de outros
27 testes comportamentais e nove itens
complementares de aprofundamento
da atenção da criança, e que compõem
o método criado pelo pediatra norte-a-
mericano Berry Brazelton. O sistema já
está sendo aplicado informalmente no
hospital da PUC gaúcha, que em mar-
ço do próximo ano instalará o Centro
Brazelton de Treinamento, o primeiro
do gênero na América Latina.

O método Brazelton é usado, em
todo o mundo, para avaliar o compor-
tamento de recém-nascidos, e tem
grande aplicação nos chamados bebês
de alto risco, detectando anormalida-
des, não só através de testes dos refle-
xos básicos, mas também pela identifi-
cação de lesões em funções corticais
mais nobres. Os bebês prematuros, por

exemplo, têm tendência a seqüelas que
precisam e podem ser corrigidas nos
meses subseqüentes, permitindo que se
tornem crianças e adultos normais. A
prematuridade responde por 9% dos
casos da UTI neonatal do hospital da
PUC — um dos centros de referência
do estado, responsável por 5 mil par-
tos/ano, 10% dos quais são recém-nas-
cidos prematuros, desnutridos ou de
baixo peso, que necessitam de cuidados
especiais.

Individualidade — Dois mé-
dicos gaúchos, Jane Saraiva e Mário
Becker (esse ainda em Boston) fizeram
cursos de quatro anos com Brazelton
nos Estados Unidos e esse foi um dos
motivos para a escolha de Porto Alegre
como sede do seu primeiro Centro de
Treinamento Neonatal latino-america-
no. O Centro de Treinamento, cuja
estrutura já está pronta, prevê um cur-
so teórico-prático de três meses, com
carga horária de 20h semanais, ao fim
do qual os médicos e outros profissio-
nais de saúde farão um exame. A PUC
está em entendimentos com o Ministé-
rio da Saúde para obter bolsas para
médicos que queiram fazer o curso.

A proposta inicial de Brazelton foi
de conhecer o bebê recém-nascido na
sua individualidade, respeitando-o,
pois "antes era visto como ser passivo,
quando ao contrário, o comportamen-
to do bebê é muito mais rico do que se
possa imaginar, interagindo com o
meio ambiente", explicou Jane Sarai"
va.

Dentro dessa idéia global, o centro
em criação na PUC, para manter o
nível de qualidade de informações e de

atuação dos próprios professores (ini-
cialmente a própria Jane e Mário Bec-
ker), prevê um pool de dados, com uma
rede de computadores ligada à clínica
de Brazelton em Boston. Isso facilitará
pesquisas de comportamento do re-
cém-nascido e a identificação do que é
individual e do que é universal no com-
portamento das crianças de várias par-
tes do mundo. A cada dois anos, pro-
fessores e alunos aprovados serão
retestados para manter o padrão de
qualidade dos exames.

O objetivo central dos testes é dar o
perfil comportamental dos diferentes
bebês e identificar seqüelas, lesões ou
dificuldades. Na PUC, isso ocorrerá
com todos os recém-nascidos na UTI e
também com parte dos que nascerem
na maternidade do hospital. Pelos exa-
mes, os médicos poderão atuar no bebê
para não trazer futuros problemas afe-
tivos da criança e pesquisar sua integri-
dade neurológica, capacidade auditiva
e visual e sua evolução.

O chefe do serviço de recém-nasci-
dos da PUC, médico Renato Machado
Fiori, disse que o novo método permi-
tirá atender àquele 1% de bebês que
nascem na PUC já com lesões neuroló-
gicas graves (convulsões, surdez, pro-
blemas visuais, paralisia cerebral etc) e
problemas de desenvolvimento intelec-
tual. "Estamos investindo para os pró-
ximos 60/70 anos de vida de cada be-
bê", disse Fiori. Os testes exploram a

o—

Aneurismas
O que são os aneurismas? Co-
mo cies surgem? Como se pode
detectá-los a tempo?

Quem responde é o an-
giologista Haroldo Jacqucs,
professor titular do Instituto
de Pós-Graduação Médica
Carlos Chagas:

Os aneurismas arteriais podem ser congênitos ou
adquiridos. São a dilataçâo circunscrita de uma artéria
devido à diminuição de resistência da camada do
meio da parede arterial (a artéria é formada por três
camadas). A pressão arterial somada à essa diminui-
ção de resistência provoca uma distensão daquele pon-
to da artéria. O ancurisma pode aumentar o diâmetro
da artéria — que em geral tem cerca de três centíme-
tros — para seis centímetros ou mais. Quando a disten-
são alcança determinado ponto, pode ocorrer a rup-
tura da artéria. Este é o principal risco do aneuris-
ma, pois provoca uma hemorragia local.

Os aneurismas adquiridos são propiciados princi-
palmente pela arteriosclerose e a sífilis. A'arterioscle-
rose — que causa 90% dos aneurismas — provoca a
perda da elasticidade natural da artéria, favorecendo o
problema.

Os aneurismas congênitos ocorrem principalmente
na circulação arterial do cérebro, e, na grande maioria
dos casos, passam desapercebidos. A causa mais fre-
qüente das mortes súbitas de jovens e crianças é a rup-
tura desses aneurismas, que incidem mais nessas faixas
etárias. Os aneurismas sifilítico e arteriosclerótico apa-
recem numa faixa etária mais elevada, em geral após
a sexta década de vida.

Há um tipo de aneurisma, chamado dissecante,
que tem características diferentes porque o sangue
passa a circular entre uma e outra camada da parede
arterial. Lembramos ainda que no coração podem se
formar aneurismas com características diferentes, em
geral por enfraquecimento do músculo cardíaco após
um enfarte do miocárdio.

Os sintomas são variados, dependendo da locali-
zação e da fase de evolução do aneurisma. Mas, de
modo geral, a manifestação inicial é dada pela própria
tumoração, ou aumento, da artéria. O paciente sente a
formação de um tumor que pulsa, ás vezes ocasionado
pela compressão das estruturas orgânicas vizinhas.

Em certas ocasiões, o sintoma pode ser uma sín-
drome isquêmica (falta de sangue) crônica, que dimi-
nui a irrigação dos tecidos das extremidades do corpo.
Por isso, o paciente tem dores nas pernas ao caminhar
alguns metros, sendo obrigado a parar por minutos
antes de reiniciar a caminhada.

Em grande número de pacientes, o ancurisma
pode ser diagnosticado por um exame clínico comple-
to. A confirmação do problema é feita através de
exames como a ultrassonografia e a tomografia com-
putorizada. Há algum tempo esse diagnóstico só podia
ser confirmado com a introdução de contraste dentro
da artéria. Esse exame, cada vez mais aperfeiçoado,
ainda é usado para obter maiores detalhes do processo
aneurismático.

O único tipo de aneurisma que pode realmente ser
evitado é o sifilítico. O tratamento simples da sífilis
evita o problema, que só surge na terceira fase da
doença (anos após o contágio). Por isso, deve-se fazer
exame de sangue para detectar uma possível conta-
minação por sífilis.

O tratamento dos aneurismas é cirúrgico. É im-
portante esclarecer que a cirurgia arterial deve ser feita
o mais breve possível, logo após a confirmação do
diagnóstico, pois a tendência do aneurisma é crescer e
se romper. As maiores complicações surgem com a de-
mora do paciente em decidir-se pela cirurgia. Com a
demora, a ruptura e a trombose (formação de coágulo
por causa do turbilhonamento do sangue no local
afetado), com sérias repercussões na árvore arterial
das extemidades, podem resultar muitas vezes em ne-
crose e gangrena dos pés e pernas.

¦ ~
biente e seu comportamento, como se
comunica com as pessoas, como vira a
cabeça, como olha nos olhos, como se
comporta nos estados de sono.

Psicoterapia aumenta

em quase 10 anos vida

de mulher com câncer
Para os oncologistas que se negam terminantemente a

acreditar que o estado mental do doente pode influir na
evolução do câncer, a pesquisa feita pelo psiquiatra ameri-
cano David Spiegel, da Universidade de Stanford, na Califór-
nia, é, no mínimo, desconcertante. O psiquiatra afirma que a
psicoterapia estendeu por quase 10 anos a vida de mulheres
com câncer de mama em fase de metástase, além de reduzir a
ansiedade e as dores das pacientes.

Ao anunciar suas conclusões num artigo publicado na
semana passada na respeitada revista inglesa Lancet, Spie-
gel fez questão de ressaltar, porém, que a psicoterapia não
pode curar o câncer. O psiquiatra descartou também qual-
quer possibilidade de os pacientes cancerosos serem capazes
de reduzir o crescimento desenfreado de suas células com a
força da mente — como apregoam alguns pesquisadores
japoneses. Suas pesquisas levaram-no a crer, entretanto,
que a psicoterapia pode influir muito na quantidade e
qualidade de vida das vítimas de câncer.

"Ê o primeiro estudo consistente que aponta mudanças
sensíveis na sobrevivência ao câncer", diz Jimmie Holland,
chefe do Serviço de Psiquiatria do Centro de Oncologia do
Memorial Hospital, em Nova Iorque. Mas ela não esconde
seus temores em relação à repercussão do estudo de Spiegel,
principalmente entre os setores alternativos da medicina."São capazes de sair espalhando por aí que a psicotera-
pia cura o câncer e que a quimioterapia não vale de nada",
disse Holland à revista americana Science.

Polêmica — Spiegel nunca poderia imaginar que cau-
saria tanta polêmica quando, há 13 anos, começou a avaliar
os efeitos a curto prazo do tratamento psicoterápico em
mulheres com câncer de mama em estado avançado. "O

ponto de partida para o estudo original era a necessidade que
tínhamos de fazer aquelas pacientes se sentirem melhor",
conta Spiegel. "Em momento algum dissemos a elas pa-

Atendimento neonatal e deficiente
de recém-nascidos do hospital da PUC, reclama Renato Fiori. Para ele, falta
o Rio Grande do Sul é uma exceção, um sistema organizado e regionaliza-
com um índice de 22 mortos por cada 1 do de assistência perinatal.

A criação de um Centro Brazelton
de Treinamento é uma excelente, mas
isolada, iniciativa de atendimento neo-

. natal num quadro nacional que co-
loca o Brasil como um dos países mais
atrasados do mundo, já que são exata-
mente os índices de mortalidade in-
fantil e de baixo peso do recém-nasci-
do que são vistos pela Organização
Mundial da Saúde como os verdadei-
ros parâmetros para aferir o desenvol-
vimento sócio-econômico de um povo,
e não o PIB (Produto Interno Bruto)
ou a renda per capita.

O triste quadro brasileiro apresenta
índice de mortalidade infantil de 64
crianças por I mil nascidos, contra
médias de 5/6 bebês por 1 mil de países
como Japão e Inglaterra. Segundo o
médico Renato Fiori, chefe do serviço

mil nascidos. Os índices nacionais de
mortalidade neonatal (isso é, de re-
cém-nascidos) são desconhecidos, mas
o Rio Grande do Sul está na faixa dos
12,15 mortos por 1 mil, índice bastante
aceitável. A existência, no Rio Grande
do Sul, de um dos melhores índices de
distribuição de renda é um dos moti-
vos para essa redução."Bebês de alto risco, boa parte pre-
maturos. chegam aqui ao hospital de
forma precária, em ambulâncias co-
muns, de táxi ou até de ônibus, quando
deveriam vir em incubadoras, embora
o ideal fosse que viesse a mãe gestan-
te. antes do nascimento. Mas a Previ-
dència Social não paga o transporte",

Pesquisa apresentada por Fiori no
recente Congresso Brasileiro de Pedia-
tria, com dados de 33 hospitais brasi-
leiros, mostrou que a mortalidade neo-
natal, por 1 mil nascimentos, é in-
versamente proporcional à situação
econômica da mãe: há 9,9 óbitos por 1
mil de bebês de mães instaladas em
quartos privativos; 10,8 por 1 mil bebês
nascidos em quartos semiprivativos; e
16,8 por mil em quartos coletivos (en-
fermarias). O índice de baixo peso de
bebês segue o mesmo caminho: passa
de 6.8% de mães de quartos privativos,
para 6.9% de mães em quartos semi-
privativos e para 11.7% em quartos co-
letivos.

elas encarassem a morte de frente", acrescenta.
As pacientes submetidas à psicoterapia se tornaram me-

nos ansiosas, deprimidas e temerosas quanto a seu destino.
Aprenderam também a reduzir as dores provocadas pelo
câncer através da auto-hipnose. Spiegel as acompanhou du-
rante um ano. Depois disso, perdeu o contato com as mulhe-
res.

No começo deste ano, ele se irritou ao deparar com
programas psicoterápicos de cunho popular, sem bases cientí-
ficas comprovadas, que conclamavam os doentes a vencerem
o câncer através do pensamento positivo. O psiquiatra achou
que era hora de retomar suas pesquisas. "Queria provar que a
psicoterapia não influía na sobrevivência dos doentes", diz
Spiegel.

Para isso, o psiquiatra fez questão de procurar cada uma
das 86 mulheres analisadas em seu estudo original. Ficou
surpreso ao constatar que o grupo de pacientes de controle
(não submetidas à psicoterapia) viveu em média 19 meses
após o término da pesquisa. As mulheres submetidas à terapia
de grupo conseguiram viver em média 37 meses. Três pa-
cientes submetidas à psicoterapia ainda estavam vivas 10 anos
após a experiência.

A taxa de sobrevivência das mulheres foi considerada
surpreendente pelo psicólogo Bernard Fox, da Universidade
de Boston. Fox é muito conhecido nos Estados Unidos pelo
seu ceticismo quanto ao uso da psicoterapia no tratamento do
câncer.
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Na festa 
de Bebeto, Bujica foi 

o presente j

Maracana viu o 

4Carrasco 

do Vasco'

^-—7—T-  E o domingo do artilheiro c« pre- 
T^^,, 
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.- - a. nafrente t'ariam um bem enorme aofutebol nacio-
j" Y* nal. E no final da partida, corriam mais do que os
.k garotos que estavam no campo. Claro que nao tem
i t0f^ mais saude. E que sabem conu aiclhor. 0 Zinho
\ ^ tambem foi nota alta. Jogou muito e certo. Digo

^¦gn A, certo, porque no time do Yasco um batalhao de
gente jogou errado. E alem de tudo, o time do

TwjBnjf Vasco nao entrou e deixou o Bebeto meio sozinho.
nam alguns depois de tormar. 0 Vasco cansou e deve ter aprendido que nao

0 time do Flamengo tambem nao tem seus se vai assim impunemente a Goiania no meio da
entrosamentos. Muita gente saiu e entraram os semana. Os dois pontos perdidos vao incomodar.
novos. Taticamente me parece que o Junior teve Ali pelo lado do Luis Carlos Winck era muito
muito a ver com a facilidade que o Flamengo confortavel atacar. 0 gaucho se mandava e nao
encontrou para ganhar. Junior foi nao somente tinha cobertura. 0 Acacio tambem nao foi muito

grande defensor, ao colar no Bebeto no comeijo do feliz no lance do primeiro gol.
jogo, como foi umjogadorlivreeoportunista para E uma outra coisa importante e que dava a
orga'nizar os ataques. E um pouco mais a frente impressao que o pessoal do Vasco nao estava com
estava o Zico, comandando o ataque e ate dando vontade de passar a bola para o companheiro ao
carrinho, o que nunca foi uma maneira de atuar do lado. Cada um fazendo seu joguinho particular. 0
erande jogador. E digo sem nenhum constrangi- Boiadeiro chegou a irritar a torcida. O Flamengo
mento que Zico e Junior sao dos melhores jogado- foi mais amador na partida e estava se sentindo
res que temos, incluindo os que estao na Europa, mordido. Mordeu a bola e o Vasco esteve sempre
Asia ou Oceania. 0 Junior ali atras e o Zico mais excessivamente profissional. Muito frio na parada.
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Bebeto, desanimíadojáTwaquecunento, pouco tocou na bola e acabou sendo expulso

Ricardo Gonzalez

aue 

Bebeto não esqueceria o dia 5 de
novembro de 1989, quando enfrentou
pela primeira vez o Flamengo, ele
próprio sabia. Mas que seria lembra-

do por não ter feito um arremate certo sequer a
gol, ter tocado apenas 29 vezes na bola nos 54
minutos em que esteve em campo, e ter sido
expulso, junto com seu amigo Zé Carlos —
samdo do Maracanã escoltado por dois brutos
seguranças do Vasco —, não apenas Bebeto
mas, provavelmente, ninguém esperava.

"Ele estava transtornado", lembrou o zaguei-
ro Fernando, do Flamengo. Após o segundo gol,
o Vasco deu a saida e Luís Carlos Félix parou o
lance,
vam

e, poi
. Ab

ore
o

ue os rubro-negros ainda comemora-
a continuou rolando em direção a Zé

Carlos. Bebeto, nervoso, dividiu com o goleiro e
acertou-lhe um chute na altura da_ virilha.
"Foi um ato impensado. Se ele não guar-
dar rancor, continuo seu amigo", disse o atingi-
do após o jogo.

Na hora do lance, após o chute, o goleiro
provocou mostrando a camisa e recebeu vários
palavrões como resposta. Bebeto estava expulso.
A confusão seguinte ocorreu quando seu irmão,
Wilson, empurrou um soldado da PM e tentou
invadir o vestiário. Foi detido e só liberado
quando Bebeto saiu, 15 minutos depois, inteira-
mente transtornado. "Não vou falar nada, não
adianta." Ele só queria saber onde estava seu
irmão.

Quando foi chegando perto do vestiário do
Flamengo, Bebeto parou: 

"Não, não quero che-
gar perto dai. Desse lado meu irmão não está".
Apressado e tenso, Bebeto correu para a entrada
da garagem do estádio, onde esperava seu ami-
go, também procurador do ponta Alcindo, Jorge
Luís, que saiu cantando os pneus de seu carro.

Coiior — Na última quarta-feira, Bebeto cer-
tamente não tinha na memória o ano de 84,
quando alguns jogadores do Fluminense aderi-
ram ao então candidato à Presidência da Repú-
blica, Paulo Maluf e, na mesma semana, perde-
ram para o Flamengo por 1 a 0. Agora, foi ele a
aderir ao candidato Fernando Collor de Mello,
do PRN. O fato mostrou como o próprio joga-
dor sentiu-se tão pressionado.

E o domingo do artilheiro collorido pre-
nunciava o que aconteceria em campo. Ele
acordou às oito horas, e ficou até o meio-dia no
quarto 1306 do Hotel Barra Beach, pensando e
conversando com a esposa Denise e a mãe,
Cármen, pelo telefone. Não tomou café e, no
almoço, comeu apenas uma colherada de arroz,
outra de purê e um pequeno bife. Bebeto repetia:
"Será o jogo mais difícil da minha vida. Aino a
torcida do Flamengo e ela vai me compreender."
Isso não aconteceu e ele cansou de ser chamado
de "chorão". Na saída da concentração, Denise
chamou Bebeto e, preocupada com o filho re-
cém-nascido Roberto Nílton, pediu: 

"Depois do

jogo, você vem logo para casa, não?". Bebeto
voltou, mas muito antes do que esperava.

Tadeu de Aguiar

a ndar gingado, olhos arregalados e sor-
riso constante. Bujica não cabia em
si de entusiasmo. Também, eram tan-
tos os abraços, os tapinhas nas costas,

que mal podia caminhar no apertado vestiário
do Flamengo. Ao entrar no ônibus do clube, o

jovem artilheiro de 19 anos, autor dos dois gols
da vitória sobre o Vasco, foi reverenciado como
estadista. "Um, dois, três, quatro, cinco, mil.

Queremos o Bujica presidente do Brasil", entoa-
vam os torcedores.

Nada mais justo. Afinal, para a nação rubro-
negra, os gols de ontem lavaram a alma do
Flamengo. "É, sem dúvida, um dia especial para
mim. É a minha maior glória". Com um min-

Amadores e Profissionais

A torcida do Vasco foi em
bruto. Estavam lá pelo

menos uns quarenta mil, dos
sessenta que pagaram ingresso.
O pessoal do Vasco estava
mais otimista. Pelo menos se
sentia mais favorito. Seu time
de fato é bom, mas como di-
riam alguns depois de formar.

O time do Flamengo também não tem seus
entrosamentos. Muita gente saiu e entraram os
novos. Taticamente me parece que o Júnior teve
muito a ver com a facilidade que o Flamengo
encontrou para ganhar. Júnior foi não somente o
grande defensor, ao colar no Bebeto no começo do

jogo, como foi um jogador livre e oportunista para
organizar os ataques. E um pouco mais à frente
estava o Zico, comandando o ataque e até dando
carrinho, o que nunca foi uma maneira de atuar do
grande jogador. E digo sem nenhum constrangi-
mento que Zico e Júnior são dos melhores jogado-
res que temos, incluindo os que estão na Europa,
Ásia ou Oceania. O Júnior ali atrás e o Zico mais

na frente fariam um bem enorme ao futebol nacio-
nal. E no final da partida, corriam mais do que os
garotos que estavam no campo. Claro que não têm
mais saúde. É que sabem conu liiclhor. O Zinho
também foi nota alta. Jogou muito e certo. Digo
certo, porque no time do Vasco um batalhão de
gente jogou errado. E além de tudo, o time do
Vasco não entrou e deixou o Bebeto meio sozinho.

O Vasco cansou e deve ter aprendido que não
se vai assim impunemente a Goiânia no meio da
semana. Os dois pontos perdidos vão incomodar.
Ali pelo lado do Luis Carlos Winck era muito
confortável atacar. O gaúcho se mandava e não
tinha cobertura. O Acácio também não foi muito
feliz no lance do primeiro gol.

E uma outra coisa importante é que dava a
impressão que o pessoal do Vasco não estava com
vontade de passar a bola para o companheiro ao
lado. Cada um fazendo seu joguinho particular. O
Boiadeiro chegou a irritar a torcida. O Flamengo
foi mais amador na partida e estava se sentindo
mordido. Mordeu a bola e o Vasco esteve sempre
excessivamente profissional. Muito frio na parada.

guado salário de NCz$ 1 mil, Bujica conseguiu o
que Bebeto — com faturamento 20 vezes maior
— ficou devendo: uma presença marcante den-
tro da área. "Sabia 

que ele daria velocidade
ao ataque e conseguiria puxar bem os contra-àr
taques", disse, com ar vitorioso, o técnico Espi-
noza. Valeu a pena apostar em Bujica. "E muito
determinado."

Coisa de artilheiro. Que o diga o Vasco. Com
os dois gols, Bujica já mereceu dos torcedores o
apelido de Carrasco do Vasco. "Não é nada
disso, apenas tenho um pouco de sorte quafr-
do jogo contra eles", desconversa, com humilda-
de. Na verdade, é muito mais do que 

"um 
pouco

de sorte". Este ano, Bujica já marcou cinco gols
no clube de São Januário. Os outros três foram
no Campeonato Estadual de Juniores, quando
fez os dois gols da vitória de 2 a 1 na final que
deu o título ao Flamengo. É um artilheiro que
começa a ganhar confiança.

"Bebeto é um grande jogador. Não se pode
comparar. Mas um dia eu chego lá", comentou;
quando lembraram que a expectativa de gols nó
jogo estava muito mais depositada nos pés dó
habilidoso jogador do Vasco. Ao entrar éift
campo, porém, sentiu que podia ser diferente.
Graças ao calor da torcida, a conversa com Zico
na concentração lhe transmitindo tranqüilidadp
e a determinação de sempre. "Havia uma vi*
bração diferente, união entre os jogadores, uma
vontade incrível. Quando pisei no gramado, tive
a sensação de que venceríamos o jogo."

Esquecimento — Estava certo. Só não imagi-
nava o auanto contribuiria para a vitória. Os
muitos abraços, os agradecimentos e uma taça",
que carregava com a mesma dificuldade com
que conseguia se desvencilhar dos torcedores,
davam a conotação exata de sua importância
nos 90 minutos. Longe de se considerar o substi-
tuto de Bebeto, o jovem Bujica espera, pelo
menos, que sua presença no ataque do Flamen-
go não seja tão fugaz quanto a de outros joga-
dores, que viveram um dia de glória, se transfo-
maram em hérois numa tarde de domingo, para
cair no esquecimento nos dias seguintes. "Um

dia eu chego lá", diz, disposto a pennanecer nó
trono por mais tempo. Ou, como já prefere a
animada torcida, presidindo o ataque do Fia-
mengo.

Muis Vasco
c Flamengo

. 3
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Itália x ArgéliaVlconza
ITÁLIA ARQÉLIA29.03 — 0x1 Romênia — 24.05 — 0x1 Marrocos — F
22.04 — 1x1 Uruguai — 11.06 — 0x0 Costa do Marfim — F
26.04 — 4x0 Hungria — 25.06 — 2x1 Zlmbabwe — F
20.05 — 4x0Bulgária —C 25.08— IxOCostado Marllm — C
14.10 — 0x1 Brasil—C 08.10 —0x0 Egito —C

COTAÇÕES
COLUNA 1 (70%) COLUNA X (20%) COLUNA 2 (10%)

EU
MAL MADMD01.10 — 4x1 Cadiz —C
07.10 — 1x3 Barcelona — F15.10—4x0 Malaga— C10.10 —0x2 Milan — F
22.10 — 2x1 Rayo Vallecano—F
29.10 — 5x2 Sevllla — C
01.11 — 1x0 Mllan —C
06.11 — 1x9 R. Booladad»—f

COTAÇÕES
COLUNA 1 (50%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (20%)

01.10—0x1 Maltoroa—f07.10—3X1 R«al Madrld—C15.10—7x1 Rayo Valltoano—C
1«.10—0xS Anderlech — F
22.10—2x2 R. 8ool«did — F29.10—3x0 T«n«rlf»—C
01.11 — 2x0 Andarlach—C
05.11—2x1 Celta —F

ED
VALLADOUD01.10—0x1 Coita — C
08.10—0x1 Loorofles — F
15.10 — 2x0 Atl. Madrld — C
18.10—2x0 Dluoaardon — C
22.10—0x3 S. Qilon —F
29.10—0x2 Valencla—C01.11 — 2x2 Djugaardon — F
05.11—0x1 Cadiz —F

[D

Real Madrid/ESP x Atl. Bllbao/ESPMadriATL. BILBAO24.09 — 0x1 Logrofles — F
01.10—1x1 Atl. Madrld — C
08.10—1x0 S. GI|on — F
15.10 — 1x1 Valencla — C22.10 — 0x1 Cadiz — F
29.10 — 3x0 Malaga — C
05.11 —2x3 Sevllla —F

¦arwtona/MP x LoareAM/ltPBarcaloni
24.00—1x0 Atl. Bilbao — C
01.10—0x1 Zaragoza —F
06.10 —1x0 Valladolld — C
18.10—0x3 Ouiuna — F
22.10 — 1x1 Ovlado —C
29.10—0x0 Caatallon—F
08.11—0x1 Malloroa—C

COTAÇÕES
ÇOLUNA 1 (50%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (20%)

Malloroa/MP x Atl. MadrWlSPMallorcaATL. MADMD27.09 — 0x1 Florantlna—C
01.10 —1x1 Atl, Bilbao—F
08.10 —2x1 Zaragota—C15.10—0x2 Valladolld —F
22.10 — 0x1 CXatuna — C29.10—0x3 Ovlado —F
05.11 —4x1 Ca«tellon —0

COTAÇÕES
ÇOLUNA 1 (30%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (40%)

MMUtfÇA
24.09—0x0 Raâl Madrld—C01.10—1x0 Baroalona—006.10—0x0 Rayo Vallaeano—F
16.10—0x0 Raal Socledad — C
22.10—1x1 Tanarlfe — F
29.10—2x0 Calta — C
06.11 — 1x0 Logroflaa—F

Valladolld/BSP X Malaga/BSPValladolldMALAQA24.09—1x0 S. QIJon — F
01.10 — 1x1 Valenela — C
08.10 — 2x0 Cadiz —F
15.10 — 0x4 Real Madrld — F
22.10 — 2x1 Sevllla —C
29.10 — 0x3 Atl. Bilbao—F
05.11 — 0x3 Zaragoza — C

COTAÇÕES
COLUNA 1 (40%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (30%)

ZARAOOZA0~1.10—1x0 Logrofles—C08.10 —1x2 Atl. Madrld —F
15.10—2x1 S. Qi]on —C
18.10—1x0 Hamburgo—C22.10—1x2 Valencla —F
29.10—0x0 Cadiz —C
01.11— Hamburgo—F05:11—3x0 Malaga —F

Zaragoza/ESP X S«vllla/ESPZaragoza 
24.09 — 0x1 Atl. Madrld — F01.10—1x0 8. Qljon —C
08.10— 1x1 Valencla — F16.10—1x1 Cadiz —C
22.10 — 1x2 Malaga —F
29.10 — 2x5 Real Madrid — F
05.11— Atl. Blbao —C

COTAÇÕES
COLUNA 1 (30%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (40%)

OVIBDO24.09 —1x1 Vallecano —F
01.10—5x0 Real Sociedad—C08.10 — 1x2 Tenerife —F
15.10 — 1x0 Gelta — C22.10 — 1x1 Logrofles — F29.10—3x0 Atl. Madrld —C
05.11 —0x0 S.GI|on — F

OvIado/ESP x Valencla/ESPOviedoVALINCIA
01.10 — 1x1 Malaga —F
08.10—1x1 Sevilia — C15.10—1x1 Atl. Bilbao —F
18.10 — 0x1 Porto —F
22.10 — 2x1 Saragoza — C29.10 — 2x0 Valladolld — F01.11 —3x2Porto —O
05.11 — 3x0 Osaiuna—G

COTAÇÕES
CQLUNA 1 (40%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (30%)

Taquaritinga/SP x Paulista/SPTaquarltlngaPAULISTATAQUARITINQA03.09 —0x0 Tanabi — F23.09 — 0x0 Corintians/PP — F01.10—1x0 Bandeirante — C15.10 —3x1 Tanabi — C22.10 —0x0 Paulista —F
29.10 — 1x0 Capivariano — C

27.08 — 1x3 Ferroviirlo — F25.09 — 0x2 Palmelraa — F01.10—1x0 P. Preta —C
15.10 — 1x0 Capivariano — F22.10 — 0x0 Taquaritinga — C29.10 — 0x3 Tanabi — F

COTAÇÕES
COLUNA l (40%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (30%)

Franoana/SP x Rio Branco/SP
FRANCANA RIO BRANCO
27.08 — 3x1 Votuporanguense — 27.08 — 2x1 Jacarei — C
03.09 — 0x1 Comercial — 03.09 — 1x0 S.Bernardo — F
01.10 — 0x1 RioPreto —F 01.10 —3x0 Nacional — F
1610 —1x1 P.Preta — 15.10 —3x2 Fernandôpolis— F
22:10 — 0x0 Rio Branco — 22.10 — 0x0 Francana — C
29.10 — 3x1 Fernandôpolis—F 29.10 — 0x1 P.Preta —C

05.11 — 0x1 P.Preta — F
COTAÇÕES

COLUNA 1 (50%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (20%)

FernandApolis/SP x Ponte Preta/SPFernandôpolis
FERNANDÔPOLIS27.08 — 0x0 Linense — C PONTE PRETA

03.09 — 1x1 Independente — F
01.10 — 1x0 Comercial — F
15.10 — 2x3 Rio Branco — C
22.10 — 0x2 Ponte Preta —F
29.10 — 1x3 Francana — C
05.11— Francana — F

24.09 — 2x0 Votuporanguense — C 24.09 — 0x0 Lemense — C01.10 — 0x1 Paulista — F15.10 — 1x1 Francana — F22.10 — 2x0 Fernandôpolis — C
29.10 — 1x0 Rio Branco — F
05.11 — 1x0 Rio Branco — C

COTAÇÕES
COLUNA 1 (20%) COLUNA X (20%) COLUNA 2 (60%)

Pisa/IT x Torino/ITPisaTORINO24.09 — 0x0 Como — F01.10 — 3x0 Barlotta — C08.10 — 1x1 Cosenza — F15.10 — 3x1 Padova —C
22.10 — 0x0 Parma — C29.10 — 0x0 Reggina — F05.11 — 1x0 Cagliari —C

COTAÇÕES
COLUNA 1 (30%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (40%)

PISA24.09 — 3x0 Avellino —F
01.10 — 2x1 Rsggiana —C
08.10 — 0x0 Triestina — C15.10 —0x0 Licata — F22.10 — 4x1 Brescia —F
29.10 — 2x1 Messina —C
05.11 — 1x1 Ancona — F

EU
Catanzaro/IT x Como/ITCatanzaroCOMO24.09 —0x0 Torino — C01.10 — 1x1 Reggina — C08.10 — 0x0 Padova — F15.10 — 0x1 Monza —C

22.10 — 0x1 Pescara — F29.10 — 1x0 Cosenza — C05.11 — 0x1 Barletta — F
COTAÇÕES

COLUNA 1 (20%) COLUNA X (20%) COLUNA 2 (60%)

CATANZARO24.09 — 1x3 Reggina — F01.10 — 0x1 Cagliari —C
08.10 — 0x1 Foggia —F
15.10 — 0x0 Avellino — C22.10 — 0x0 Cosenza — F29.10 — 1x1 Reggiana —C
05.11 — 1x1 Monza —F

Avellino/IT x Padova/ITAvellinoPADOVA24.09 — 1x0 Parma — C01.10 — 0x4 Foggia — F08.10 — 0x0 Como — C15.10—1x3 Torino —F
22.10 — 1x2 Ancona — C29.10 — 0x2 Triestina — F05.11 —0x0 Reggiana — C

COTAÇÕES
COLUNA 1 (50%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (20%)

AVELLINO24.09 — 0x3 Pisa —C
01.10 — 0x1 Triestina — F
08.10 — 0x0 Ancona — C15.10 — 0x0 Catanzaro — F
22.Í0 — 0x1 Reggiana — F29.10 — 2x0 Monza —C
05.11 — 1x0 Parma — F

J W P& W I ihW• , ¦« fly

Friday Night, com J.Ricardo,

ganha 
clássico de 

potrancas
Friday Night, filha de Egoísmo em

Heyday, de criação e propriedade do
Haras Santa Ana do Rio Grande, sur-
preendeu as favoritas Abençoada e Iro-
nia Tour, e ganhou de ponta a ponta o
Clássico Jóquei Clube ao Parana dispu-
tado ontem à tarde na Gávea, em 1.000
metros, na grama. Jorge Ricardo, líder
da estatística de jóqueis, esteve perfeito
no dorso da ganhadorat que foi apresen-
tada em excelente estado atlético pelo
veterano treinador Alcides Morales.

Desde o cânter de apresentação, an-
tes da largada para o clássico, Friday
Night chamava atenção pelo bom porte,
453 quilos, e também no brilho da pela-
gem castanha escura. De temperamento
tranqüilo, galopou com desembaraço na
pista de grama leve, em condições excep-
cionais ontem à tarde. Ganhadora de
apenas uma corrida comum, acabou der-
rotando algumas competidoras mais cre-
denciadas, entre elas Abençoada, com
colocações clássicas, Kamurati e Ironia
Tour, com duas vitórias. Largou bem,

correu em segundo até a entrada da reta
e depois não tomou conhecimento das
rivais para vencer com incrível facilida-
de. .

Mais surpreendente do que a vitória
da filha de Egoísmo, foi a atuação desta-
cada de sua escoltante. Polvadera, filha
de Aniuak em Muneca Linda, de criação
do Haras Cinamomo e de propriedade de
Marlene Fernandes Serraaor. correu ou-
tra vez com destaque, como já havia feito
na atuação anterior, misturada com os
cavalos, quando obteve a terceira posi-
ção. Ligeira e resistente, chegou com fa-
cilidade na segunda posição demonstran-
do ótima fase técnica.

Utopie (Ghadeer em Emeraudine), de
criação e propriedade do Haras Santa
Maria de Araras ficou com o terceiro
lugar depois de participar ativamente da
corrida. Desgarrou um pouco, no entan-
to, na entrada da reta e perdeu terreno
precioso na disputa pelo segundo posto.
Kamurati, So Blue em Kadeb, de criação

do Haras do Álamo e de propriedade do
Stud K, ficou com o quarto posto, sem
impressionar, demonstrando, até agora,
que tem preferência pela pista de areia.

A decepção ficou por conta dè Aben-
çoada (Ariosto II em Citral), de criação e
propriedade do Haras Paisano, favorita
da prova, e de Ironia Tour (Demi Tour
em Eloreta), dona de exercícios espetacu-
lares na areia, mas que não conseguiu
confirmá-los na relva. Chegou a tomar a
ponta na partida, mas foi ultrapassada
com facilidade por Friday Night ficando
com um apagado quinto lugar. Abençoa-
da nunca demonstrou condições de dis-
putar a primeira posição.

Após a corrida, o jóquei Jorge Ricar-
> admitiu que considerava a prova difi-

cil. Mas a filiação da potranca, segundo
ele, lhe dava esperança de que melhoras-
se seu rendimento na grama, Na corrida
ela confirmou sua expectativa e dominou
o clássico com sobras: "Friday Night
mostrou evolução e na largada senti que
disputaria a vitória."

Orkan supera Corcel D'or com sobras
1° Páreo: Io Mamangá J.Queiroz 2° Via
Sisitina E.O.Ferreira vencedor(2)2,l ine-
xata(23)l,9 places(2) 1,0(3) 1,0 dupla-exa-
ta(2-3)6,0 tempo: lm23s
2o Páréo: Io Marooner J.F.Reis 2o Love
Boy E.S.Rodrigues 3o Magot F.Pereira
vencedor(4)l,9 inexata(48)2,4 pia-
ces(4) 1,3(8) 1,2 düpla-exata(4-8)4,7 trie-
xata(4-8-6)18 tempo: lm30s4/5
3o Pareô: Io Leadership J.F.Reis 2o Mis-
ter Velvet L.A.Alves 3o Tame Guy
J.Queiroz vencedor(8)l,6 inexata(58)4,7
places(8) 1,1 (5) 1,6 dupla-exata(8-5)9,0
triexata(8-5-1)37 tempo: lm31s
4o Páreo: Io Perna L.A.Alves 2o Pajelan-
ça E.S.Gomes 3o Hard Woman E.S.Ro-
drigues vencedor(5)2,7 inexata(25)2,5
places(5) 1,6(2) 1,4 dupla-exata(5-2)5,3
triexata(5-2-l)50 tempo: Iml2s4/5
5o Páreo: Io Last Georgé J.Queiroz 2o
Foolish Girl J.Pessanha 3o Tenure C.La-
vor vencedor(8)5,5 inexata(78)6,l pia-
ces(8)2,5(7)l,5 dupla-exata(8-7)10,3 trie-
xata(8-7-3)22 tempo: lm29s3/5

6" Páreo: Io Yellow Flag C.Lavor 2o
Litigante M.Penafiel 3o Nice Time J.Pes-
sanha vencedor(3)3,4 inexata(38)5,2 pia-
ces(3) 1,7(8) 1,7 dupla-exata(3-8)ll,9 trie-
xata(3-8-9)37 tempo: 2m04s
T Páreo: Io Friday Night J.Ricardo 2°
Polvadera M.Cardoso 3o Utopie C. La-
vor vencedor(7)3,9 inexata(47)31,4 pia-
ces(7)3,6(4)4,0 dupla-exata(7-4)33,0 trie-
xata(7-4-6)106 tempo:57s2/5
8o Páreo: 1° Orkan R.Rodrigues 2o Cor-
cel D'Or E.S.Rodrigues 3o Didaban
A.Machado vencedor(6)2,4 inexa-
ta(16)12,3. places(6)l,6(l)2,8 dupla-exa-
ta(6-l)19,9 triexata(6-1-2)33 tem-
po:lml5s2/5
9o Páreo: Io Unicité CLavor 2° Jolly-
Runner R.Freire 3o Helix Star E.O.Fer-
reira vencedor(2)l,8 inexata(24)8,7 pia-
ces(2) 1,6(4)2,2 dupla-exata(2-4)13,4 trie-
xata(2-4-8) 128 tempo: lml6s3/5
10° Páreo: Io Unique Blue C.Lavor 2o
Essence Ber M.Cardoso 3o Green Gal

E.O.Ferreira vencedor(2)2,4 inexa-
ta(25)19,0 places(2)2,2(5)9,6 dupla-exa-
ta(2-5)27,5 triexata(2-5-8)139 tem-
po:lml7sl/5

? O clássico Presidente Júlio Mes-
quita, sétimo páreo de ontem, no

Jockey Club de São Paulo, teve um
resultado surpreendente. A favorita
Upsy Daisy não ficou sequer entre as
cinco primeiras — chegou na nona po-
sição. Sassy Hunt, égua alazi de cinco
anos, venceu a corrida com o tempo de
58s5 e cruzou a linha de chegada com
um corpo de vantagem sobre Just a
Moment, segunda colocada. Correndo
no meio da raia, Sassy Hunt assumiu a
dianteira apenas no final da prova e
ganhou o prêmio de NCzS 28,6 mil da
premiação total do páreo de NCz$
47.190,00.

Cânter

Emoção — Os turfistas cariocas, em
particular os lãs do freio Gonçalino Fei-
jó de Almeida, viveram momentos de
emoção ontem à tarde no Hipódromo da
Gávea quando a televisão passou o tape
da vitória de Goncinha nos Estados Uni-
dos com o cavalo brasileiro Kinobre. Por
alguns instantes, as tribunas ficaram va-
zias e todos correram para os aparelhos
de televisão e foram matar a saudade do
grande jóquei.
Destaque — O desempenho espe-
tacular do jovem treinador Gilberto Ro-
cha é digno de destaque. Revelado na
Escola Nacional de Profissionais de Tur-
fe do Jóquei, Gilberto tem apresentado
seus pensionistas sempre em excelentes
condições. Ontem à tarde, o cavalo Or-
kan, do Haras Praça XV, obteve mais

uma vitória sob seus cuidados. Foi a
terceira consecutiva em poucos meses
com o profissional. Hoje à noite, Gilber-
to Rocha espera bons resultados com
Hanlú, Elrond, Omini e Ciorba.
Trabalho — Em preparativos para
atuar no GP Derby Paulista, no próximo
dia 19, em Cidade Jardim, o potro Fl-
ying-Finn, de propriedade do Stud
Numy trabalhou os 2.400 metros em
162sl/5 com o jóquei Francisco Pereira
Filho. Ainda não está decidido se o pró-
prio Francisco Pereira será seu piloto ou
José Aurélio, que o conduziu na última
corrida.
No Bento — Vinhas da Ira, treina-
do por Juan Marchant Canales, traba-
lhou 2,400 metros em 164s cravados. O

Hoje na Gávea
r
1* Páreo às 19h30m!n — 2.100 m«tro«

NCx$ 3.900,00 - DupW-lxaU"PRÊMIO JAÒ1954"
Bold Cielo, F Pereira F*  1 58
Aimoré Alegre, L.A.Alves  2 58
Leão dos Pampas, S. A. Mach. F# 3 58
Horten, J. S. Gomes  4 54

2» Páreo it 20 hora* — 2.100 nutro.
NCzl 3.600 - Dupla-Exata

"PRÊMIO NEWWONDER195S"
11ngratz, J. F Reis  1 58

Camareira, M- A. Santos  2 50
Naiche, J. S. Gomes  3 55
Jive, C. Lavor  4 54

3* Páreo às 20h30min — 1.200 motro.
MCx$ 8.000,00 — Trimurta/DupU-Euta
(INÍCIO DO CONCURSO DE 7 PONTOS)

"PRÊMIO LUARZINHO 1858"
Tuyu-Ber. M. Cardoso  1 56
Aposiano, C. Lavor  2 56
Musketeer, M. Dias  3 56
Montemor, E R. Ferreira  4 56
Legrix, E O. Ferreira  5 56
Fórum Sky, L. A. Alves  6 56
Imbolado, A Machado  7 56'8 Bioucand, E S. Rodrigues  8 56

4* Pirão às 21 horas — 1.300 mstros

NCzl 3.000,00 — Triaxata/Dupla-Exata"PRtMIO ESTUARD0 1857"
Far-Sighted, J. Malta  1 54
Hanlu, R. Rodrigues  2 55
Vosne Romaneé, A. Machado F'... 3 55
Filo D"Oro, F Pereira F8  4 54
Comprador, E. S. Gomes  5 58

5* Páreo às 21h30min — 2.000 mstros
NCzl 6.000,00 - Trtsxata/Dupla-Exata"PRÊMIO MADAGASCAR 1958"

Rojo Cardenal, C. Lavor  1 56
Quelf, L. A. Alves  2 54
Complete Angler, J. F Reis  3 56
Força Oculta, M. Cardoso  4 54
Quejor, J. B. Fonseca  5 58

6* Pàrso às 22 horas — 1.300 mstros
NCxt 3.000,00 - Trtsxata/Dupla-Exata"PRÊMIO EDVMION 1858"

Juraguà, E. 0. Ferreira  1 58
Johnny Steel, M. Silva.  2 58
Pacino, D. Agllo  3 58
Apuru. M. Monteiro  4 58
Manuelita do Sul. E. R. Ferr  5 56
Kiamino, A. L Sampaio  6 58

7* Pàrso às 22h30min — 1.600 mstros
NCzl 3.000,00 — Trlsxata/Dupla-Exata"PRÊMIO EMIR 1880"

1 Last Romantic.J. Malta.  1 58

2 Endina, A. Machado F° 56
3FellowShot,E.S.Rodrigues 58

Staton, M. Monteiro 58
Ciorba, R. Rodrigues 56

El Sheik, M. Andrade 58
Equilíbrio, J. R. Oliveira 58

8* Páreo às 23 horss — 1.200 mstros
NCzl 3.600,00 — Triexsta/Dupta-Exata"PRÊMIO BARON ET 1881"

Decrelum, C. Lavor 58
Dominique Star, M. Cardoso 56
Carnival D'Oro, M. A. Santos 56
Miss Creta, M. A. Santos 54

Indicações

1° Páreo : Aimoré Alegre ¦ Leão dos Pampas ¦ Bold Cielo
2° Páreo : Ingratz ¦ Naiche ¦ Jive
3o Páreo : Fórum Sky ¦ Montemor ¦ Aposiano
4° Páreo : Hanlú B Comprador ¦ Far-Sighted
5° Páreo : Quelf B Rojo Cardenal ¦ Complete Angler
6° Páreo : Juraguà ¦ Apurú ¦ Pacino
7" Páreo : Staton ¦ Ciorba ¦ Fellow Shot
8» Páreo : Elrond ¦ Gavião Dourado ¦ Dominique Star
8" Páreo : Freasing Heat ¦ Establish

Acumulada ' 4°2(Hanlú), 5°2(Quelf) e 8°6(Elrond)

A
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WXSSL .IRmascenca

Uma tradição em móveis de estilo

Xadrez Iluska Simonsen

defensor do Stud Golden Horse tem pre-
sença confirmada no Grande Prêmio
Bento Gonçalves, principal prova do tur-
fe do Rio Grande do Sul.
Campos — O titular do Stud Vegas,
César Maclaren, confirma a inscrição de
Laon no Grande Prêmio Cidade de
Campos, principal prova do turfe cam-
pista em 1.800 metros na areia. Em fase
espetacular, Laon obteve a segunda posi-
ção no handicap disputado quinta-feira à
noite, superado apenas por Partidora.
Boa forma — Fogueteiro, do Ha-
ras Santa Ana do Rio Grande, realizou
bom exercício de 139s3/5 na volta fecha-
da para atuar no GP Frederico Lund-
green, prova central desta semana na
Gávea.

Gavião Dourado, E. S. Rodrigues 55
Elrond, R. Rodrigues  54
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Kasparov protegeu a raça

Homem x máquina
"Não 

posso imaginar um mundo em que o
conhecimento do computador seja mais poderoso
que o do Homem". "Eu venci o .Deep Thought
para proteger a espécie humana." Estas frases
fazem parte das declarações do campeão mundial
de xadrez absoluto, Garry Kasparov, após sua
segunda vitória contra o computador.

Esta máquina, denominada de Deep Thought
(Pensamento Profundo), foi programada por es-
tudantes de informática do Carnegie-Mellon de
Pittsburg,(EUA), sendo considerado o mais forte
programa de xadrez já montado em um compu-
tador. Ele é capaz de analisar 720 mil opções por
segundo, tendo rating estimado de 25,50 pts. Esta
pontuação deve-se a mais de 500 vitorias em
partidas jogadas, inclusive contra alguns Mis e
GMs (por exemplo, o GM Bent Larsen, antigo
adversário de Fischer) de renome internacional.

Kasparov, ao ser convidado para este match de
2 partidas, fez uma "preparação" especial, estü-
dando o comportamento de seu "adversário" nas
últimas partidas jogadas contra fortes enxadristas.
Afinal, ele tinha em mente comprovar — e o fez!
— que o jogo de xadrez não, é só baseado em boa
memória e discernimento. É preciso também ta-
lento e criatividade.

O match realizou-se em Nova Iorque, no últi-
mo dia 22, na sede da Academia de Artes da
cidade e significou um prêmio de 10 mil dólares —
além da repercursão mundial — para Kasparov,
que venceu de 2 a 0.

Vamos acompanhar a primeira partida jogada
entre o campeão e a máquina:
Deep Thought x Kasparov (Francesa)
I)P4R -P4BD 2)P3BD -P3R 3)P4D -P4D 4)PRxP
-PRxP 5)C3B -B3D 6)B3R -P5B 7)P3CD -PxP
8)PxP -C2R 9)C3T -C1:3B 10)C5CD -B1C
II)B3D -B4B 12)P4B -0-0 13)T4T -D2D 14)C3B
-B2B 15)BxB -DxB 16)C4T -D2D 17)0-0 -TD1D
18)T1R -TR1R 19)P5B -B4T 20)D3D -P3TD
21)P3TR -BxC 22)DxB -C4B 23)CxC -DxC
24)T2T -T3R 25)T2:2R -T1:1R 26)D2D -P3B
27)P4CD -T1:2R 28)R1T -P4CR 29)R1C -P5C
30)P4T -T5R 31)D2C -C2T 32)D2D -T5:3R
33)D1B -C4C 34)D2D -C6T 35)D1D R3B
36)D3C -C5B 37)R2T -T5R 38)P3C -D6B 39)P5C
-P4TD 40)P6B -P4B 41)PxP -TxPC 42)R1C -P5B
43)PxP -P6C 44)D1D -T2:2R 45)P6C -PxP +
46)TxP -DxD 47)TxD -TxB 48)T2CR -CxP
49)T5C -P5T 50)T5T -P6T 51)T2D -T7R
52)abandona. (0-1)

Na segunda Kasparov jogou de brancas, ob-
tendo a vitória em apenas 37 lances.
Sul-Americano de xadrez ativo

Foi jogado no Hotel Carimã, em Foz do Igua-
çu, Paraná, nos dias 21 e 22 de outubro, o Cam-
peonato Sul-Americano de Xadrez Ativo, que
classificou os 5 primeiros colocados para o Mun-
dial desta modalidade, a ser realizado em dezem-
bro próximo, no México.

Ao todo, participaram 242 jogadores, repre-
sentando 6 países, disputando as vagas e os prê-
mios (foram distribuídos U$ 10.000 dólares!). O
GM brasileiro Jaime Sunnyê Neto sagrou-se
campeão isolado, em 9,5 pts, ao empatar 3 parti-
das e vencer as demais, nas 11 rodadas! No 2o
posto chegou o MI Herman Claudius van Riems-
dijk (BR) e em 3o o MI chileno Herman Salazar,
ambos coni 9,0 pts. Os 4o e 5o classificados, com
8,5 pts, foram Marcos Devcic (Argentina) e Ale-
jandro Martinez (argentino naturalizado brasilei-
ro). Os desempates foram pelo critério de milési-
mos totais.

A denominação de "Xadrez Ativo", para a
modalidade de competição em que cada jogador
tem 30 minutos para jogar toda a partida, deverá
ser modificada para 

"Xadrez Rápido" por deter-
minação do órgão máximo da xadrez. A Fide
acredita que dessa forma possa impedir que o
jogo tradicional (2,30 hs para cada um) tenha
conotação de xadrez passivo. É quase certo que o
Campeonato Mundial em Mazatlán venha já
com a nova denominação.
II Memorial Capablanca

Departamento de Xadrez do BNB Clube,
de Fortaleza, com apoio da Federação Cearense
de Xadrez, realizará o II Torneio Memorial Ca-
pablanca, de 11 a 19 deste mês. Estão sendo
convidados diversos campeões estaduais de 89,
assim como renomados enxadristas, para a dispu-
ta do título deste ano e dos prêmios no valor total
de 15 mil cruzados.

01 Memorial foi jogado em dezembro último,
tendo por campeão o MI paulista Alexandru S.
Segai.
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Zicofoi um dos melhores em campo
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Zicofoi um dos melhores em campo

Ricardo Loonr

A briga entre a experiência de Júnior e a juventude de Bismarckfoi vencida pelo rubro-negro com sobras

Arte de Júnior e Zico leva o Fia à vitória

Cláudio Arreguy

Setenta e um anos de talento, experiência e
tranqüilidade levaram o Flamengo à vitória de
2 a 0 sobre o Vasco, na festa de ontem à tarde,
no Maracanã. Dos pés de Zico (36 anos) e
Júnior (35), transformou a seu favor o favori-
tismo que, apressada e empolgadamente, os
vascainos cantaram durante a semana. Foi uma
lição de humildade, aplicação e movimentação.
Aliás, desde a entrada em campo, os rubro-ne-
gros foram humildes. Depois que o adversário
foi devidamente saudado pela sua torcida, em
número bem maior, os jogadores do Flamengo,
Zico e Júnior à frente, saíram do túnel em
passos lentos e caminharam, cabeças baixas, até
o lado onde estavam seus torcedores.

Houve quem sentisse pena de Júnior, por ter
sido dele a missão de, como zagueiro-central,
marcar o badalado Bebeto. Mas os craques têm,
mais do que ninguém, o dom de surpreender
quando menos se espera. Atuação tão impecá-
vel, o número 5 grisalho do Flamengo não tinha
desde o futebol italiano. Foi perfeito, desar-
mando atrás com classe e, quando preciso,
energia. Não se limitou à defesa. Pelo contra-
rio. Jogou como autêntico libero, armando,
lançando, tabelando, partindo em velocidade,
contagiando seu time.

Nada melhor para esse magnífico Júnior do
que contar com um Zico ao lado. Este também
brilhou. Até defendendo e cometendo faltas, o
Galinho agradou. Deu bicicleta em sua área,
chutão, agarrou pela camisa. Tudo sem deixar
de lado seu refinado futebol. Enfim, foi uma
aula de futebol dos dois veteranos ídolos do
Flamengo.

Quanto ao Vasco, foi um bando de bons
jogadores que jamais se encontrou. Teve mais
tempo de bola no pé, criou suas oportunidades,
é verdade. Mas esbarrou quase sempre na colo-
cação de ura adversário que lembrou, em alguns
aspectos, o Botafogo do Campeonato Estadual.
O treinador, cuja concepção se fez notar, é o
mesmo Espinoza. O maior defeito vascaino, e
fatal, foi permitir ao Flamengo executar contra-
ataques em velocidade. E eram jogadas de cau-

sar pânico nos assustados jogadores que, até o
inicio da partida, eram tratados como favori-
tos.

Foi num contra-ataque, aos 30m de jogo,
que o Flamengo começou a dar números a sua
excelente atuação. Luís Carlos (que boa surpre-
sa, esse jovem meia lançado ontem por Espino-
za) escapou pela esquerda e lançou a Alcin-
do. Este penetrou na área, chutou, Acácio
defendeu e Bujica, oportunista, se antecipou a
Quiiionez.

O 1 a 0 a favor deixou o Flamengo ainda
mais senhor de si. No segundo tempo, então, o
domínio foi maior, com Júnior e Zico contra-
riando os que pensaram que fossem se cansar.
Cansaram, sim. Mas de intimidar o adver-
sário com belíssimo futebol. Aos 8m, Júnior
saiu em fulminante contra-ataque, passando a
Alcindo, que encontrou Zico ja na área. Tudo
muito rápido e preciso. Zico poderia ter tentado
o chute, mas preferiu deixar a Bujica a missão
facilitada de apenas tocar.

O segundo gol abateu de vez o Vasco.
Tanto que Bebeto acertou Zé Carlos, que tenta-
va impedir a saida rápida de bola do adversário,
enquanto seu time comemorava. Os dois, golei-
ro e atacante, foram expulsos. Mas o domínio
rubro-negro continuou e proporcionou várias
outras oportunidades. Com Zico e Júnior co-
mandando, e os demais mantendo o bom nível,
o humilde e disciplinado Flamengo obteve justa
vitória. E comprovou a certeza de que futebol
não escolhe idade, mas premia o talento.

Vasco: Acácio, Luís Carlos, Leonardo. Qulfioneze Mazlnbo; Zé do Carmo. Andrade (Vlvlnho),
Boladelro (Wllllan) e Tita; Bebeto e Bismarclc.
Ttonico: Nelalaho

Flamengo: Zé Carlos, Joslmar, Júnior,
Fernando e Leonardo; Aílton, Luís Carlos (Z6
Carlos Paulista) e Zico; Alcindo, Bujica (Nando)
e Zinho. Técnico: Valdir EBpinoza

Local: Maracanã.. Renda: NCzS 1 milhão 088 mil 330.
Público: 59 mil 056 pagantes. Juix: Luís Carlos Félix.
CartOca amarelos: Zé do Carmo, Tita, Zé Carlos, Al-
cindo, Leonardo e Júnior. Cartões vermelhos: Bebeto
e Zé Carlos. Ools: no primeiro tempo — Bujica (30m);no segundo tempo — Bujica (8m).

Os lances do jogo Muitas faltas
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FALTAS
COMETIDAS

VASCO

FLAMENGO

sistema de marcação em cima adotado pelo
vJ Flamengo foi o maior responsável pelo gran-
de número de faltas (64, de acordo com o levanta-
mento da DataFolha) na partida. Não foi um jogo
violento, apesar de algumas entradas duras. Mar-
cando firme e parando a jogada, se preciso, de
qualquer maneira, os rubro-negros cometeram 43
infrações, contra apenas 21 do Vasco. Essa tática
impediu o Vasco de fazer lançamentos, por exem-
pio — apenas um foi executado. E o levou a
precipitar finalizações. Chutou 14 bolas para fora e
apenas três na direção do gol. (C.A.)

Espinoza aprova nova zaga

Depois do futebol que apresentou ontem,
todas as dúvidas se desfizeram: Júnior vai ser
firmado como zagueiro do Flamengo, ao lado
de Fernando. O técnico Valdir Espinoza já
tinha conversado com o jogador e comentado
sua intenção de efetivá-lo na posição. Foi o
suficiente para Júnior. Durante a semana, ob-
servou teipes e características de outros zaguei-
ros — ontem, se mirou na marcação de Bonetti,
do Juventus, sobre Van Basten, do Milan.
Assim, se inspirou para marcar Bebeto. "Essa
posição se encaixa perfeitamente com minhas
caraterísticas", comentou, realizado. Para ele, a
vitória foi significativa.

"Eles não aprendem mesmo. Falam, falam e
na hora aga... Não se pode menosprezar um
time como o Flamengo". Júnior lembrou que a
sua atuação e a de Zico ontem reflete apenas a
carreira dos dois. "Sempre fomos muito profis-
sionais. E é isso que temos que passar para os
mais novos. Quando não der mais, vamos nos
sentar na arquibancada" , ressaltando o prazer
de defender o Flamengo. "Antes de voltar,
minha mulher me alertou que iam dizer que

estava velho. Sabia disso. Como sei, também,
que vão falar a mesma coisa daqui a dois ou três
jogos."

A satisfação do veterano Júnior era a mesma
do jovem Luís Carlos, 21 anos. "Foi a grande
oportunidade de minha vida", exultava num
canto do vestiário. Depois de quatro meses sem
jogar, Luís Carlos mostrou ontem que pode
brigar por uma posição no time. "A pior fase,
quando Telê dirigia, já passou", lembrou os
momentos em que ficava marginalizado. O téc-
nico Valdir Espinoza confirmou que não mexe
no time para o jogo com o Palmeiras, a exceção
do gol, onde Zé Carlos Paulista substituirá o
goleiro Zé Carlos, expulso.

"Depois de três meses no Flamengo, final-
mente estreei", comentava satisfeito o treina-
dor, impressionado com o apoio da torcida.
"Devo dizer obrigado aos jogadores. Mas tam-
bém aos torcedores, que nos apoiaram e incen-
tivaram os 90 minutos." Para Espinoza, o
time conseguiu se agrupar e ser ofensivo. Como
sempre deve jogar o Flamengo. (T.A.)

A vitória do velho carisma

Zico conversa,
analisa, aconselha
e ganha o jogo

Tadeu de Aguiar

Hipóllto Pereira

Violência ficou no papel

Marcos Malafaia

A anunciada violência entre torcedores de
Vasco e Flamengo ficou só nos mapas e estraté-
gias da Polícia Militar. O comandante da opc-
ração policial, dentro e fora do estádio, coronel
Luís Carlos Garcia, confirmou que não houve
sequer uma confusão e apenas 10 pessoas foram
detidas (ambulantes e guardadores de carros
que insistiam em trabalhar em locais proibidos).
O coronel Garcia ressaltou que esse foi um dos
jogos mais tranqüilos dos últimos meses.

Bem antes da partida começar, já se obser-
vava, nas áreas próximas ao estádio, que o
clima de violência tinha sido substituído, ao
menos para o jogo de ontem, pelo romantismo
do futebol. Eram familias inteiras, casais de
namorados e muitas crianças, todos gritando os
nomes de seus ídolos e ironizando os adversâ-

rios, sem tumultos. Na calçada do Maracanã,
livre dos camelôs (com atuação proibida), os
destaques foram as bandeiras e as brincadeiras,
como um grupo de vascainos usando perucas
coloridas, numa alusão ao novo ídolo Quino-
nez..

Às cinco da tarde, a torcida do Vasco lotava
sua parte das arquibancadas. Menos motivada,
a rubro-negra era bem menor. O policiamento
separava as duas torcidas com uma fila dupla de
soldados. Aos 21 minutos do primeiro tempo,
as quase 80 mil pessoas presentes puderam rir
juntas de um tropeção do juiz Luís Carlos Félix.
Até mesmo a operação arrastão da geral cedeu
espaço à euforia. Apesar da proximidade da
eleição presidencial, não houve panfletagem e
nenhum tipo de propaganda eleitoral (também
proibida pela policia). Só no final do jogo a
eufórica torcida do Flamengo pedia Bujica para
presidente do Brasil.

Se 
foi, de fato, a última vez que Zico cruzou o

caminho do Vasco — os dois times podem
voltar a se enfrentar, caso se classifiquem —, depois
de longos 17 anos de duelo, os vascainos devem
estar mais aliviados do que transtornados. Se foi, de
fato, o último Flamengo x Vasco na vida de Zico, a
saudade vai ser maior ainda. Júnior esteve excepcio-
nal como zagueiro, o técnico Espinoza confirmou
sua vocação de estrategista, todos estiveram perfei-
tos. Mas a vitória de ontem deve ser creditada muito
ao talento, ao carisma, a determinação de ura jovem
de 36 anos. O velho Artur Antunes Coimbra.

Esse jogo transcendeu os 90 minutos. Na verda-
de, começou quase uma semana antes de o árbitro
Luís Carlos Félix ordenar ao Vasco a saída de bola.
É segunda-feira, 30 de outubro, e o clima da Gávea é
de constrangimento pelas seguidas derrotas no Cam-
peonato Brasileiro. Quase todos parecem desorienta-
dos. Zico e o técnico Valdir Espinoza conversam."Quando conversamos, ponderei que o Flamengo
não podia ficar jogando atrás, sendo golpeado, sem
reagir." Zico falou também que não podia jogar mais
adiantado, nem Júnior no meio-campo, Juntos, ele e
o técnico, discutiram e chegaram à melhor forma de
o Flamengo jogar.

Já é terça-feira. O time treina pela manhã. A
surpresa no time principal é o atacante Luís Carlos.
Espinoza aceita a sugestão de Zico e o coloca no
time. O técnico descobre uma boa forma de aprovei-
tá-lo. "É bom jogador. Eu o conheço há muito
tempo, por isso defendi a sua escalação. Luís Carlos
tem características semelhantes às de Renato." A
quinta-feira chega. O ambiente na Gávea continua
morno, contrastando com São Januário, onde a
confiança na vitória é maior. É preciso reagir. Zico
reage. "O que eu disse é que não se pode menospre-
zar um time como o do Flamengo. O Vasco possui
ótimos jogadores, mas não ganhou nada ainda. Me-
xeram com o Flamengo."

Zico fez mais. Ontem, na concentração, reuniu
em seu quarto Alcindo, Bujica e Luís Carlos e teve
com eles um conversa séria. Procurou mostrar-lhes a
importância de defender o Flamengo em um clássico."O Flamengo é alegria. Precisávamos resgatar isso.
É importante sentir orgulho em disputar um Fia-
mengo x Vasco. Quantos não queriam estar no
Maracanã? Então, é preciso ter satisfação, vontade e
determinação. Mas também alegria, jogar futebol. O
Flamengo é isso." O Flamengo foi isso mais uma
vez. Muito graças a Zico. Em campo, deu bicle-
ta para tirar o perigo da área, cometeu faltas, deu
chutões e, como sempre, usou a magia de seus pés
para levar op Flamengo a vitória."Nessa nova posição, posso render melhor, sem
ter muita marcação." Aliviado, feliz, realizado. Zico
venceu o Vasco. Talvez, pela última vez.

Apatia deixa Nelsinho irritado

Oldemário Touguinhó

A atuação do Vasco decepcionou a Comissão Técni-
ca. O mais revoltado era o sempre tranqüilo Nelsinho.
No vestiário, o técnico não se conformava com a falta de
combatividade da equipe que, em sua opinião, não deu
trabalho para o adversario." O Vasco é um time que combate, que marca, que
persegue na marcação e contra o Flamengo não fez nada
disso. Ficou apenas cercando, sem partir para a retoma-
da de bola. Assim não se ganha de ninguém. Sem luta
não se consegue a vitória. A culpa é minha. Sou o
responsável por tudo dentro de campo. Só que não
encontro justificativa para a falta de vontade que vi no
meu time."

Nelsinho estava abatido. Chegou a dizer que todo
meio campo foi para o ataque, ignorando a marcação."Só o Zé do Carmo marcou. Ele tentava cercar de um
lado e do outro, mas não era possível fazer tudo sozi-
nho. O Flamengo acabou se aproveitando do espaço
que havia em nosso campo e, em contra-ataque, vinha
livre para buscar o gol. Nunca vi meu time deixar tanto
buraco por falta de participação nas jogadas."

O técnico vascaino não deixou de elogiar o empenho
do adversário."0 Flamengo foi um time com mais de-
terminação. Todos disputavam as jogadas com muita

vontade. Por isso fez os dois gols. Soube aproveitar
nossas falhas."

O goleiro Acácio apontou o cansaço como responsa-
vel pela derrota, em razão da viagem para o amistoso
com o Goiás, na quarta-feira, em Goiânia. "Não quero
tirar as virtudes ao Flamengo, mas o Vasco não foi o
mesmo de outros jogos. A equipe fez uma viagem que
prejudicou a preparação para o jogo. O certo era o time
ficar treinando em São Januário durante a semana.
Infelizmente, saiu para enfrentar o Goiás e perdeu o
ritmo e as pernas contra o Flamengo."

O mais tranqüilo, mesmo aborrecido com a derrota,
era Tita. O jogador disse que o Vasco ainda pode se
recuperar nos próximos jogos e disputar o titulo. "O
jogo com o Flamengo já passou. Vamos nos preparar
para fazer uma boa apresentação contra a Inter de
Limeira. O nosso problema é de fácil solução. Só agora é
que estamos começando a jogar juntos. Temos é falta de
entrosamento. Na defesa está o Quiiiones. No meio
campo, o Andrade e Boiadeiro. Na frente, eu e Bebeto.
Ora, acertar logo é meio difícil. Mas, isso vai acontecer
brevemente. Aí sim, todo time vai crescer."

Após o jogo, o Vasco teve que resolver um outro
problema. Bebeto foi sorteado para fazer o exame anti-
doping. O atacante, no entanto, saiu do estádio antes do
final da partida e Leonardo foi indicado para o seu
lugar. Se isso não acontecesse, o clube não teria di-
reito a cota da renda.

Zé Carlos ?? — Oportuna defesa em ¦
cabeçada de Tita. Vinha bem até ser
expulso, em confuso lance com Bebeto,
no qual tentava ganhar tempo.
Josimar ?? — Correto, sóbrio e se- •
nhor de seu setor. Guardou-se mais para
evitar jogadas às suas costas e cobrir as
saídas de Júnior.
Júnior ???? — Perfeito. Raça, fôlego,
técnica e simplicidade. Sua melhor atuaT,
ção desde que chegou da Itália. Se os '
italianos o vissem, ontem, estaria cruzan-.'
do o Atlântico de novo, hoje. ™ '¦
Fernando ??? — Dos que enfrenta- .
ram ex-time, foi o melhor, compondo- '.'
firme dupla de zaga com Júnior. E até
avançando algumas vezes. ^ >
Leonardo ?? — Não anda em boa
fase, mas compensou isso com garra e-,
aplicação. Desperdiçou alguns contra-a":' \
taques.
Aílton ?? — Outro que lutou sempre,
aparecendo em todos os lugares do cam- -
po e roubando muitas bolas. ,,,,
Luís Carlos ??? — Ótimo, principal- - ;
mente nas jogadas em velocidade pela
esquerda, como na do primeiro gol. Só i
saiu por ser o menos experiente. Zé Car- í
los Paulista ? — Entrou para cobrir a :
expulsão de seu xará.
Zico ???? — Um torcedor eufórico ;
não resistiu: "Com 37 anos, e ainda joga-' >
isso tudo." A análise é correta em parte. ;
Zico realmente joga isso tudo. E a cada •
dia mais um pouco. Mas só tem 36 anos. .
Pena que esteja parando.
Alcindo ?? — Matou muitos contra-a-
taques, mas participou de ótimas joga-.
das, entre as quais as dos dois gols.
Bujica ?? — Praticamente, tocou duas
vezes na bola. Para dentro do gol.
Nando ? — Entrou e também deu tra-r-f
balho aos zagueiros adversários.
Zinho ?? — Foi eficiente auxiliar dcs~ "[
meio-campo, na marcação, e importante ;
homem de frente, nos rápidos contra-ã-'™',
taques. {C.A)

Acácio ?? — Sem culpa nos gols. ;.
Evitou, com boas defesas, que o Flamen- ¦
go aumentasse o marcador. O melhor do ¦
Vasco. '
Luís Carlos ? — Começou bem, •'
apoiando com decisão e velocidade. Mas- •'
deu espaços às costas e o adversário logo""'
percebeu. E explorou bem.
Leonardo ? — Algumas coberturas'*'
eficientes. Mas muita indecisão com o
companheiro de zaga. O adversário, que
não tinha nada com isso, agradeceu tais
hesitações.
Quiiionez ? — No primeiro tempo,
bem, principalmente nas coberturas a '
Mazinho. No segundo, quis apoiar e
caiu muito. O segundo gol rubro-negro ?
nasceu de bola que perdeu no ataque.
Mazinho ? — Dessa vez, ficou de-
vendo. Envolvido na maior parte do
tempo pelo imprevisível Alcindo, ficou
longe do lateral moderno que é.
Zé do Carmo ? — Até que lutou
muito, gritou, fez falta. Mas se viu envol-
vido na pasmaceira geral que atingiu seu
time.
Andrade ? — Alguns toques bonitos.' '
O problema é que não sabe onde joga
nesse time vascaino. E até descobrir é _[
bem possível que o treinador ache que
sua posição ideal, atualmente, seja o
banco de reservas. Vivinho ? — En-
trou já na fase do tudo ou nada. E ficou
mais perto do nada.
Boiadeiro • — Atuou de meias bai-
xas e com a camisa número 11. Foi
notado só por isso. Saiu merecidamente
no intervalo. Willian ? — Foi ligeira-
mente melhor do que Boiadeiro. Sem
que isso signifique que tenha atuado
bem.
Tita ? — Algumas boas jogadas indi-
viduais, como duas em que aplicou len-''
çol em adversários e chutou com peri-
go. Mas também não se achou.
Bebeto • — Encerrou de forma negra
a semana desde o início collorida.
Bismarck ? — Um dos que mais-
lutou. E até teve algumas oportunidades. L
(C-A.)

Cotações • ruim ? regular *?
bom ótimo excepcional —
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3 e violencia marcam classico 
paulista

SSo Paulo —Jos6 Carlo? Pjrasilfinal da fase, aos 42 mmutos, o Palmeiras
comegou a esbogar a reagao que se con- « g» |H||||^firmou na segunda etapa. 0 centroavan- h jflHj a^n-q vJj,.' 

* I

te Gaucho entrou na area, trombou com

nal. A equipe palmeirense colocou o Sao
Paulo na defesa. Em pclo menos tres 'JHHHHf j8H[^^K£j jRl ¦oportunidadcs o golciro Gilmar teve que ^4.': '"M -¦-
fazer boas defesas para evitar o empale. '* - ,<;^B
Aos 21 minutos, porcm, o ponta-esquer- 1®^ 

' 
,: Kb iWffSMSPp^ ^*¦•¦:

da Paulinho Carioca empatou o jogo, • *>/'*> */|w jhJ' |HH Sfe'* '* •' ™mi
depois de receber um passe de, substitute |k •** . ^ - BL 
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domcio-campoJunior. 
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amea?ado de expulsao pclo arbitro Jose ^':^''c ^l v :
de Assis Aragao. "Estou fisicamente .;tj;'1^ J&y ''^

xas do jogador.

/% Sao Paulo — Gilmar, Z6 Teodoro (Ronal- ¦.-" A;Jlillf|l||P>''^^^^^l^lI^ v ,-V^^P ; 
"

IJf do), Adilson, Ricardo Rocha. e Nolsinho s 1
(Bernardo); Fldvio, Rai e Bob6; Mdrio «&;M • ';:i:;;-W ¦.¦• AM Tilico, Noi e Paulo Cesar. Ttcnico: Carlos v<:< ? H SK ¦•*>,'

Alborto Sllva. y>i>iin in»w*l<ftmJ1P 
fS||

Palmeiras — Veloso, Dlda, Toninho (Mu- llSP l|B8B||Hw ^jaj^ < "'>. ^kw&|
V J rllo), Celso Gomes e Abelardo; Jiinior ?S J|||r %&? If '^^'^'vJRHHHI' """ -v > i A WM$ »HBBE - ''^ HBfi&^BK^(Buiao), Elzo e Bandeira; Careca e Pauli- {M$t mm d||§§3 -'-¦/'''"" ' 

imPPF -:°-M| ' ^F ( •¦ .£||-i
no Carlo ca. T6cnico: Emerson Le&o. ., ^ ^

Local: Morumbi. Renda: NCz$ 619.816. Publico: l
29.701. Juiz: Jos6 de Assis Aragio. Cartfiea h<"u 'V"" '^1-, ,s .' *<"'^*amarelos: Z6 Teodoro, Tonlnho, Mario Tilico, •¦¦ MV-- "/\ ;' V.?Ks''\ %" fr-^.''|Paulo Cesar e Abelardo. Cartflo vermelho: Ma- <? " ' >*'J K i %v } ^rio Tilico. Gola: No primeiro tempo, MArio \ > ,'' \ 1 V ;Tilico aos 10 e 24 minutos, e Dida, aos42. No se ' ¦ <:'S|" if\l'l\\W0i *""-' I I s
gundo tempo, Paulinho Carioca aos 21. \: '<. -,* ^
wmK^mmamm—mmmmm^m A determinagao e a garra for am fundamentals para que o Palmeiras reagisse e conseguisse empatar

0 tccnico Antonio Lopes garante que '^¦oaHHHH||
a equipe vai embalar e tem tudo para |Fi ,| j^^HHHHB|chegar final do campeonato. Lem- /]m
bra que, dos jogos que faltam, j|

MG, Corintians e Sao Paulo. Alem
disso, Lopes ressalta o desanimo do m
Intercional-RS, com campanha ruim. PL-'^ ¦&$ I f*fx.-'>'1
A Portuguesa enfrentar os gau- ,._¦ ¦" Wm^X. 1» vL \
chos, o Nautico e o Botafogo, fora de 

| |^ " A
Numa rodada recheada de expul-

Henrique e C61io Gaiicho (L1- y ^
ra); Capitfto, Biro-Biro, Tonlnho e Ld; "M|||iliM9^

berto. T6cnico: Antfinio Lopes .^ap 1

Intar-SP: Silas, China, Edvaldo, Valdir J , ,. v . ,^ ^;?&?, f.y / MW(M!§L
do (Aur61io), G6rson e Mendonga; Sidnei, g||^ '%:M|%%I^'< '<^s ^K ' "<v VBRonaldo Marques e Mar- |^K<:-

Os atacantes deram
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Maradona casard na igreja

São Paulo
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A determinação è a garra foram fundamentais para que o Palmeiras reagisse e conseguisse empatar

 Recife — Natanael Guedes

"esa do Grêmio•s atacantes nao deram descanso a
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Empate e violência marcam clássico 
paulista

SÃO PAULO — Num clássico mo-
vimentado e onde a violência tirou de
campo, com contusões sérias, dois joga-
dores, São Paulo e Palmeiras empataram
em 2 a 2 no estádio do Morumbi. Ainda
com o placar em zero, o lateral são-pau-
lino Zé Teodoro fraturou o tornozelo
esquerdo e o zagueiro palmeirense Toni-
nho saiu de campo com contusão no
tendão de Aquiles.

Quinto colocado no grupo A com 11
pontos ganhos, o São Paulo abriu o pia-
car aos 10 minutos, através do ponta-di-
reita Mário Tilico aproveitando cruza-' mento feito pelo lateral Nelsinho, numa
jogada ensaiada depois de uma cobrança
de falta.

Ao disputar uma bola com o meio-
campo Elzo, do Palmeiras, Zé Teodoro
perdeu condições de jogo. A seguir, To-
ninho, ao cometer uma maldosa falta
contra o atacante Paulo César — infra-
ção que deu origem ao gol do São Paulo
-, contundiu o tendão na perna direita.
Os dois já haviam sido advertidos com o' cartão amarelo.

O lateral,levado para o Hospital No-
ve de Julho, foi operado pelo médico do
clube, Marco Aurélio Cunha. Toninho,
que saiu de campo com uma suspeita de
ruptura no tendão, fez uma radiografia
ainda no Morumbi e não teve esse diag-
nóstico confirmado.

Ainda no primeiro tempo, aos 24 mi-
nutos, o mesmo Mário Tilico marcou o
segundo gol do São Paulo, num lance
parecido com o primeiro. Com um cru-
zamento de esquerda, o centroavante Nei
cabeçou, o goleiro Veloso espalmou e o
ponta só teve o trabalho de cabecear
novamente para o fundo das redes. No

final da fase, aos 42 minutos, o Palmeiras
começou a esboçar a reação que se con-
firmou na segunda etapa. O centroavan-
te Gaúcho entrou na área, trombou com
zagueiros e a bola sobrou para o lateral
Dida, que diminuiu o placar.

Se o primeiro tempo foi tricolor, o-
Palmeiras subiu de produção na fase fi-
nal. A equipe palmeirense colocou o São
Paulo na defesa. Em pelo menos três
oportunidades o goleiro Gilmar teve que
fazer boas defesas para evitar o empate.
Aos 21 minutos, porém, o ponta-esquer-
da Paulinho Carioca empatou o jogo,
depois de receber um passe de, substituto
do meio-campo Júnior.

Polêmica — A polêmica da parti-"
da ficou por conta do lateral-esquerdo
Nelsinho, que pediu para ser substituído
no intervalo alegando que estava sendo
ameaçado de expulsão pelo árbitro José
de Assis Aragão. "Estou fisicamente
bem". "Lugar de chorar é na cama",
rebateu o juiz ao ser informado das quei-
xas do jogador.

São Paulo — Gilmar, Zé Teodoro (Ronal-
b M do), Adilson, Ricardo Rocha, e Nelsinho
J^a (Bernardo); Flávio, Raí e Bobô; Mário
f^f Tilico, Nel e Paulo César. Técnico: Carlos
Alberto Silva.

Palmeiras — Veloso, Dlda, Toninho (Mu-rilo), Celso Gomes e Abelardo; Júnior
(Bulâo), Elzo e Bandeira; Careca e Pauli-
no Cario ca. Técnico: Emerson Leão.

Local: Morumbi. Renda: NCzS 619.816. Público:29.701. Juiz: José de Assis Aragâo. CartOeaamarelos: Zé Teodoro, Toninho, Mario Tilico,
Paulo César e Abelardo. Cartfto vermelho: Ma-rio Tilico. Gola: No primeiro tempo, MárioTilico aos 10 e 24 minutos, e Dida, aos 42. No se
gundo tempo, Paulinho Carioca aos 21.

Vitória 
perde 

e está 
quase 

na 2a divisão

Atlético-PR e
Bahia lideram o
'torneio 

da morte9

SALVADOR 
- O Vitória, atual

campeão baiano, está cada vez
mais próximo da segunda divisão na-
cional no ano que vem. Em sua segun-
da partida pelo torneio da morte, on-
tem, na Fonte Nova, perdeu para o
Bahia, por 2 a 1. e agora está em último
lugar. O Bahia, campeão brasileiro de
88, parece estar se recuperando da pés-
sima campanha realizada na primeira
fase do Campeonato Brasileiro. Com a
vitória deste fim de semana, o tricolor
baiano assumiu a liderança do torneio.

ao lado do Atlético Paranaense, com
três pontos em dois jogos.

O Bahia começou a partida dando a
impressão de que iria golear. Com os
dois gols marcados logo no início do
jogo, pelo artilheiro Charles — aos sete
e 17 minutos —, no entanto, o time se
acomodou e permitiu a reação do Vitó-
ria, que só conseguiu descontar no se-
gundo tempo, quando Renato aprovei-
tou uma falta batida por Hugo, aos 17
minutos. No próximo fim de semana o
Bahia recebe o Sport, na Fonte Nova,
enquanto o Vitória vai até Campinas
enfrentar o Guarani.

Bahia: Rogério; Mailson, João
Marcelo. Claudir e Paulo Robson.
Paulo Rodrigues (Marcelo Jorge), Gil e

Luiz Fernando (Duda); Naldinlio,
Charles e Marquinhos. Vitória: Róbin-
son (Borges); Jairo, Edson, Beto e Lu-
ciano; Bigu, Hugo e Alberto; Tobi,
Ederlaine (Renato) e Marquinhos.

Decepção — Dez dias depois de
decepcionar sua torcida ao ser elimina-
do da segunda fase do Campeonato
Brasileiro, perdendo para o Vasco, em
casa, o Sport conseguiu desmotivar
ainda mais seus torcedores: fez uma
péssima estréia diante do Atlético-PR,
na Ilha do Retiro, empatando por 0 a
0.

Sem criatividade, o Sport mostrou-
se lento em campo. Durante todo o
jogo, o time pernambucano só criou
duas chances — numa delas Anselmo
cabeceou na trave. O Atlético, ao con-

trário, jogou compacto, firme na defe-
sa, garantindo o resultado que lhe dá a
liderança. A partida de ontem criou
mais um motivo de preocupação para a
diretoria do Sport: apenas 3.720 pes-
soas compareceram à Ilha do Retiro,
bem abaixo da média de seis mil que a
CBF exige no artigo 57 do regulamento
para manter um time na primeira divi-
são.

Sport: Márcio, Heraldo, André
Luiz, Amaral e João Pedro; Dinho,
Amaury (Joécio) e André (Ismael);
Barbosa, Anselmo e Edson. Atlético-
PR: Marola; Odemilson, Osvaldo, He-
raldo e Jecemir; Cacau, Luiz Fernando
e Marquinhos; Geraldo (Serginho),
Mancuinha e Vanderlei.

Sporting volta a 
perder

no campeonato português
LISBOA — O zagueiro Aldair foi o

principal jogador do Benfica na vitória
de 1 a 0, gol de César Brito, aos 15
minutos do segundo tempo, sobre o
Sporting de Lisboa, ontem pela oitava
rodada do Campeonato Português. Foi a
segunda derrota consecutiva do Sporting
— na rodada anterior, o time perdeu
para o Chaves —, que agora está em
quinto lugar. O Porto, onde atua o late-
ral Branco, venceu o Sporting de Braga
por 3 a 0 e se isolou na liderança, en-
quanto o Benfica ocupa a terceira posi-
ção.

Na cidade do Porto, o time da casa
não teve nenhuma dificuldade para der-
rotar a frágil equipe do Braga por 3 a 0.
O atacante Rui Águas marcou o primei-
ro gol e o belga Stefan Demol fez os

outros dois. Os outros resultados da to-
dada foram os seguintes: Vitória de Gui-
marães 3x0 União da Madeira; Porti-
monense 2x2 Marítimo; Penafiel 2x0
Feirense; Nacional de Madeira 0x0
Tirsense; Beira-Mar 2x0 Boavista; Vitó-
ria de Setúbal 2 x 1 Amadora; Belenenses
3x0 Chaves.

A classificação está assim: 1) Porto,
13; Vitória de Guimarães, 12; 3) Benfica,
11; 4) Vitória de Setúbal, 14; 5) Sporting
de Lisboa, 11; 6) Estrela Amadora, 10,7)
Belenense, 9; 8) Chaves, 9; 9) Beira-Mar,
9; 10) Tirsense, 8; 11) Boavista, 7; 12)
Sporting de Braga, 7; 13) Marítimo, 7;
14) Feirense, 6; 15) Portimonense, 5; 16)
Nacional de Funchal, 5; 17) União Na-
cional, 3:18) Penafiel, 3.

Santos comemora vitória

e o retorno de Serginho

SÃO PAULO — O reencontro do
. centroavante Serginho, 35 anos, com a
torcida do Santos, ontem, na partida
com o Internacional de Porto Alegre,
mostrou que o astral da Vila Belmiro se
altera completamente com a chegada de
seus velhos ídolos. O Santos venceu por
2 a 1 e só não goleou porque Taffarel
teve uma ótima atuação.

Serginho entrou em campo com a
costumeira animação e levantou o públi-
co santista, que estava na expectativa do
centésimo gol do centroavante com a
camisa do time. Não conseguiu marcar,
mas foi um dos melhores em campo e
perdeu pelo menos três chances. No ban-
co santista, estava ainda o técnico Pepe,
antigo idolo da torcida. Da combinação
dessas duas presenças, o Santos saiu lu-
crando.

O primeiro gol da partida foi feito
por Jorginho, aos 25 minutos do primei-
ro tempo, cobrando cójrner. Empurrado
pela torcida, o Santos dominava o con-
fuso e apático Internacional. Mas, em
um contra-ataque bem articulado pela

esquerda, o meio-campo Zé Carlos, do
Internacional, empatou, aos 31 minutos.

No segundo tempo, o Santos voltou
ainda mais animado e Paulinho, aos 21
minutos, marcou um belo gol de cabeça.
A equipe perdeu outras oportunidades,
esbarrando sempre nas defesas de Tafia-
rei. O que mais animou a torcida do
Santos foi a determinação, garra e von-
tade do time. Terminada a partida, o
técnico Pepe estava eufórico. "É o come-
ço da nossa reabilitação. O resultado
significa o início de uma grande arranca-
da."

Santos: Sérgio, César Ferreira, Luizi-nho, Luis Carlos e Wladimir; César Sam-
paio, Axel (Totonho) e Jorginho; Pauli-nho, Serginho e Tuíco.

Inter-RS: Taffarel; Júlio César, Norton,Nenê e Casemiro; Norberto (Dacroce), ZéCarlos (Edmundo) e Luvanor; Bonamigo,
Nelson e Edu.

Local: Vila Belmiro; Renda: NCzS 190.640,00;Público: 8.803 pessoas; Juiz: Manoel SerapiaoFilho; Cart&o Amarelo: Axel; Cartfto Verme-lho: Júlio César; Gola: no primeiro tempo,Jorginho. aos 25 minutos: e Zé Carlos, aos 31;no segundo tempo, Paulinho, aos 21 minutos.

Nos Aflitos, drama e

glória 
de 2 

goleiros
RECIFE — Dois goleiros fizeram a

história do jogo de ontem à tarde, quan-
do Náutico e Grêmio empataram, em 1 a
1, no Estádio dos Aflitos. De um lado, o
experiente Mazaropi, responsável direto
pelo resultado da partida, com pelo me-
nos quatro defesas importantes que ga-
rantiram ao Grêmio—desfalcado de seis
titulares — um ponto fora de casa, de
outro, o jovem Mauri, do Náutico, que
levou um dos maiores frangos da história
do estádio. A torcida, no entanto, aju-
dou o goleiro, aplaudindo e gritando seu
nome, logo após o gol.

No segundo tempo, quando o time
pernambucano conseguiu empatar a par-
tida, todos os jogadores correram na di-
reção do goleiro para abraçá-lo. Como-
vido, Mauri chorou. A partida entre
Náutico e Grêmio foi uma das mais
emocionantes disputadas este ano em
Recife. As duas equipes jogaram ofensi-
vãmente, oferecendo um belo espetáculo
aos torcedores. Os lances de perigo se
sucediam.

O Náutico dominou inteiramente o
inicio do jogo. O time pernambucano
ainda reclamava um pênalti não mar-

cado pelo juiz carioca Pedro Carlos
Bregalda—Nivaldo foi calçado na gran-
de área — quando o meia Assis chutou
de fora da área. A bola passou entre as
pernas de Mauri. Para se recuperar no
placar, o Náutico avançou todo o time e
pressionou insistentemente o Grêmio.
Bizu e Nivaldo perderam várias chances,
com Mazaropi dando um verdadeiro
show. Numa das muitas bolas que o
goleiro gremista salvou, a bola sobrou
para Vavá que completou firme, com
força, definindo o empate.

Náutico: Mauri; Jorginho (Lúcio), Frei-
tas, Vavá e Júnior; Gena, Erasmo e Léo;
Nivaldo, Bizu e Augusto (Ocimar).

JL Técnico: Paulo César Carpegiani.

J Grêmio: Mazaropi; Alfinete, Trasante,
| Vilson e Fábio; André, Lino e AdilsonI Heleno; Sérgio Araújo (Almir), Gilson

Jh (Nando) e Assis.Técnico: Cláudio Duarte.
Local: Estádio dos Aflitos. Juiz: Pedro CarlosBregalda. Renda: NCz$179.299,00. Público:11.492. Gola: Assis, aos 26 minutos do primeirotempo e Vavá, aos 12 minutos do segundotempo. Cartões amarelos: Alfinete, Vilson eSérgio Araújo.

Roberto Dinamite leva Gol duvidoso mantém

Napoli na liderança

ROMA — Jogos emocionantes, deci-
didos nos últimos minutos, e de alto
nível técnico marcaram ontem a 11a
rodada do Campeonato Italiano. O Na-
poli manteve a liderança ao vencer, com
muita dificuldade, em seu campo, o Lec-
ce por 3 a 2, mesmo resultado com que o
Milan derrotou, de virada, a Juventus,
em Milão. A outra equipe milanesa, a
Internazionale, manteve a segunda colo-
cação no campeonato ao ganhar o Vero-
na por 3 a 0, três gols do alemão Klins-
mann.

Os brasileiros tiveram participação
expressiva nesta rodada, marcando qua-
tro gols. Três deles foram assinalados no
jogo entre Atalanta e Lazio, vencido pelo
primeiro por 2 a 1, com dois gols do
centroavante Evair, ex-Guarani, contra
um de Amarildo, ex-Internacional, para
o time romano. Careca e Alemão, os dois
maiores astros da legião brasileira na
Itália, não jogaram ontem: o primeiro
por estar machucado e o segundo por ter
sido suspenso.

Último minuto — Por muito
pouco, o Napoli não perde a vantagem
de dois pontos que mantinha sobre a
Internazionale. Até os 45 minutos do
segundo tempo, os napolitanos empata-
vam, no estádio San Paolo, com o fraco
Lecce por 2 a 2. O Lecce saiu na frente

com um gol de Virdis, Fusi empatou,
Carnevale aumentou e Conte voltou a
igualar o placar. Quando todos já espe-
ravam o apito final, Carnevale, em po-
sição duvidosa, deu a vitória ao time
de Maradona.

O Milan também suou para derrotar,
de virada, a Juventus em seu estádio
por 3 a 2. Todos os cinco gols da partida
foram marcados no segundo tempo. O
Milan fez primeiro através do holan-
dês Van Basten, aos sete minutos, mas
a Juventus empatou 10 minutos após,
através de Schillaci — um dos três arti-
lheiros do campeonato, com sete gols, ao
lado de Vialli, da Sampdoria, e Klins-
mann — e passou à frente com um gol de
De Agostini, três minutos depois. A vira-
da do time milanês começou com o gol
de Donadoni, aos 30, e terminou aos 40,
com um tento de Van Basten.

Os resultados da rodada italiana To-
ram os seguintes: Bari 0x0 Genoa,
Cesena 1 x 0 Ascoli, Cremonese 2x2
Udinese, Fiorentina 0 x 1 Bologna, Ve-
rona 0x3 Internazionale, Lazio 1 x 2
Atalanta, Milan 3x2 Juventus, Napoli
3x2 Lecce e Sampdoria 4x2 Roma. As
principais colocações, agora, são: 1) Na-
poli, 18; 2) Internazionale, 16; 3) Ju-
ventus e Sampdoria, 14, e 5) Roma,
Bologna e Atalanta, 13.

Bodas para argentino ver

Lusa à vice

SÃO PAULO — A Portuguesa de
Desportos derrotou a Internacional
de Limeira por 2 a 0, no estádio do
Canindé, e ficou em boa situação no
Grupo B do Campeonato Brasileiro.
Divide, agora, a vice-liderança da
chave com o Vasco, a dois pontos do

¦líder, Palmeiras. O jogo foi tranqüilo
para a Lusa, que dominou do começo
ao fim.

Mais preocupada em não sofrer
gols, a equipe do interior jogou re-
trancada, mas não adiantou. Coman-
dada pelo atacante Roberto, que teve
atuação brilhante, a Portuguesa pas-
sou à frente aos 39m do primeiro
tempo, com Roberto, de pênalti, o
lateral Edvaldo entregou a bola de
graça a Lê, na entrada da área, e,
para contornar a sitüaçao, fez a falta.
Foi o sexto gol do veterano atacante
no Brasileiro.

O segundo gol foi de Catatau,
substituto do ponta Jorginho, aos
39m do segundo tempo. Os planos da

- Lusa, porém, não foram, alcançados.
O que se pretendia, contra a desani-
mada Inter, era uma verdadeira go-
leada, mas a torcida vai ter que espe-
rar mesmo pelas próximas partidas.

liderança

O técnico Antônio Lopes garante que
a equipe vai embalar e tem tudo para
chegar à final do campeonato. Lem-
bra que, dos seis jogos que faltam,
três serão em casa, contra Atlético-
MG, Coríntians e São Paulo. Além
disso, Lopes ressalta o desânimo do
Intercional-RS, com campanha ruim.
A Portuguesa vai enfrentar os gaú-
chos, o Náutico e o Botafogo, fora de
casa.

Numa rodada recheada de expul-
sões, o jogo contra a Inter de Limeira
não foi exceção: o apoiador Capitão
foi expulso.

Portuguesa: Sidmar, Zanata, Eduardo,Henrique e Cêlio Gaúcho (Li-ra); Capitão, Biro-Biro, Toninho e Lô;Jorginho (Catatau) e Ro-berto. Técnico: Antônio Lopes

0Int«r-SP: 

Silas, China, Edvaldo, Valdir
Carioca e Valdeni; Macha-
do (Aurélio), Gérson e Mendonça; Sidnel,
Ronaldo Marques e Mar-

quinhos (Zé Cláudio). Técnico-. Levir Culpi

Local: Canindé. Renda: NCzS 119 mil 440. Públi-co: 5 mil 811. Juiz: Osvaldo dos SantOB Ramos.CartOes amarelos: Gérson, Lira, Mendonça eEdvaldo. Cartfio vermelho: Capit&o. Gols: no
primeiro tempo — Roberto (39m); no segundotempo — Catatau (40m)

BUENOS AIRES — Um casamento
de USS 2 milhões, com mil convidados,
banquete para 230, bolo maior que o
noivo, um vestido de noiva com 800
cristais, 1500 pedras e cinco quilos de
canudos de cristal importados da Fran-
ça. Estes são alguns dos detalhes do que
a imprensa argentina chama de "as bo-
das da década" ou "a festa inesquecível".
Em outras palavras, o casamento do era-
que argentino Diego Armando Marado-
na com sua namorada desde 1984, Clau-
dia Villafane, hoje, na exclusiva Igreja do
Santíssimo Sacramento.

A festança começou na Itália. Mara-
dona encheu um avião com quase 200
convidados (entre eles o brasileiro Ca-
reca). Segundo a imprensa italiana, o
atacante do Napoli, nascido menino po-
bre nos subúrbios de Buenos Aires, trou-
xe de Nápoles, onde seu time venceu o
Lecce por 3 a 2, o primeiro presente.
Veio do árbitro da partida, que não teria
visto o impedimento de Carnevale, após
receber de Maradona, para marcar o gol
da vitória a oito minutos do fim.

Ave Maria, de Schubert, acompa-
nhará a entrada de Claudia, mãe das
filhas do jogador, Dalma Nerea e Gia-
nina. De lá, sairão num Mercedes Benz
— diz a imprensa local que o carro foi
propriedade de Joseph Goebbles, mi-
nistro da Propaganda de Hitler — para

o Luna Park, local de lutas de boxe e
concertos de rock. Lá, ele e ela corta-
rão um bolo de l,70m, sete centímetros
maior que Maradona. As 100 mais ínti-
mas amigas de Claudia receberão um
anel de ouro. Estes e outros detalhes
serão revelados por uma editoria por-
tenha, que adquiriu os direitos exclu-
sivos de publicação de um casamento e
tanto.
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A determinação e a garra foram fundamentais para que o Palmeiras reagisse e conseguisse empatar
Recite — Natanael Guedes
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Empate e violência marcam clássico 
paulista

SÃO PAULO — Num clássico mo-
vimcntado e onde a violência tirou dc
campo, com contusões sérias, dois joga-
dores, São Paulo e Palmeiras empataram
em 2 a 2 no estádio do Morumbi. Ainda
com o placar em zero, o lateral são-pau-
lino Zé Teodoro fraturou o tornozelo
esquerdo e o zagueiro palmeirense Toni-
nho saiu de campo com contusão no
tendão de Aquiles.

Quinto colocado no grupo A com 11
pontos ganhos, o São Paulo abriu o pia-
car aos 10 minutos, através do ponta-di-
reita Mário Tilico aproveitando cruza-
mento feito pelo lateral Nelsinho, numa
jogada ensaiada depois de uma cobrança
de falta.

Ao disputar uma bola com o meio-
campo Elzo, do Palmeiras, Zé Teodoro
perdeu condições de jogo. A seguir, To-
ninho, ao cometer uma maldosa falta
contra o atacante Paulo César — infra-
ção que deu origem ao gol do São Paulo
-, contundiu o tendão na perna direita.
Os dois já haviam sido advertidos com o
cartão amarelo.

O lateral,levado para o Hospital No-
ve de Julho, foi operado pelo médico do
clube, Marco Aurélio Cunha. Toninho,
que saiu de campo com uma suspeita de
ruptura no tendão, fez uma radiografia
ainda no Morumbi e não teve esse diag-
nóstico confirmado.

Ainda no primeiro tempo, aos 24 mi-
nutos, o mesmo Mário Tilico marcou o
segundo gol do São Paulo, num lance
parecido com o primeiro. Com um cru-
zamento de esquerda, o centroavante Nei
cabeçou, o goleiro Veloso espalmou e o
ponta só teve o trabalho de cabecear
novamente para o fundo das redes. No

final da fase, aos 42 minutos, o Palmeiras
começou a esboçar a reação que se con-
firmou na segunda etapa. O centroavan-
te Gaúcho entrou na área, trombou com
zagueiros e a bola sobrou para o lateral
Dida, que diminuiu o placar.

Se o primeiro tempo foi tricolor, o
Palmeiras subiu de produção na fase fi-
nal. A equipe palmeirense colocou o São
Paulo na defesa. Em pelo menos três
oportunidades o goleiro Gilmar teve que
fazer boas defesas para evitar o empate.
Aos 21 minutos, porém, o ponta-esquer-
da Paulinho Carioca empatou o jogo,
depois de receber um passe de, substituto
do meio-campo Júnior.

Polêmica — A polêmica da parti-
da ficou por conta do lateral-esquerdo
Nelsinho, que pediu para ser substituído
no intervalo alegando que estava sendo
ameaçado de expulsão pelo árbitro José
dc Assis Aragâo. "Estou fisicamente
bem". "Lugar de chorar é na cama",
rebateu o juiz ao ser informado das quei-
xas do jogador.

/% S&o Paulo — Gilmar, Zé Teodoro (Ronal-
11 do), Adilson, Ricardo Rocha, e Nelsinho
f (Bernardo); Flávio, Raí e Bobô; Mário
g^g Tilico, Nel o Paulo César. Técnico. Carlos
Alberto Silva.

Palmeiras — Veloso, Dida, Toninho (Ma-
rtlo). Celso Gomes o Abelardo; Júnior
(Buiâo), Elzo e Bandeira; Careca e Pauli-
no Cario ca. Técnico: Emerson Le&o.

Local: Morumbi. Renda: NCzS 619.816. Público:
29.701. Juiz: José de Assis AragAo. Cartõesamarelos: Zé Teodoro, Toninho, Mario Tilico,
Paulo César e Abelardo. Cartfio vermelho: Ma-
rio Tilico. Gol»; No primeiro tempo, Mário
Tilico aos 10 e 24 minutos, e Dida, aos 42. No se
gundo tempo, Paulinho Carioca aos 21.

Sporting volta a 
perder

no campeonato português
LISBOA — O zagueiro Aldair foi o

principal jogador do Benfica na vitória
de 1 a 0, gol de César Brito, aos 15
minutos do segundo tempo, sobre o
Sporting de Lisboa, ontem pela oitava
rodada do Campeonato Português. Foi a
segunda derrota consecutiva do Sporting— na rodada anterior, o time perdeu
para o Chaves —, que agora está em
quinto lugar. O Porto, onde atua o late-
ral Branco, venceu o Sporting de Braga
por 3 a 0 e se isolou na liderança, en-
quanto o Benfica ocupa a terceira posi-
çâo.

Na cidade do Porto, o time da casa
não teve nenhuma dificuldade para der-
rotar a frágil equipe do Braga por 3 a 0.
O atacante Rui Águas marcou o primei-
ro gol e o belga Stefan Demol fez os

outros dois. Os outros resultados da ro-
dada foram os seguintes: Vitória de Gui-
marães 3x0 União da Madeira; Porti-
monense 2x2 Marítimo; Penafiel 2x0
Feirense; Nacional de Madeira 0x0
Tirsense; Beira-Mar 2x0 Boavista; Vitó-
ria de Setúbal 2 x 1 Amadora; Belenenses
3x0 Chaves.

A classificação está assim: 1) Pôrto,
13; Vitória de Guimarães, 12; 3) Benfica,
11; 4) Vitória de Setúbal, 14; 5) Sporting
de Lisboa, 11; 6) Estrela Amadora, 10,7)
Belenense, 9; 8) Chaves, 9; 9) Beira-Mar,
9; 10) Tirsense, 8; 11) Boavista, 7; 12)
Sporting de Braga, 7; 13) Marítimo, 7;
14) Feirense, 6; 15) Portimonense, 5; 16)
Nacional de Funchal, 5; 17) União Na-
cional, 3:18) Penafiel. 3.

Santos comemora vitória Nos Aflitos, drama e

e o retorno de Serginho 
glória 

de 2 
goleiros

SAO PAULO — O reencontro do
centroavante Serginho, 35 anos, com a
torcida do Santos, ontem, na partida
com o Internacional de Porto Alegre,
mostrou que o astral da Vila Belmiro se
altera completamente com a chegada de
seus velhos ídolos. O Santos venceu por
2 a 1 e só não goleou porque Taffarel
teve uma ótima atuação.

Serginho entrou em campo com a
costumeira animação e levantou o públi-
co santista, que estava na expectativa do
centésimo gol do centroavante com a
camisa do time. Não conseguiu marcar,
mas foi um dos melhores em campo e
perdeu pelo menos três chances. No ban-
co santista, estava ainda o técnico Pepe,
antigo ídolo da torcida. Da combinação
dessas duas presenças, o Santos saiu lu-
crando.

O primeiro gol da partida foi feito
por Jorginho, aos 25 minutos do primei-
ro tempo, cobrando cópier. Empurrado
pela torcida, o Santos dominava o con-
fuso e apático Internacional. Mas. em
um contra-ataque bem articulado pela

esquerda, o meio-campo Zé Carlos, do
Internacional, empatou, aos 31 minutos.

No segundo tempo, o Santos voltou
ainda mais animado e Paulinho, aos 21
minutos, marcou um belo gol de cabeça.
A equipe perdeu outras oportunidades,
esbarrando sempre nas defesas de Taffa-
rei. O que mais animou a torcida do
Santos foi a determinação, garra e von-
tade do time. Terminada a partida, o
técnico Pepe estava eufórico. "É o come-
ço da nossa reabilitação. O resultado
significa o início de uma grande arranca-
da."

Santos: Sérgio, César Ferreira, Luizi-
nho, Luíb Carlos e Wladimir; César Sam-
paio, Axel (Totonho) e Jorginho; Pauli-
nho, Serginho e Tuico.

A inter-RS: Taffarel: Júlio César, Norton,
| Nenô e Casemiro: Norberto (Dacroce), Zé
I Carlos (Edmundo) e Luvanor; Bonamigo,

& Nelson e Edu.

Local: Vila Belmiro; Renda: NCzS 190.640,00;Público: 8.803 pessoas; Juiz: Manoel SerapiàoFilho; Cartfio Amarelo: Axel; Cartfio Verme-lho: Júlio César; Gola: no primeiro tempo,Jorginho, aos 25 minutos; e Zé Carlos, aos 31;no segundo tempo, Paulinho, aos 21 minutos.

RECIFE — Dois goleiros fizeram a
história do jogo de ontem à tarde, quan-
do Náutico e Grêmio empataram, em 1 a
1, no Estádio dos Aflitos. De um lado, o
experiente Mazaropi, responsável direto
pelo resultado da partida, com pelo me-
nos quatro defesas importantes que ga-
rantiram ao Grêmio — desfalcado de seis
titulares — um ponto fora de casa, de
outro, o jovem Mauri, do Náutico, que
levou um dos maiores frangos da história
do estádio. A torcida, no entanto, aju-
dou o goleiro, aplaudindo e gritando seu
nome, logo após o gol.

No segundo tempo, quando o time
pernambucano conseguiu empatar a par-
tida, todos os jogadores correram na di-
reção do goleiro para abraçá-lo. Como-
vido, Mauri chorou. A partida entre
Náutico e Grêmio foi uma das mais
emocionantes disputadas este ano em
Recife. As duas equipes jogaram ofensi-
vãmente, oferecendo um belo espetáculo
aos torcedores. Os lances de perigo se
sucediam.

O Náutico dominou inteiramente o
início do jogo. O time pernambucano
ainda reclamava um pênalti não mar-

cado pelo juiz carioca Pedro Carlos
Bregalda — Nivaldo foi calçado na gran-
de área — quando o meia Assis chutou
de fora da área. A bola passou entre as
pernas de Mauri. Para se recuperar no
placar, o Náutico avançou todo o time e
pressionou insistentemente o Grêmio.
Bizu e Nivaldo perderam várias chances,
com Mazaropi dando um verdadeiro
show. Numa das muitas bolas que o
goleiro gremista salvou, a bola sobrou
para Vavá que completou firme, com
força, definindo o empate.

Jk Náutico: Mauri; Jorginho (Lúcio), Frei-
tas, Vavá e Júnior; Gena, Erasmo e Léo;Nivaldo, Bizu e Augusto (Ocimar).

A Técnico: Paulo César Carpeglani.

jJJ Grêmio: Mazaropi; Alfinete. Trasante,Tj Vilson e Fábio; André, Lino e Adilson¦ Heleno; Sérgio Araújo (Almir), Gilson
JL (Nando) e Assis.Técnico: Cláudio Duarte.

Local: Estádio dos Aflitos. Juiz: Pedro CarlosBregalda. Renda: NCz$179.299,00. Público:11.492. Gols: Assis, aos 26 minutos do primeirotempo e Vavá. aos 12 minutos do segundotempo. Cartões amarelos: Alfinete, Vilson eSérgio Araújo.

Vitória 
perde 

e está

Atlético-PR e
Bahia lideram o
ttorneio da morte'

SALVADOR 
- O Vitória, atual

campeão baiano, está cada vez
mais próximo da segunda divisão na-
cional no ano que vem. Em sua segun-
da partida pelo torneio da morte, on-
tem, na Fonte Nova, perdeu para o
Bahia, por 2 a 1, e agora está em último
lugar. O Bahia, campeão brasileiro de
88, parece estar se recuperando da pés-
sima campanha realizada na primeira
fase do Campeonato Brasileiro. Com a
vitória deste fim de semana, o tricolor
baiano assumiu a liderança do torneio.

ao lado do Atlético Paranaense, com
três pontos em dois jogos.

O Bahia começou a partida dando a
impressão de que iria golear. Com os
dois gols marcados logo no inicio do
jogo. pelo artilheiro Charles — aos sete
e 17 minutos —, no entanto, o time se
acomodou e permitiu a reação do Vitó-
ria, que só conseguiu descontar no se-
gundo tempo, quando Renato aprovei-
tou uma falta batida por Hugo, aos 17
minutos. No próximo fim de semana o
Bahia recebe o Sport, na Fonte Nova,
enquanto o Vitória vai até Campinas
enfrentar o Guarani.

Bahia• Rogério. Maílson, João
Marcelo. Claudir e Paulo Robson;
Paulo Rodrigues (Marcelo Jorge), Gil e

quase 
na

Luiz Fernando (Duda); Naldinho,
Charles e Marquinhos. Vitória: Róbin-
son (Borges); Jairo, Edson, Beto e Lu-
ciano; Bigu, Hugo e Alberto; Tobi,
Ederlaine (Renato) e Marquinhos.

Decepção — Dez dias depois de
decepcionar sua torcida ao ser elimina-
do da segunda fase do Campeonato
Brasileiro, perdendo para o Vasco, em
casa, o Sport conseguiu desmotivar
ainda mais seus torcedores: fez uma
péssima estréia diante do Atlético-PR,
na Ilha do Retiro, empatando por 0 a
0.

Sem criatividade, o Sport mostrou-
se lento em campo. Durante todo o
jogo, o time pernambucano só criou
duas chances — numa delas Anselmo
cabeceou na trave. O Atlético, ao con-

2a divisão

trário, jogou compacto, firme na defe-
sa, garantindo o resultado que lhe dá a
liderança. A partida de ontem criou
mais um motivo de preocupação para a
diretoria do Sport: apenas 3.720 pes-
soas compareceram à Ilha do Retiro,
bem abaixo da média de seis mil que a
CBF exige no artigo 57 do regulamento
para manter um time na primeira divi-
são.

Sport: Márcio; Heraldo, André
Luiz, Amaral e João Pedro; Dinho.
Amaury (Joécio) e André (Ismael);
Barbosa, Anselmo e Edson. Atlético-
PR: Marola: Odemilson, Osvaldo, He-
raldo e Jecemir; Cacau, Luiz Fernando
e Marquinhos; Geraldo (Serginho),
Manguinha e Vanderlei.

Bodas para argentino ver
BUENOS AIRES — Um casamento

Gol duvidoso mantém

Napoli na liderança

de USS 2 milhões, com mil convidados,
banquete para 230, bolo maior que o
noivo, um vestido de noiva com 800
cristais, 1500 pedras e cinco quilos de
canudos de cristal importados da Fran-
ça. Estes são alguns dos detalhes do que
a imprensa argentina chama de "as bo-
das da década" ou "a festa inesquecível"
Em outras palavras, o casamento do era-
que argentino Diego Armando Marado-
na com sua namorada desde 1984, Clau-
dia Villafane, hoje, na exclusiva Igreja do
Santíssimo Sacramento.

A Jestança começou na Itália. Mara-
dona encheu um avião com quase 200
convidados (entre eles o brasileiro Ca-
reca). Segundo a imprensa italiana, o
atacante do Napoli, nascido menino po-
bre nos subúrbios de Buenos Aires, trou-
xe de Nápoles, onde seu time venceu o
Lecce por 3 a 2, o primeiro presente.
Veio do árbitro da partida, que não teria
visto o impedimento de Carnevale, após
receber de Maradona, para marcar o gol
da vitória a oito minutos do fim.

Ave Maria, de Schubert, acompa-
nhará a entrada de Claudia, mãe das
filhas do jogador, Dalma Nerea e Gia-
nina. De lá, sairão num Mercedes Benz
— diz a imprensa local que o carro foi
propriedade de Joseph Goebbles, mi-
nistro da Propaganda de Hitler — para

Roberto Dinamite leva

com um gol de Virdis, Fusi empatou,
Carnevale aumentou e Conte voltou a
igualar o placar. Quando todos já espe-
ravam o apito final, Carnevale, em po-
sição duvidosa, deu a vitória ao time
de Maradona.

O Milan também suou para derrotar,
de virada, a Juventus em seu estádio
por 3 a 2. Todos os cinco gols da partida
foram marcados no segundo tempo. O
Milan fez primeiro através do holan-
dês Van Basten, aos sete minutos, mas
a Juventus empatou 10 minutos após,
através de Schillaci — um dos três arti-
lheiros do campeonato, com sete gols, ao
lado de Vialli, da Sampdoria, e Kljns-
mann — e passou à frente com um gol de
De Agostini, três minutos depois. A vira-
da do time milanês começou com o gol
de Donadoni, aos 30, e terminou aos 40,
com um tento de Van Basten.

Os resultados da rodada italiana fo-
ram os seguintes: Bari 0x0 Genoa,
Cesena 1 x 0 Ascoli, Cremonese 2x2
Udinese, Fiorentina 0 x 1 Bologna, Ve-
rona 0x3 Internazionale, Lazio 1 !x 2
Atalanta, Milan 3x2 Juventus, Napoli
3x2 Lecce e Sampdoria 4x2 Roma; As
principais colocações, agora, são: 1) Na-
poli, 18; 2) Internazionale, 16; 3) Ju-
ventus e Sampdoria, 14, e 5) Roma,
Bologna e Atalanta, 13.

o Luna Park, local de lutas de boxe e
concertos de rock. Lá, ele e ela corta-
rão um bolo de l,70m, três centímetros
maior que Maradona. As 100 mais ínti-
mas amigas de Claudia receberão | um
anel de ouro. Estes e outros detalhes
serão revelados por uma editoria por-
tenha, que adquiriu os direitos exclu-
sivos de publicação de um casamento e
tanto.

Lusa à vice

SÃO PAULO — A Portuguesa de
Desportos derrotou a Internacional
de Limeira por 2 a 0, no estádio do
Canindé, e ficou em boa situação no
Grupo B do Campeonato Brasileiro.
Divide, agora, a vice-liderança da
chave com o Vasco, a dois pontos do
líder, Palmeiras. O jogo foi tranqüilo
para a Lusa, que dominou do começo
ao fim.

Mais preocupada em não sofrer
gols, a equipe do interior jogou re-
trancada, mas não adiantou. Coman-
dada pelo atacante Roberto, que teve
atuação brilhante, a Portuguesa pas-
sou à frente aos 39m do primeiro
tempo, com Roberto, de pênalti, o
lateral Edvaldo entregou a bola de
graça a Lê, na entrada da área, e,
para contornar a situação, fez a falta.
Foi o sexto gol do veterano atacante
no Brasileiro.

O segundo gol foi de Catatau,
substituto do ponta Jorginho, aos
39m do segundo tempo. Os planos da
Lusa, porém, não foram, alcançados.
O que se pretendia, contra a desani-
mada Inter, era uma verdadeira go-
leada, mas a torcida vai ter que espe-
rar mesmo pelas próximas partidas.

ROMA — Jogos emocionantes, deci-
didos nos últimos minutos, e de alto
nível técnico marcaram ontem a 11a
rodada do Campeonato Italiano. O Na-
poli manteve a liderança ao vencer, com
muita dificuldade, em seu campo, o Lec-
ce por 3 a 2, mesmo resultado com que o
Milan derrotou, de virada, a Juventus,
em Milão. A outra equipe milanesa, a
Internazionale, manteve a segunda colo-
cação no campeonato ao ganhar o Vero-
na por 3 a 0, três gols do alemão Klins-
mann.

Os brasileiros tiveram participação
expressiva nesta rodada, marcando qua-
tro gols. Três deles foram assinalados no
jogo entre Atalanta e Lazio, vencido pelo
primeiro por 2 a 1, com dois gols do
centroavante Evair, ex-Guarani, contra
um de Amarildo, ex-Internacional, para
o time romano. Careca e Alemão, os dois
maiores astros da legião brasileira na
Itália, não jogaram ontem: o primeiro
por estar machucado e o segundo por ter
sido suspenso.

Último minuto — Por muito
pouco, o Napoli não perde a vantagem
de dois pontos que mantinha sobre a
Internazionale. Até os 45 minutos do
segundo tempo, os napolitanos empata-
vam, no estádio San Paolo, com o fraco
Lecce por 2 a 2. O Lecce saiu na frente

éfa Portuguesa: Sidmar, Zanata, Eduardo,.1* Henrique e Célio Gaúcho (Li-JTm ra); Capitão, Biro-Biro, Toninho e Lê;'Jorginho (Catatau) e Ro-berto. Técnico: Antônio Lopos

Local: Canindé. Renda: NCzS 119 mil 440. Públi-co: 5 mil 811. Juiz: Osvaldo dos Santos Ramos.Cartões amarelos: Gérson, Lira, Mendonça eEdvaldo. CartAo vermelho: Capitão. Gols: no
primeiro tempo — Roberto (39m); no segundotempo — Catatau (40m)

-liderança

O técnico Antônio Lopes garante que
a equipe vai embalar e tem tudo para
chegar à final do campeonato. Lem-
bra que, dos seis jogos que faltam,
três serão em casa, contra Atlético-
MG, Coríntians e São Paulo. Além
disso, Lopes ressalta o desânimo do
Intercional-RS, com campanha ruim.
A Portuguesa vai enfrentar os gaú-
chos, o Náutico e o Botafogo, fora de
casa.

Numa rodada recheada de expul-
sões, o jogo contra a Inter de Limeira
não foi exceção: o apoiador Capitão
foi expulso.

0Inter-SP: 

Silas, China, Edvaldo, Valdir
Carioca e Valdeni; Macha-
do (Aurélio), Gérson e Mendonça; Sidnei,
Ronaldo Marques e Mar-

quinhos (Zé Cláudio). Técnico: Levir Culpi

E
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¦
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Os esforços do treinador Telê Santana para
fazer do Fluminense um time pelo menos razoa-
vel estão fracassando. Ontem, diante do Atléti-
co Mineiro, o tricolor mostrou os mesmos pro-
blemas de sempre na defesa e um ataque
inoperante, que em poucas oportunidades deu
trabalho à defesa mineira e perdeu sua quinta
partida seguida no Campeonato Brasileiro.
Diante deste adversário, o Atlético não teve
dificuldade vencer por 2 a 0, gols de Gérson e
Jason, um em cada tempo, e igualar-se na lide-
rança do grupo A, ao lado do Coríntians, com
15 pontos.

O Fluminense até que enganou a sua peque-
na torcida presente ao Mineirão mostrando um
bom padrão tático no início do jogo. Com Vítor
e Fernando Cruz organizando as ações ofensi-
vas e uma marcação cerrada sobre o meio cam-
po adversário, a equipe dirigida por Telê che-
gou a mostrar um domínio aparente. O tricolor
chegou até a criar oportunidade de gol, como a
desperdiçada aos 16 minutos, por Hélio, que
entrou livre na área e chutou em cima do golei-
ro Maurício. , .

Este ataque acordou o Atlético, que um
minuto depois perdeu grande chance, num chu-
te de Marquinho salvo em cima da linha por
Torres. Aos poucos, graças às trocas de posição
entre Marquinhos e Aílton no meio campo, os
mineiros passaram a dominar. A movimentação
confundiu a defesa do Fluminense, que ficou
ainda mais perdida com a saída de Lucas —
com contratura na coxa — e a entrada do
zagueiro júnior Marcelo Barreto, que foi jogar

na quarta-zaga, passando Torres para a zaga
central e Rangel para a lateral direita.

O domínio mineiro se acentuou e as chances
começaram a aparecer. Aos 24 minutos, Aílton
chutou no travessão, de dentro da área; aos 37,
Éder bateu falta e Jeferson fez bela defesa e,
finalmente, aos 45 minutos, Gérson, cabeçean-
do sozinho, depois de córner cobrado por Eder,
marcou o primeiro gol.

O Fluminense voltou para o segundo tempo
procurando atacar pelas pontas, mas a falta de
futebol de Cacau e Rinaldo prejudicaram os
planos de Telê. O Atlético, sentindo a fragilida-
de do adversário, plantou-se na defesa e passou
a jogar em contra-ataques. A tática funcionou
e, aos 17 minutos, Jason — que entrara no lugar
de Gérson, machucado — marcou, completan-
do uma bela jogada de Marquinho e Eder. O
time mineiro manteve-se na defesa, mas o Flu-
minense mostrou totalmente incapaz de assus-
tar a defesda do Atlético, que ficou cozinhando
o jogo até o final.

2Atlétioo-MO: 

Maurício; Luiz Cláudio, Batista,
Paulo Sérgio e Pau lo Roberto; Eder Lopes,
Marquinhos e Aílton (Mo acir):
Maurlclnho, Gérson (Jason) e Eder.

Técnico; Jalr Pereira.

0 

Fluminense: Jeferson; Lucas (Marcelo Barreto),
Rangol, Torres e
Edgar; Vítor, Fernando Cruz e Vander Luís; Ca-
cau.

(Marquinho), Hélio e Rinaldo. . .
Técnico: Telô Santana.
Local: Mineirão. Renda: NCzS 282.915,00. PúbUoo:
19.186. Juii: Carlos Sérgio Rosa Martins. Cartto
reto: Edgar e Luíb Cláudio. Gol»: no primeiro tempo,
Gérson, aos 45 minutos. No segundo, Jason, aos 17.

Telê quer fazer experiências

BELO HORIZONTE — Sete pontos atrás
do líder Palmeiras e definitivamente fora da
disputa do titulo, o Fluminense vai passar o
restante do Campeonato Brasileiro experi-
mentando jogadores, inclusive juniores, e bus-
cando sua melhor formação. O técnico Telê
Santana considerou o resultado normal e atri-
buiu ao inesperado gol marcado pelo centroa-
vente Gérson, no final do primeiro tempo, o
descontrole do time."A vitória do Atlético foi merecida. Foi
superior ao Fluminense, que teve algumas
oportunidades de marcar antes, mas não con-
seguiu aproveitar. Com a tranqüilidade do gol
marcado aos 46 minutos do primeiro tempo,
soube tirar partido da grande vantagem de
jogar em casa", comentou Telê.

O centroavante Hélio lamentava as duas
excelentes chances de gol que perdeu no pri-
meiro tempo. "Se tivesse marcado, o resultado
seria outro e no segundo tempo teríamos uma
atuação muito melhor". Ele fez questão de
explicar, porém, que considera a forma ofensi-
va adotada por Telê como a mais adequada. O

meia Vander Luís, que já atuou no Atlético,
também apontou o gol de Gérson como o
fator determinante da derrota.

O zagueiro Torres disse que a saída de
Lucas, ainda no primeiro tempo, desarrumou
toda a defesa. "O Marcelo é canhoto e o
Rangel teve que ser improvisdo na lateral
direita". Depois de sentir outra vez a distensão
da qual se recuperava, Lucas deverá permane-
cer agora duas semanas parado.

Além das experiências que fez ontem, o
técnico pretende colocar em campo vários re-
servas, como João Santos, único nome que
citou. E provavelmente experimentará, desde
o começo da próxima partida, o ponta Mar-
quinho, cuja atuação contra o Atlético elo-
giou. Só depois de observar todo o elenco é
que Telê vai decidir se pedirá reforços. Mesmo
porque não sabe se permanecerá no clube para
a temporada de 1990, se aceitará o convite do
América-MG para se dedicar à formação de
jovens jogadores para o clube mineiro ou se
dessa vez abandona realmente o futebol.

Às 
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Agências,

Clientes e

Campeonato Brasileiro

Belo Horizonte —Waldemar Sablno
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FLUMINENSE

Jeferson ?? — Não teve culpa nos
gols e ainda fez uma bela defesa. Tem
um estilo acrobático, cheio de saltos e
pontes.
Lucas ? — Jogava bem quando saiu
contundido, sendo substituído por
Marcelo Barreto ?, que mostrou
técnica, embora pareça franzino para
atuar na zaga.
Rangel ? — Passou a jogar na late-
ral e limitou-se a defender.
Torres ?? — O melhor da defesa,
procurou dar tranqüilidade a Marcelo
Barreto e jogar na sobra. Mostrou ca-
tegoria no combate a Gérson e depois
a Jason.
Edgar • — E ruim na defesa e pior
no ataque, onde sistematicamente se
confunde com Rinaldo. Teve que ape-
lar para faltas a fim de evitar que o
pequeno Mauricinho parasse dentro
do gol com a bola.
Vítor ? — Começou bem, organi-
zando a defesa e levando o time à
frente, mas é difícil manter um bom
nível de atuação num time como este
do Fluminense.
Fernando Cruz * — Outro que
começou bem e foi caindo, caindo, até
sumir, provavelmente cansado, pois
não jogava há muito tempo. Mesmo
assim, mostrou que tem futebol e luci-
dez, mas, sozinho, não poderá salvar a
equipe da mediocridade e das derro-
tas.
Vander Luís • — Inteiramente
desligado, não construiu e nem des-
truiu. Foi como se não tivesse entrado
em campo.
Cacau • — Muito acionado no iní-
cio, foi dominado facilmente pelo la-
teral Paulo Roberto. Fez a torcida
sentir saudade de Marcelo Henrique.
Marquinhos • entrou em seu lugar
e nada acrescentou ao time, embolan-
do com Edgar e Rinaldo no setor
esquerdo de ataque.
Hélio • — Luta muito, mas seu fute-
boi é muito pequeno. E prejudicado
ainda por não ter quem o ajude na
luta contra os zagueiros adversários.
Rinaldo • — O pior de um time
ruim. Não acertou uma jogada sequer,
apesar de ter pela frente o pior joga-
dor do adversário, o lateral Luiz
Cláudio. (I.A.S.)

ATLÉTICO
O Atlético mostrou um time cons-

ciente. Sentindo que tinha um adver-
sário fraco pela frente, usou, no se-
gundo tempo, o contra-ataque,
puxado por Éder e Marquinhos. A
defesa, apesar da falta de categoria do
lateral-direito Luiz Cláudio, mostrou
segurança, em especial os zagueiros
Bastista e Paulo Sérgio. No meio-
campo, Marquinhos foi o grande des-
taque, se deslocando por todo lado e
tocando sempre com rapidez. No ata-
que, Gérson — que com o gol de
ontem alcançou Túlio, do Goiás, na
artilharia do campeonato, com sete
gols — mostrou habilidade, técnica e
oportunismo. Jason, que entrou em
seu lugar, porém, só fez o gol. Éder foi
importante por sua experiência e ca-
pacidade de lançar.

Cotações: • ruim ? regular ?? bom
??? ótimo ???? excepcional
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"EDITORA

¦ ABRIL

A partir do dia 29 de outubro,

os telex da Editora Abril na

Rua Geraldo Flausino Gomes, 61,

São Paulo, mudaram

De

1123227 EDABBR

1123322 EDAB BR

1124134 EDABBR

Para

1157357 EDAB BR

1157359 EDAB BR

1157382 EDAB BR

Os outros telex da Editora Abril

não tiveram seus números alterados.

1° Corfntians 12 15 11 7

Atl6tico-MG 12 15 18 8

3° Botafogo  12 13 13 11

N&utico 12 13 20 
19

5° Fiamengo 12 12 8 9

Sao Paulo 12 12 13 13

7° Inter-SP 12 10 8 12

8° Inter-RS 12 7 9

1° Palmeiras 12 17 16 7

2° Portuguesa 12 15 16 7

Vasco  12 15 14 9

4° Cruzeiro 12 14 11 9

5° Gremio 12 13 14 
12

6° Santos 12 12 8 8

7" Fluminense 12 10 11 15

Goias 12 10 11 17

Torneio da Morte

1° Atletico-PR 11 - -

Bahia 3 11 - 1

3° Sport 1 1 "
Guarani 11 1 ~ "

5° Vitoria - - 2 £

O roteiro cultural da semana.

PRÓXIMOS JOGOS

SÁBADO
São Paulo x Santos

Morumbi (16h)
Náutico x Portuguesa

Aflitos (16h)
Inter-SP x Vasco

Levi Sobrinho (16h)
Atlético-MG x Grêmio

Mineirão (16h)

DOMINGO
Goiás x Coríntians

Serra Dourada (17h)
Palmeiras x Flamengo

Morumbi (17h)
Botafogo x Fluminense

Maracanã (17h)
Cruzeiro x Inter-RS

Mineirão (17h)

TORNEIO DA MORTE

DOMINGO

Bahia x Sport
Fonte Nova (17h)

Guarani x Vitória
Brinco de Ouro (17h)

OS ARTILHEIROS
7 gols —Túlio (Goiás) e Gérson (Atlé-
tico-MG)
6 gols —Bizu (Náutico), Charles (Ba-
hia), Roberto (Portuguesa) e Gaúcho (Pai-
meiras)
5 gols —Bismarck (Vasco), Toninho
(Portuguesa) e Nivaldo (Náutico)
4 gols —Mário Tilico (São Paulo), Cuca
(Grêmio), Neto (Coríntians), Manguinha
(Atlético-PR), Milton Cruz (Botafogo), Va-
vá (Náutico), Machado (Inter-SP), Edson
(Cruzeiro) e Carlos Alberto (Coritiba)
3 gols —Vander Luís e Marcelo Henri-
que (Fluminense), Bobô (São Paulo), Aílton
(Atlético-MG), Paulinho (Santos), Barbosa
(Sport) e Geraldo e Marquinho (Atlético-
PR)
2 gols —Carlos Magno (Goiás), Paulo
César (São Paulo), Dico e Ronaldo (Bahia),
Criciúma e Gustavo (Botafogo), Bebeto e
Vivinho (Vasco), Marcos Roberto e Was-
hington (Guarani), Ernâni (Santos), Rober-
tinho (Atlético-MG), Edson e Paulinho Ca-
rioca (Palmeiras), Assis e Kita (Grêmio),
Marcus Vinícius (Sport), Erasmo (Náutico),
Hélio (Fluminense), Careca e Hamilton
(Cruzeiro), Bujica (Flamengo), Zé Carlos
(Inter-RS), Jairo (Vitória) e Fabinho, Viola
e João Paulo (Coríntians)
1 gol—Vanderlei e Jacenir (Atlético-PR),
Luvanor, Edu, Nelson e Chiquinho (Inter-
RS), Buião, Dida, Bandeira e Ditinho Sou-
za (Palmeiras), Joécio, Dinho, Marcus Viní-
cius, Lopes e Heraldo (Sport), Maurício,
Mazolinha, Carlos Alberto, Donizeti e Lui-
sinho (Botafogo), Rinaldo, Edgar e Donize-
te (Fluminense), Catatau. Sinval, Lê e Jor-
ginho (Portuguesa), Ronaldo, Alves, Sidnei
e Edvaldo (Inter-SP), Carlinhos e Jorginho
(Santos), Jandir, Adilson, Paulo Egídio,
Edinho, Nando c Lino (Grêmio), Cilinho,
Charles e Tato (Guarani), Kazu, Moreno,
Chicào, Marildo, Tostão e Serginho (Coriti-
ba), Levi, Erasmo, Augusto e Vavá (Náuti-
co), Hêider e Gilson Jáder (Cruzeiro), Mar-
co Antonio Boiadeiro, Célio, Willian e
Mazinho (Vasco), Zé Teodoro, Edmilson,
Nenê e Edivaldo (São Paulo), Bigu e Quiri-
no (Vitória), Aílton, Zico, Renato, Nando e
Júnior (Flamengo), Marcelo Paulista (Ba-
hia), Giba (Coríntians), Wanderson e Luis
Carlos (Goiás) e Éder. Marquinhos, Mauri-
cinho, Carlão, Jáson e Batista (Atlético-
MG)
GOLS CONTRA
2 gols —Oswaldo (Atlético-PR), para

Flamengo e para o Atlético-MG
gol —'Trasante (Grêmio), para o Pai-

meiras. Èlcio (Grêmio), para a Portuguesa,
Nenê (Guarani), para o Inter-RS e Israel
(Botafogo), para o Cruzeiro

L-.
I comp. ¦ incomp.



Placar JB

I Grasshopper 3x1 Young Boys
I Grupo 16 I st. Gallen 3x1 Lugano

Blumenau 1x0 CrlciCima I Classlllcapfio: 1. River Plate 21, 2. Indepen- ClasslflcafSo: 1)Roda JC Kerkrado, 18; 2) PSV wettlngen 3 x 1 Lucerne
dlente 20, 3. Rosarlo Central 17, 4. Boca Ju- Eindhoven, 17; 3) AJax, Vitesse e Twente, 16; C|assjfiCa?ao: 1) St. Gallen e Neuchatel, 22; 3)

I Campeonato Argentlno I nlors' Glmnasla y Esgrlma e Racing Club 15 6) Fortuna, 15 sion, 21; 4) Grasshopper, 20; 5) Lucerne e
, „ _ I Servette, 17; 7) Lugano e Lausane, 16; 9)Boca Juniors 2 x 2 San Lorenzo Campeonato Holandds Campeonato Francos Young Boys eWettlngen,15;11)Aarau,12;12)I Rosirlo Central 0 x 0 Ferrocarrll I ¦" I

River Plate 1x0 V6lez S&rslleld PSV Eindhoven 2 x 2 Volendam Bordeaux 3 x 0 Nantes Belllnzona, 11
Independlente 1x0RacingCirdoba I Ajax 3 x 2 FC Groningen Cannes2x2Toulouse
Platense 2 x 1 Argentlnos JCiniors I NEC Nljmegem 2 x 2 BW Dan Bosch Lllla 5x0 Sochaux I Campeonato AustrfacO
Racing Club 1 x 0 Unidin Roda JC Kerkrade 4 x 1 Wlllem II CaTs^Mon'lptlller Austria Salzburg 2 x 1 Steyr
Talleres1x1Neweli'sOld Boys Vitesse 1 x0RKC Caen3*2Mompelller Sturm Graz 0 x0 KremsSC
Gymnasia y Esgrima 2x1 Deportlvo Mandlyu FC Twente 1 x 1 Fortuna Slttard Brest2xOMeB Rapid Vlena 5 x 2 Austria Vlena
Chaco for Ever 3x1 Estudlantes Sparta RotterdS 2 x 2 Feyenoord fbullxlUon Wiener Sportclub 1 x 0 Tyrol

I Instituto 2 x 1 Deportlvo Espaftol | FC La Haya 6 x 1 FC Haarlem Toulon 1 x 1 Lyon |

Nova lorquo — AFP
I Campeonato Paullsta Femlnlno I Ky»|| |f|
I Arlsco/Mlnercal 97 x 83 BCN ifev- I

Campeonato Proflsslonal dos '*» .. Maratona do Llsboa
Sy-I Homens(2-rodada) tX '-V- 1. Joaqulm Sllva, Bentlca (Port) 2h16m50s

Indiana Pacers 106 x 98 Cleveland Cava- 2 Josft Car,os santana, Salgema (Bra)
I "era WgPsKH4p^'''V «r*« I 2h17m23sN.Y.Knlcks 119X99 Miami Heat . ^ , , 3. Paulo Catarlno, Bentlca (Port) 2h18m49s
I Milwaukee Bucks 102 x 96 Philadelphia , . ^ ' * Mulheres
I ^f°rS|t pistons 95 x 93 Washington Bullets - I 1. Evany de Souza, Mocldade Independente

J 
Boston Celtics 102 x 100 Chicago^Bulls^ 2^ercUJe Freltas, Petroqulmlca ( )

Denver Nuggets 135 x 132 Phoenix Sum> 
12° CorHda d^Sa^Conrado —

I Sacramento Kings 107 x 100 Seatle Super- S t , \ Homens
I sonlcs '/*; * 1. Marclo Marques, Academla Ativa 30m31s
l mbbmwWMBBW^BHW t-'-g 2. JosGBaltar, Flamengo 31m18s

3. Genlvaldo Rosa, 31m45s
, _ , MulheresCopa Intercontinental Feminina 1. Kathy Moiitor, Pan Am 36m38s

I de H6quol na Qrama I 2. RebecaWerneck37m09s
, .. . ¦>' 111 3. Arlete Soares, Abanerj 37m22sI (Nova Ddlhl, India) I 

I Grupo iwMiBBPPPimBBKB
I Corfila doSul 4 x 11rlanda I

China 3 x 0 Esc6cla

| 
Classlflcapao: 1. Corila do Sul 6, 2. China 5, 13° Campeonato Contro-ameri-

I 
Eitados Unid03 4 x 1 Austria j ^'"ba 6 x 0 Venezuela

(Em Paraparaumu) I Espanha 6,3. India &p. jwsl Declsao do 3° lugar
Classlfica?ao final I Panama 9 X1 Colombia

JapSo Classic jEstados unidos) I Campeonato Brasllelro de Luta
ClasslflcapSo final semifinals _..
1.Elaine Crosby (EUA) 205 «aterlna Maleeva (Bui) 6/4 e 6/3 Amy Fra- I ^
2. Dawn Coe (Can) 208 zlerEUA) iHjlrjag S?Lt fiSL.'« ¦>,"$•* fjl (Gol8nla)3. laura Davies (GBR) 209 | Raffaella Reggi (Ita) 6/2 e 6/2 Ronni Rels ft Greco-romana
Tornelo dos Quatro Continen- (eua) jaBaaBaHEwBBMSBWte Equipo
tes 

Virginia SHms de Worcester Jum Ikangaa> 32 terceiro foi 0 campeSo qjmpico, Ge- ^^u^'0'2 
R'°de Jane'r°

Final"'0'JaPS0) (Estados 
unidos) I—I an0Sj venceu 0ntem a 20" edigao Undo Bordin, da Italia. A primeira 62Kg—rcaisonGracie, rj

Estados unidos *6x6 Europa Martina Navratiiova (eua) 6/2 e 6/3 zma da Maratona de Nova Iorque, fazen- colocada entre as mulheres foi a no- .^ceio^ortinari, rj* eua sao os campeaes por terem dado Garrison (eua) do os 42,195 km em 2h08m01s, novo rueguesa Ingrid Kris Hansen, com
menos tacadas durante 0 tornelo do que os Semifinals duplas reCOrde para a prOVa. Esta tambem nh7cm in cpp„ida lam hem de uma  I IIM—III——1Buropau3 Martina Navratiiova/Pam Shriver (eua) 7/6 f- £ n 2h25m3U, seguiCa tanwem cie uma gnmfinmH
Declsao 3° lugar 0 6/2 Mary Lou Daniels/Wendy White (EUA) mrlhnr dp tndac OS temnos tlOrte-americana (Kim JonCS, Com \
Japao9x 3 Australia Ellse Burgln (EUA)/Ros Falrbank (Af.Sul) 4/ Ser 0 10 mtlhor de tOdOS OS tempos jVUy^ig})- j . jtaljana /Laura__I—MB 6,6/4 e 6/4 Peanut Louie-Harper/PennyBarg para maratona. O segundo colocado 2h27m54) e de uma Italiana (Laura

(eua) foi 0 norte-amerieano Ken Martin e 0 Fogli, com 2h2Sm43).

Campeonato Paullsta Mascull- I
juvenii Copa do Mundo de Salioa

Campeonato Estadual de Ql- v. M6n|ca Santos e Barbara Soares, Tl)uca (Amsterdam, Holanda)Play°fl nistlca Ritinlca do RIO 3. Ana Crlstlna Santos, Copaleme Zona Europ61a — 2* rodadaOitavas-de-final _
Rohm Internaciona, 101 x 85 Clube de IpS Tct id Broome (GBR)
RaiTelli 108 x 79 Corlntians 1. Carolina Plres, Tljuca |2. WouWan der Schans (Hol) e Herve Go-
Santa Marla-RS 81x70 Climax 2. Tallta Resende, Tljuca dignon (Fra)
Quartas-de-final I 3- Vanessa Costa e Vlvlane Moraes, GRB Supercross dOS Campeoes 4. Evelyne Blaton (Bel)
Nosso Clube 118 x 119 Slrlo Clube ll„.AP (Indalatuba, Sao Paulo) BBHBSBiaSWSgWBglWPBi^lS^

2. Kely Anders (EUA) MMBBBm' IITi'niR8igi^l?v'^H^M
¦aj&fi 3.JorgeNegretti,SP Campeonato Mcu Garoto da

. msm 

trrrss^ 

wl:d'irtErlp°"'<'"'

0: Concurso Nacional de Saltos 3. ci6ber Motta I

^^^^ 

I^Dora 

Bria I

3*Jt ^
Pela N.BA, O Indiana vencell O Cleveland por 106 « 98 2. Marcelo Pereira menho Edgar Monserrat 1

Vlena-Reuter

Na Áustria, Sportclub venceu por

Nova lorquo — AFP

Pela NBA, o Indiana venceu o Cleveland por 106 a 98

¦ifPATIN

8° Campeonato Brasileiro
Interclubes Júnior
(Porto Alegre)
Masculino
1. Ricardo Dias, Portuguesa-SP
2. Felipe Tlsblerek, Dom Bosco-RS
3. Antônio Wolfe, Dom Bosco-RS
Feminino
1. Kâtla Dias, Paimeiras-SP
2. Gabrlela Dias, Portuguesa-SP
3. Renata Onôrlo, Sâo Paulo F.C.
Livre individual masculino
1. Ricardo Dias, Portuguesa-SP
2. Felipe Tlsblerek, Dom Bosco-RS
3. Antônio Wolfe, Dom Bosco-RS
Livre Individual feminino
1. Fabiana Dentsuk, Dom Bosco-RS
2. Gabrlela Ungetum, Tangará-RS
3. Patrícia Silveira, SertâozInho-SP
Dupla livre
1. Ricardo e Maria de Fátima Dias,
Portuguesa-SP
2. Felipe Tlsblerek/Llzlane Cunha,
Dom Bosco-RS
Dupla de dança
1. Felipe Tlsblerek/Llzlane Cunha,
Dom Bosco-RS
2. Tairone e Fabiana Dentsuk,
Dom Bosco-RS
3. Ricardo e Gabrlela Dias,
Portuguesa-SP
Equipes
1. Dom Bosco 70
2. Portuguesa 40
3. Palmeiras  10

TÊNIS DE MESA

Aberto da Áustria
(Em Linz)
Semifinais
Homens
Final simples
Dmltrl Mazunov (URSS) 21/11,19/21, 21/10 e
21/12 Petr Korbel (Tch)
Final duplas
Joerg Rosskopf/Steffan Fetzner (Al. Oc.) 21/
14, 9/21 e 21/10 Dlng Yi/TIbor Klampar (Aus/
Hun)
Mulheres
Final simples
Mlrjam Kloppenburg (Hol) 21/13, 21/17, 17/
21 e 21/15 Valentlna Popova (URSS)
Final duplas
Csllla Batorfi/Gabriella Wleth (Hun) 21/19 e
21/10 Valentlna Popova/Galina Melnlk
(URSS)
Final duplas mistas
Zoran Prlmorac/Marta Poljak (lug) 21/16,14/
21 e 21/18 Vlmr/Jaroslava Mlhockova (Tch)

; .,'y,.'•:IAT,SMO;:v •

Campeonato Luso-Braslleiro do
Sharple por Equipes
(late Clube Icaral)
Resultado da 6* regata
1. USS 10, Renato Azevedo e Sérgio
Laranja-
Classificação final do campeonato
1. Gabiru, Aroldo Causer e Antônio Luís Rio
Apa 9 pontos perdidos

2. Gargamel, Luís Amaro e Marcelo Vldal 17
p ' p „ ,3. Caronte, Fábio Demétrlo e Renato Garcia

22,8 p.p.
Campeonato Estadual de Laser
do Rio
(Clube Naval Plraquê)i uoqmiVj ,Ei
Resultado da 7* regata
1. Trovão Azul, Ricardo London
2. Nova Geração, Antônio Paes Leme
3. Chorão, Pedro Bulhões
Classificação final do campeonato
1. Mutuca, Peter Tancheit
2. Chorão, Pedro Bulhões
3. Trovão Azul, Ricardo London

Aberto da Nova Zelândia
(Em Paraparaumu)
Classificação final
1. Greg Turner (Nova Zel.) 277
2. Richard Gilkey (EUA) 283
3. Graeme Trew (Aus) 284
Japão Classic
Classificação final
1. Elaine Crosby (EUA) 205
2. Dawn Coe (Can) 208
3. laura Davies (GBR) 209
Torneio dos Quatro Continen-
tes
(Tóquio, Japão)
Finai
Estados Unidos *6x6 Europa
* EUA sao os campeões por terem dado
menos tacadas durante o torneio do que os
europeus
Decisão 3° lugar
Japão 9x3 Austrália

mm
Campeonato Paulista Mascull-
no
Playoff
Oitavas-de-final
Rohm Internacional 101 x 85 Clube de Ipê
Soler
Ravelli 108 x 79 Corlntians
Santa Maria-RS 81 x 70 Climax
Quartas-de-final
Nosso Clube 118 x 119 Sirio

Campoonato do Rio
2a divisão\Triangular final
São Cristóvão 1 x 0 Campo Grande
Classificação: 1) América e Sâo Cristóvão 2,
3) Campo Grande 0

Campeonato Brasileiro
2a dlvlsfio
Grupo 1
Cellândla-DF 0 x 0 Rio Branco-AC
Grupo 2
Rio Negro-AM 1 x 1 Anapolina-GO
Grupo 3
Ceará-CE 0x0 Moto Clube-MA
Grupo 4
Fortaleza-CE 0x0 Remo-PA
Grupo 5
ABC-RN 1x4 Central-PE
Grupo 6
Treze-PB 0x0 Santa Cruz-PE
Grupo 7
Amerlcano-RJ 1 x 2 Catuense-BA
Grupo 8
Conflança-SE 0x0 Itaperuna-RJ
GrupoB
SBo José-SP 1 x 0 Botafogo-SP
Grupo 10
Catanduvense-SP 0x1 Bragantlno-SP
Grupo 11
XV de Piracicaba-SP 1x0 Amérlca-RJ
Grupo 12
União de Sao Jo8o-SP 1 x 0 Juventus-SP
Grupo 15
Flguelrense 0x2 Juventude
Grupo 16
Blumenau 1x0 Criciúma

Campeonato Argentino
Boca Juniors 2x2 San Lorenzo
Rosário Central 0x0 Ferrocarrll
Rlver Plate 1 x 0 Vôlez Sârsfleld
Independlente 1x0 Racing Côrdoba
Platense 2 x 1 Argentinos Júniors
Racing Club 1x0 Unión
Talleres 1 x 1 Newell's Old Boys
Gymnasla y Esgrima 2 x 1 Deportlvo Mandlyú
Chaco for Ever 3x1 Estudiantes
instituto 2 x 1 Deportlvo Espaftol

Classificação: 1. Rlver Plate 21, 2. Indepen-
dlente 20, 3. Rosário Central 17, 4. Boca Ju-
nlors, Gimnasla y Esgrima e Ráclng Club 15

Campeonato Holandês
PSV Eindhoven 2x2 Volendam
Ajax 3 x 2 FC Groningen
NEC Nljmegem 2x2 BW Den Bosch
Roda JC Kerkrade 4 x 1 Wlllem II
Vltesse 1x0 RKC
FC Twente 1 x 1 Fortuna Slttard
Sparta Rotterda 2x2 Feyenoord
FC La Haya 6 x 1 FC Haarlem

Classificação: 1) Roda JC Kerkrade, 18; 2) PSV
Eindhoven, 17; 3) Ajax, Vltesse e Twente, 16;
6) Fortuna, 15

Campeonato Francês
Bordeaux 3x0 Nantes
Cannes 2x2 Toulouse
Lllle 5x0 Sochaux
Mônaco 1x0 Nice
Caen 3x2 Montpelller
Brest 2x0 Metz
Racing do Paris 1 x 0 St Etiene
Toulon 1 x 1 Lyon

Olymplque2x 1 Mulhouse
Paris St. Germaln 1 x 1 Auxerre
Classificação: 1) Bordeaux, 26; 2) Olymplque,
23; 3) Sochaux, 22; 4) Toulouse e Mônaco, 20;
6) Nantes, 18 ; 7) P. St Germaln, Lyon e
Toulon, 17; 10) Auxerre, Lllle e St. Etlenne, 16;
13) Racing Paris e Cane, 15; 15) Mulhouso,
Montpelller e Metz, 14; 18) Cannes e Brest, 13;
20) Nice, 12.

Campeonato Inglês
Aston Villa 6x2 Everton
Classificação: 1) Chelsea, 22; 2) Llverpool,
Arsenal e Aston Villa, 21; 5) Everton, 20; 6)
Southampton, 19; 7) Norwlch e Tottenham, 18;
9) Coventry, 17; 10) Nottlngham Forest e Lu-
ton, 16; 12) Mlllwall, 15; 13) Manchester Utd,
Manchester City e Crystal Palace, 14; 16)
Charlton, 13; 17) Derby o Wlmbledon, 12; 19)
QPR, 11; 20) Sheftleld Wednesday, 9

Campeonato Espanhol
Barcelona 2x1 Celta
Mallorca 1 x 0 Logrofles
Atlético de Madri 4 x 1 Casteilon
Cadlz 1 xO Valladolld
Sevllha 3x2 Atlético de Bilbao
Zaragoza 3x0 Maiaga
GijonOxOOvIedo
Tenerlfe 0x0 Rayo Vallecano
Valôncla 3x0 Osasuna
Real Sociedad 2 x 1 Real Madri
Classificação: 1) Real Madri, 14; 2) Barcelona,
Real Oviedo e Real Mallorca, 13; 5) Real
Zaragoza, Valôncla, Atlético de Madri, Sevilha
e Real Sociedad, 12; 10) Atlético de Bilbao e
Osasuna, 11; 12) Logroftes, 10; 13) Tenerlfe e
Mãlaga, 9; 15) Real Valladolld, Celta e Cadlz,
7; 18) GI|on e Casteilon, 6; 20) Rayo Vallecano,
4

Campeonato Suíço
Neuchatel Xamax 2 x 1 Aarau
Servette 5x2 Bellinzona
Lausane 4x1 Slon
Grasshopper 3x1 Young Boys
St. Gallen 3x1 Lugano
Wettlngen 3 x 1 Lucerne
Classificação: 1) St. Gallen e Neuchatel, 22; 3)
Slon, 21; 4) Grasshopper, 20; 5) Lucerne e
Servette, 17; 7) Lugano e Lausane, 16; 9)
Young Boys e Wettingen, 15; 11) Aarau, 12; 12)
Bellinzona, 11

Campeonato Austríaco
Áustria Salzburg 2 x 1 Steyr
Sturm Graz 0x0 Krems SC
Rapld Viena 5x2 Áustria Viena
Wiener Sportclub 1 x 0 Tyrol

Admira Wacker 5x0 GAK
VSE St Polten 2 x 1 Viena
Classificação: 1) Áustria Viena e FCS Tyrol,
27; 3) Admira Wacker e Rapld Viena, 23; 5)
Sturm Graz e Viena, 18; 7) Áustria Salzburg
17; 8) VSE St Polten 16; 9) Krems e Steyr, 14;
11) Mlener, 10; 12) GAK, 9

Campeonato Belga
Mechelen 0x0 Anderlecht
Ghent 0x0 Lokeren
Llerse 2x0 Waregem
Beveren 2 x 1 FC Llege
Standard Llege 2x1 StTrulden
Charlerol 4x0 Beerschot
Classificação: 1) Anderlecht, 19; 2) Mechelen,
17; 3) Cercle, Bruges e Antuérpia, 15; 6) Loke-
ren, 12

Campeonato Húngaro
Voszprem 1x1 Vaci Izzo
MTK-VM 2 x 1 Haladas
Bekescsaba 1x0 Slofok
Pescsl MSC 1 x 0 Vasas
Raba Eto Gyor 2x2 Ferencvaros
Tatabanya 1x0 Debrecen
Honved Budapest 2x0 Videoton
Ujpest Dozsa 3x1 Csepel
Classificação: 1) Uipest Dozsa e MTK-VM, 28;
3) Pecsl MSC, 26; 4) Ferencvaros, 22

Campeonato Polonês
Wlsla Krakow 3x0 Ruch Chorzon
GKS Katowlce 1 x 0 Gornik Zabrze
Lech Poznan 4x0 Motor Lublin
LKS Lodz 2x2 Olimpla Poznan
Stal Mlelec 4 x 1 Widzen Lodz
Jaglellonia Bialystok 0x0 Legla Warszawa
Zagleble Lubln 2x0 Slask
Zawlsza Bydgoszcz 4x0 Zaglebie Sosnowlec
Classillcação: 1) GKS Katowlce, 21; 2) Zagle-
ble Lubln, 20; 3) Ruch Chorzow e Legia Wars-
zav»a, 19

Copa do Mundo
Eliminatórias — Concacaf
Em Fenton, EUA
EUA 0 x 0 El Salvador
Classificação J V E D GP GC P
1. Costa Rica 8 5 1 2 10 6 11
2. Trlnidad 7 3 3 1 7 4 9
3. EUA 7 3 3 1 5 3 9
4. Guatemala 6 1 1 4 4 7 3
5. El Salvador 6 0 2 4 2 8 2
Próximos Jogos: 19/11, Trlnlda x EUA e Guate-
mala x El Salvador; 26, El Salvador x Guate-
mala. (Costa Rica já classificada. EUA e Trini-
dad decidem a última vaga)

Campeonato Paulista Feminino
Arisco/Minercal 97 x 83 BCN
Campeonato Profissional dos
EUA
(2a rodada)
indiana Pacers 106 x 98 Cleveland Cava-
liers
N.Y. Knicks 119 X 99 Mlaml Heat
Mllwaukee Bucks 102 x 98 Philadelphla
76ers
Detrolt Pistons 95 x 93 Washington Bullets
New Jersey Nets 111 x 100 Orlando
Boston Celtlcs 102 x 100 Chicago Bulis
Santo Antônio 106 x 98 Loa Angeles Lakers
Denver Nuggets 135 x 132 Phoenlx Suns
Houston Rockets 132 x 105 Golden States
Warrloa
Sacramento Kings 107 x 100 Seatle Super-
sônica
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Copa Intercontinental Feminina
de Hóquei na Qrama
(Nova Dólhi, índia)
Grupo A
Coréia do Sul 4 x 1 Irlanda
China 3x0 Escócia
Classificação: 1. Coréia do Sul 6, 2. China 5,
3. Irlanda 3
Grupo B .
Espanha 2 x1 índia
Estados Unidos 4x1 Áustria
Classificação: 1. Japão 6 (saldo de gols), 2.
Espanha 6,3. Indla 3

Virgínia Sllms de Indianápolis
(Estados Unidos)
Semifinais
Katerlna Maleeva (Bul) 6/4 e 6/3 Amy Fra-
zler EUA)
Raffaella Reggi (Ita) 6/2 e 6/2 Ronni Reis
(EUA)
Virgínia Sllms de Worcester
(Estados Unidos)
Final
Martina Navratilova (EUA) 6/2 e 6/3 Zina
Garrlson (EUA)
Semifinais duplas
Martina Navratilova/Pam Shriver (EUA) 7/6
e 6/2 Mary Lou Danlels/Wendy Whlte (EUA)
Ellse Burgln (EUA)/Ros Falrbank (Af.Sul) 4/
6,6/4 e 6/4 Peanut Loule-Harper/Penny Barg
(EUA)

GINÁSTICA

Campeonato Estadual de Oi-
nástica Rítmica do Rio
(Clube Municipal)
Mirim A
1. Carolina Pires, Tljuca
2. Tallta Resende, Tljuca
3. Vanessa Costa e Viviane Moraes, GRB
Clube

Indianápolis - AP

i—| O tanzaniano Juma Ikangaa, 32
'—' anos, venceu ontem a 20a edição
da Maratona de Nova Iorque, fazen-
do os 42,195 km em 2h08m01s, novo
recorde para a prova. Esta também
foi sua melhor performance, além de
ser o 100 melhor de todos os tempos
para maratona. O segundo colocado
foi o norte-americano Ken Martin e o

terceiro foi o campeão oljmpico, Ge-
lindo Bordin, da Itália. A primeira
colocada entre as mulheres foi a no-
rueguesa Ingrid Kristiansen, com
2h25m30, seguida também de uma
norte-americana (Kim Jones, com
2h27m54) e de uma italiana (Laura

Fogli, com 2h2Sm43).

Juvenil A
1. Mônlca Santos e Bárbara Soares, Tljuca
3. Ana Cristina Santos, Copaleme

Supercross dos Campeões
(Indaiatuba, São Paulo)
1. Rogério Nogueira, SP
2. Kely Anders (EUA)
3. Jorge Negretti, SP
4. Glnl Falibool (EUA)
5. Gilberto Navezl, SP

Concurso Nacional de Saltos
(Sociedade Hipica Brasileira)
Preliminar
1. Júlio Mattos, "Pluft"
2. Mariana Barcelos, "Vicky Karinella"
3. Ibsen da Rocha, "Jean Pierre"
intermediária
1. Major Cláudio Guedes, "Gran Bugaloo"
2. Cláudio Itajai Camarão "Juan Manoel"
3. Fábio Leivas, "Opion Júnior"
Principal
1. Major Cláudio Guedes, "Prodígio" 35s06
(sem faltas)
2. Elizabeth Menezes. "Poente Purina"
30s76 (uma falta)
3. Rodrigo Sarnento, "Lorlno Coca-Cola"
(uma falta)
Concurso Estadual de Alunos
do Equilação
(Sociedade Hípica Brasileira)
3* série - 3* prova
1. Fátima Bernardo. "Fletê"
2. Carolina Dias, "Itaqui"
3. Marcelo Pereira, "Lúpus"
Classificação da 3* sórie
1. Carolina Dias,
2. Marcelo Pereira

Copa do Mundo de Saltos
(Amsterdam, Holanda)
Zona Européia — 2* rodada
Classificação
1. David Broome (GBR)
2. Wout-Jan der Schans (Hol) e Herve Go-
dignon (Fra)
4. Evelyne Blaton (Bel)

Íi»i

Campeonato Meu Garoto de
Windsurf Equipament
(Clube Náutico de Araruama)
Slalon masculino
1. Marcos Leite
2. Toninho Cunha
3. Cléber Motta
Slalon feminino
1. Dora Bria
2. Bath Modesto
3. Silvana Michelsen
Sunboard masculino
1. Cléber Motta
2. Marcos Leite
3. Raimundo Batista
Sunboard feminino
1. Beth Modesto
Divisão 2
Vela A
1. Ricardo Kymaid
2. Cléber Renno
3. Tony Lopes
Vela B
1. George Rabello
2. Raimundo Batista
3. Antônio Amarantes

Cijí ; ' - f ATLETISMO

Maratona de Lisboa
Homens
1. Joaquim Silva, Benfica (Port) 2h16m50s
2. José Carlos Santana, Salgema (Bra)
2h17m23s
3. Paulo Catarino, Benfica (Port) 2h18m48s
Mulheres
1. Evany de Souza, Mocldade independente
(Bra) 2h47m28s
2. Nerci de Freitas, Petroquímica (Bra)
2h48m14s
3. Umberllna Nunes (Port) 2h56m32s
12a Corrida de São Conrado —
10Km
Homens
1. Mârdo Marques, Academia Ativa 30m31s
2. José Baltar, Flamengo 31m18s
3. Genlvaldo Rosa, 31m45s
Mulheres
1. Kathy Molitor, Pan Am 36m38s
2. Rebeca Werneck 37m09s
3. Aríete Soares, Abaner) 37m22s

. SOFTBOL

13a Campeonato Centro-ameri-
cano e do Caribe
(Cartagena, Colômbia)
Final
Cuba6x0 Venezuela
Decisão do 3° lugar
Panamá 9x1 Colômbia

Campeonato Brasileiro de Luta
Olímpica
(Goiânia)
Greco-romana
Equipo
1. São Paulo, 2. Rio de Janeiro
individual
62Kg — 1. Calson Gracle, RJ
82Kg — 1. Roberto Leitão, RJ
120Kg — 1. Marcelo Portinarl, RJ

automobilismo

Campeonato Estadual do Rio
(Jacarepaguá)
Grupo N
Graduados
1. Bandeira de Mello
2. Ronaldo Augusto
3. Roberto Mourão
Novatos
1. Ludwig Ammon
2. Sérgio e Guto Palhares
3. Carlos Reis Vilhena
Força Livre
Categoria A
1. Virgílio Evarlsto
2. Márcio Infante Vieira
3. Luís da Gama Cruz
Categoria B
1. Gutemberg Batista
2. José Roberto di Rose
3. Arley Mello da Costa
Campeonato Paulista de Kart
(Interlagos)
Resultado da 14* etapa
Categoria B
1. Antoine Kanaan (campeão)
2. Vanessa Coelho Chaves
3. Carlos Ernesto Campos
Categoria Júnior
1. Christian Conde Antônio
2. Felipe Giatfone
3. Enrique Bernoldi
Categoria A
1. Max Lima
2. Sandro Camargo
3. Alfredo Berzal
Categoria Novatos
1. Dayer Garcia

Escala fai rádio-controlado
1. Marcos Malloy Resende, MG
2. Anderson Cabral, RJ
3. Êdson Costa, RJ
Escala gigante rádio-controlado
1. Eduardo Diniz, MG
2. Aramis Silveira, PR
3. Luís Guilherme Silva, MG
Escala livre rádio-controlado
Campeão: Amo Vath, RJ

.V'^SÚRFÉ

Circuito Natural Art de Surfe
Amador — 5* etapa do Cam-
peonato Paulista
(Praia de Pernambuco, Guarujá)
Categoria Open
1. Jairzinho de Oliveira ?
2. Marcos Rlchtie
3. Júlio César

Jairzinho é campeão paulista

O venezuelano César Baby Salas conquis-
tou o titulo ibero-americano, versão Asso-
ciação Mundial de Boxe, ao derrotar o pana-
menho Edgar Monserrat

AEROMODELISMO

21° Campeonato Brasileiro
(Niterói)
Acrobacia rádio-controlado
1. Plínio Romano. SP
2. Mário Watanabe, SP
3. Celso di Santi. SP
Acrobacia livre
1. Gustavo Sgarzela
2. Wigberto Dartuce

PESCA

Campeonato Estadual Interclu-
bes de Pesca do Rio
(Lagoa de Maricá)
1. Pampo Clube de Pesca
2. Clube de Pesca Abissal
3. Clube do Anzol
4. Cocorocas Clube de Pesca
5. Clube Barracuda de Desportos

Torneio dos Estados Unidos
(Colorado Sprlngs)
Classificação final
60Kg
1. Edward Liddie (EUA)
2. Márcio Almeida (Bra)
3. Vlatchev Bojidar (Bul) e Donald Paquette

(Can)
65Kg
1. James Pedro (EUA)
2. Szlelon Grlgoriev (Bul)
3. Mario Gonzalez (Mex) e Joseph Marchai

(Jap)
71Kg
1. Klm im Cher (Cor. Sul)
2. Jung Kuen Park (Cor. Sul)
3. Takashl Okubo (Jap) e Mike Shekel
(EUA)
78Kg
1. Jason Morris (EUA)
2. Richard Riley (EUA)
3. Rodney Imamura (EUA) e Federico Viz-

carra (Mex)
86Kg
1. David Faulkner (EUA)
2. Ron Angus (Can)
3. Eric Gervais (Can) e Bill Vincent

(Nov.Ze.)
95Kg
1. Hirotsumi Otsugl (Jap)
2. Teimoc Johnson-Ono (Jap)
3. Rene Capo (EUA) e Dulcimar Grando

(Bra)
Acima de 95Kg
1. Do Hyuk Park (Cor.Sul)
2. James Bacon (EUA)
3. John Walker (EUA) e Paulo Alves da Silva

(Bra)
Todas as categorias
1. Han In Gyu (Cor.Sul)
2. Byung Chang Lee (Cor.Sul)
3. James Bacon (EUA) e Paulo Alves da

Silva (Bra)

?v ciclismo

Volta do Chile
(Santiago)
Resultado da 12" etapa
1. John Loehner (EUA)
Classificação final
Campeão: Júlio César Ortegón (Col)
35h51m30s
2. Edgar Ruiz (Col) 35h52m37s
3. Hector Palacios (Col) 35h56m49s
Volta do México
(Em Montorrey)
Resultado da 2* etapa — 100Km
1. Gustavo Macias (Mex) 2h11m44s
Classificação geral
1. Manuel Youshimatz

Marcelo Gomes, com sucursais

Placar JB
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I Grupo 16 Gallon 3x1 L.unancBlumenau 1 x 0 Criciiima Classlflcasao: 1. River Plate 21, 2. Indepen- Classiflcapao: 1) Roda JC Kerkrade, 18; 2) PSV Wett|naen 3 x i LUcarn
dlente 20, 3. Rosarlo Central 17, 4. Boca Ju- Eindhoven, 17; 3) Ajax, Vitesse e Twente, 16; ciasslllcacao: 1) St. Gi
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Institute 2 x 1 Deportlvo Espaflol FC La Haya 6 x 1 FC Haarlem Toulon 1 x 1 Lyon
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Rohm Inlernaclonal 101 x 85 Clube de IpS (Clube Municipal) __v  Classlfica<?ao
c0ier Mlrim MHIHIMBBBM—ILl Llli.. J 1 David Broome (GBR)
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8° Campeonato Brasileiro
Intorclubes Júnior
(Porto Alegre)
Masculino
1. Ricardo Dias, Portuguesa-SP
2. Felipe Tlsbierek, Dom Bosco-RS
3. Antônio Wolfe, Dom Bosco-RS
Feminino
1. Kàtla Dias, Palmelras-SP
2. Gabrlela Dias, Portuguesa-SP
3. Renata Onórlo, Sao Paulo F.C.
Livre individual masculino
1. Ricardo Dias, Portuguesa-SP
2. Felipe Tlsbierek, Dom Bosco-RS
3. Antônio Wolfe, Dom Bosco-RS
Livre Individual feminino
1. Fabiana Dentsuk, Dom Bosco-RS
2. Gabrlela Ungetum, Tangarà-RS
3. Patrícia Silveira, SertâozInho-SP
Dupla livre
1. Ricardo e Maria de Fátima Dias,
Portuguesa-SP
2. Felipe Tlsblerek/Llziane Cunha,
Dom Bosco-RS
Dupla de dança
1. Felipe Tlsblerek/Llziane Cunha,
Dom Bosco-RS
2. Tairone e Fabiana Dentsuk,
Dom Bosco-RS
3. Ricardo e Gabrlela Dias,
Portuguesa-SP
Equipes
1. Dom Bosco 70
2. Portuguesa 40
3. Palmeiras  1°

TÊNIS DEMESA

Aberto da Áustria
(Em Llnz)
Semifinais
Homens
Final simples
Dmltrl Mazunov (URSS) 21/11,19/21, 21/10 e
21/12 Petr Korbel (Tch)
Final dupla3
Joerg Rosskopf/Steffan Fetzner (Al. Oc.) 21/
14,.9/21 e 21/10 Ding YI/TIbor Klampar (Aus/
Hun)
Mulheres
Final simples
Mlrjam Kloppenburg (Hol) 21/13, 21/17, 17/
21 e 21/15 Valentina Popova (URSS)
Final duplas
Csllla Batorfl/Gabrlella Wleth (Hun) 21/19 e
21/10 Valentina Popova/Gallna Melnik
(URSS)
Final duplas mistas
Zoran Prlmorac/Marta Poljak (lug) 21/16,14/
21 a 21/18 Vlmr/Jaroslava Mlhockova (Tch)

Campeonato Luso-Brasllelro de
Sharpie por Equipes
(late Clube Icaral)
Resultado da 6* regata
1. US$ 10, Renato Azevedo e Sérgio
Laranja
Classificação final do campeonato
1. Gabiru, Aroldo Causer e Antônio Luís Rio
Apa 9 pontos perdidos

2. Gargamel, Luís Amaro e Marcelo Vldal 17
p.p.

3. Caronte, Fâblo Demètrlo e Renato Garcia
22,8 p.p.

Campeonato Estadual de Laser
do Rio
(Clube Naval Plraquô)
Resultado da 7' regata
1. Trovão Azul, Ricardo London
2. Nova Geração, Antônio Paes Leme
3. Chorão, Pedro Bulhões
Classificação final do campeonato
1. Mutuca, PeterTanchelt
2. Chorão, Pedro Bulhões
3. Trovão Azul, Ricardo London

Aberto da Nova Zelândia
(Em Paraparaumu)
Classificação final
1. Greg Turner (Nova Zel.) 277
2. Richard Gllkey (EUA) 283
3. Graeme Trew (Aus) 284
Japão Ciassic
Classificação final
1. Elaine Crosby (EUA) 205
2. Dawn Coe (Can) 208
3. laura Davles (GBR) 209
Torneio dos Quatro Continen-
tes
(Tóquio, Japão)
Finai
Estados Unidos *6x6 Europa
* EUA são os campeões por terem dado
menos tacadas durante o torneio do que os
europeus
Decisão 3° lugar
Japão 9x3 Austrália

Campeonato do Rio
2* divisão
Triangular final
sao Cristóvão 1 x 0 Campo Grande
Classificação; 1) América e Sâo Cristóvão 2,
3) Campo Grande 0

Campeonato Brasileiro
2a divisão
Grupo 1
Cellândla-DF 0 x 0 Rio Branco-AC
Grupo 2
Rio Negro-AM 1 X 1 Anapolina-GO
Grupo 3
Cearâ-CE 0x0 Moto Clube-MA
Grupo 4
Fortaleza-CE 0x0 Remo-PA
Grupo 5
ABC-RN 1 x 4 Central-PE
Grupo 6
Treze-PB 0x0 Santa Cruz-PE
Grupo 7
Amerlcano-RJ 1 x 2 Catuense-BA
Grupo 8
Conflança-SE 0x0 Itaperuna-RJ
Grupo 9
Sâo Josô-SP 1 x 0 Botafogo-SP
Grupo 10
Catanduvense-SP 0 x 1 Bragantino-SP
Grupo 11
XV de Plracicaba-SP 1 x 0 Amêrlca-RJ
Grupo 12
União de São Joâo-SP 1 x 0 Juventus-SP
Grupo 15
Flgueirense 0x2 Juventude
Grupo 16
Blumenau 1 x 0 Criciúma

Campeonato Argentino
Boca Junlors 2 x 2 San Lorenzo
Rosário Central 0x0 Ferrocarrll
Rlver Plate 1 x 0 Vêlez Sárstleld
Independiente 1x0 Rácing Córdoba
Platensa 2 x 1 Argentinos Júnlors
Racing Club 1 x 0 Unlón
Talleres 1 x 1 Newell's Old Boys
Gymnasla y Esgrima 2x1 Deportlvo Mandlyú
Chaco for Ever 3x1 Estudiantes
Instituto 2 x 1 Deportlvo Espaflol

Classificação: 1. Rlver Plate 21, 2. Indepen-
dlente 20, 3. Rosário Central 17, 4. Boca Ju-
nlors, Glmnasla y Esgrima e RàcIng Club 15

Campeonato Holandês
PSV Elndhoven 2x2 Volendam
AJax 3 x 2 FC Gronlngen
NEC Nljmegem 2x2 BW Den Bosch
Roda JC Kerkrade 4 x 1 Wlllem II
Vitesse 1 x 0 RKC
FC Twente 1 x 1 Fortuna Slttard
Sparta Rotterda 2x2 Feyenoord
FC La Haya 6 x 1 FC Haarlem

Classificação; 1) Roda JC Kerkrade, 18; 2) PSV
Elndhoven, 17; 3) Ajax, Vitesse e Twente, 16;
6) Fortuna, 15

Campeonato Francês
' Bordeaux 3x0 Nantes
Cannes 2x2 Toulouse
Lllle 5x0 Sochaux
Mônaco 1x0 Nice
Caen 3x2 Montpellier
Brest 2x0 Metz
Racing de Paris 1 x 0 St Etiene
Toulon 1 x 1 Lyon

Olymplquo 2 x 1 Mulhouse
Paris St. Germaln I x 1 Auxerre
Classificação; 1) Bordeaux, 26; 2) Olymplquo,
23; 3) Sochaux, 22; 4) Toulouse e Mônaco, 20;
6) Nantes, 18 ; 7) P. St Germaln, Lyon e
Toulon, 17; 10) Auxerre, Lllle e St. Etlenne, 16;
13) Racing Paris e Cane, 15; 15) Mulhouse,
Montpellier e Metz, 14; 18) Cannes e Brest, 13;
20) Nice, 12.

Campeonato Inglês
Aston Vllla 6x2 Everton
Classificação: 1) Chelsea, 22; 2) Llverpool,
Arsenal e Aston Vllla, 21; 5) Everton, 20; 6)
Southampton, 19; 7) Norwlch e Tottenham, 18;
9) Coventry, 17; 10) Nottlngham Forest e Lu-
ton, 16; 12) Mlllwall, 15; 13) Manchester Utd,
Manchester City e Crystal Palace, 14; 16)
Charlton, 13; 17) Derby e Wlmbledon, 12; 19)
QPR, 11; 20) Sheffleld Wednesday, 9

Campeonato Espanhol
Barcelona 2x1 Celta
Mallorca 1 x 0 Logrofies
Atlético de Madri 4x1 Castellon
Cadlz 1x0 Valladolid
Sevllha 3x2 Atlético de Bilbao
Zaragoza 3x0 Málaga
Gljon 0x0 Oviedo
Tenerlfe 0x0 Rayo Vallecano
Valôncla 3x0 Osasufia
Real Sociedad 2x1 Real Madri
Classificação: 1) Real Madri, 14; 2) Barcelona,
Real Oviedo e Real Mallorca, 13; 5) Real
Zaragoza, Valéncla, Atlético de Madri, Sevllha
e Real Sociedad, 12; 10) Atlético de Bilbao e
Osasufia, 11; 12) Logrofles, 10; 13) Tenerlfe e
Málaga, 9; 15) Real Valladolid, Celta e Cadlz,
7; 18) Gljon e Castellon, 6; 20) Rayo Vallecano,
4

Campeonato Suiço
Neuchatel Xamax 2x1 Aarau
Servette 5x2 Bellinzona
Lausane 4 x 1 Slon
Grasshopper 3 x 1 Young Boys
St. Gallon 3x 1 Lugano
Wettlngen 3 x 1 Lucerne
Classificação: 1) St. Gallen e Neuchatel, 22; 3)
Slon, 21; 4) Grasshopper, 20; 5) Lucerne e
Servette, 17; 7) Lugano e Lausane, 16; 9)
Young Boys e Wettlngen, 15; 11) Aarau, 12; 12)
Bellinzona, 11

Campeonato Austríaco
Áustria Salzburg 2x1 Steyr
Sturm Graz 0x0 Krems SC
Rapld Viena 5x2 Áustria Viena
Wiener Sportclub 1x0 Tyrol

Admira Wacker 5x0 GAK
VSE St Polten 2 x 1 Viena
Classificação: 1) Áustria Viena e FCS Tyrol,
27; 3) Admira Wacker o Rapld Viena, 23; 5)
Sturm Graz o Viena, 18; 7) Áustria Salzburg
17; 8) VSE St Polten 16; 9) Krems e Steyr, 14;
11) Mlener, 10; 12) GAK, 9

Campeonato Belga
Mechelen 0x0 Anderlecht
Ghent 0x0 Lokeren
Llerse 2x0 Waregem
Beveren 2 x 1 FC Liege
Standard Liege 2 x 1 St Trulden
Charleroi 4x0 Beerschot
Classificação: 1) Anderlecht, 19; 2) Mechelen,
17; 3) Cercle, Bruges e Antuérpia, 15; 6) Loke-
ren,12

Campeonato Húngaro
Veszprem 1 x 1 Vacl Izzo
MTK-VM 2 x 1 Haladas
Bekescsaba 1 x 0 Slofok
Pescsl MSC1 x 0 Vasas
Raba Eto Gyor 2x2 Ferencvaros
Tatabanya 1 x 0 Debrecen
Honved Budapest 2x0 Vldeoton
Ujpest Dozsa 3 x 1 Csepel
Classificação: 1) Ujpest Dozsa e MTK-VM, 28;
3) Pecsl MSC, 26; 4) Ferencvaros, 22

Campeonato Polonês
Wlsla Krakow 3x0 Ruch Chorzon
GKS Katowlce 1 x 0 Gornik Zabrze
Lech Poznarf4 x 0 Motor Lublln
LKS Lodz 2x2 Olímpia Poznan
Stal Mlelec 4 x 1 Wldzen Lodz
Jaglellonla Blalystok 0x0 Legla Warszawa
Zagleble Lubln 2x0 Slask
Zawisza Bydgoszcz 4x0 Zaglebie Sosnowiec
Classificação: 1) GKS Katowice, 21; 2) Zagle-
blo Lubln, 20; 3) Ruch Chorzow e Legia Wars-
zawa, 19

Copa do Mundo
Eliminatórias — Concacaf
Em Fenton, EUA
EUA 0 x 0 El Salvador
Classificação J V E D GP GC P
1. Costa Rica 8 5 1 2 10 6 11
2. Trlnldad 7 3 3 1 7 4 9
3. EUA 7 3 3 1 5 3 9
4. Guatemala 6 1 1 4 4 7 3
5. El Salvador 6 0 2 4 2 8 2
Próximos jogos: 19/11, Trlnlda x EUA e Guate-
mala x El Salvador; 26, El Salvador x Guate-
mala. (Costa Rica já classificada. EUA e Trini-
dad decidem a última vaga)

Campeonato Paulista Feminino
Arisco/Minercal 97 x 83 BCN (
Campeonato Profissional dos
EUA
(2* rodada)
Indiana Pacers 106 x 98 Cleveland Cava-
llers
N.Y. Knlcks 119 x 99 Mlami Heat
Milwaukee Bucks 102 x 96 Philadelphia
76ers
Detrolt Pistons 95 x 93 Washington Bullets
New Jersey Nets 111 x 100 Orlando
Boston Celtlcs 102 x 100 Chicago Bulls
Santo Antônio 106 x 98 Los Angeles Lakers
Denver Nuggets 135 x 132 Phoenix Suns
Houston Rockets 132 x 105 Golden States
Warrios
Sacramento Klngs 107 x 100 Seatle Super-
sonies

HÓQUEI

Copa Intercontinental Feminina
de Hóquei na Qrama
(Nova Délhi, índia)
Grupo A
Coréia do Sul 4 x 1 Irlanda
China 3x0 Escócia
Classificação: 1. Coréia do Sul 6, 2. China 5,
3. Irlanda 3
Grupo B
Espanha 2 x 1 Indla
Estados Unidos 4 x 1 Áustria
Classificação: 1. Japão 6 (saldo de gols), 2.
Espanha 6, 3. Indla 3

Virgínia Slims de Indianépolls
(Estados Unidos)
Semifinais
Katerina Maleeva (Bul) 6/4 e 6/3 Amy Fra-
zler EUA)
Raffaella Reggl (Ita) 6/2 e 6/2 Ronnl Reis
(EUA)
Virgínia Sllms de Worcester
(Estados Unidos)
Final
Martina Navratllova (EUA) 6/2 e 6/3 Zina
Garrlson (EUA)
Semifinais duplas
Martina Navratilova/Pam Shriver (EUA) 7/6
e 6/2 Mary Lou Danlels/Wendy Whlte (EUA)
Ellse Burgln (EUA)/Ros Falrbank (Af.Sul) 41
6,6/4 e 6/4 Peanut Louie-Harper/Penny Barg
(EUA)

ATLETISMO

Maratona de Usboa
Homens
1. Joaquim Silva, Benfica (Port) 2h16m50s
2. José Carlos Santana, Salgema (Bra)
2h17m23s
3. Paulo Catarlno, Benfica (Port) 2h18m49s
Mulheres
1. Evany de Souza, Mocldade Independente
(Bra) 2h47m28s
2. Nerci de Freitas, Petroquímica (Bra)
2h48m14s
3. Umberlina Nunes (Port) 2h56m32s
12° Corrida de São Conrado —
lOKm
Homens
1. Márcio Marques, Academia Ativa 30m31s
2. José Baltar, Flamengo 31m18s
3. Genlvaldo Rosa, 31m45s
Mulheres
1. Kathy Molltor, Pan Am 36m38s
2. Rebeca Werneck 37m09s
3. Aríete Soares, Abanerj 37m22s

Escala fai râdlo-controlado
1. Marcos Malloy Resende, MG
2. Anderson Cabral, RJ
3. Édson Costa, RJ
Escala gigante ràdlo-controlado
1. Eduardo Dlnlz, MG
2. Aramls Silveira, PR
3. Luís Guilherme Silva, MG
Escala livre rádio-controlado
Campeão: Arno Vath, RJ

SURFE

? O tanzaniano Juma Ikangaa, 32
anos, venceu ontem a 20" edição

da Maratona de Nova Iorque, em
2h08m01, novo recorde para a prova.
O segundo colocado foi o norte-ame-
ricano Ken Martin e o terceiro foi o
campeão olímpico, Gelindo Bordin,
da Itália. Os brasileiros Nivaldo Filho

(2hl2m23) e Osmiro Silva (2hl2m50)
ficaram com o sexto e sétimo lugares,
respectivamente. Ambos bateram o
recorde brasileiro de maratona, que
estava em poder de Eloi Schleder,
com 2hl2m54. Entre as mulheres, ga-
nhou a norueguesa Ingrid Kristian-

sen, com 2h25m30.

Campeonato Paulista Mascull-
no
Playoff
Oitavas-de-flnal
Rohm Internacional 101 x 85 Clube de Ipê
Soler
Ravelll 108 x 79 Corlntians
Santa Marla-RS 81 x 70 Clímax
Quartas-de-final
Nosso Clube 118 x 119 Sírio

GINASTICA

Campeonato Estadual de OI-
nãstlca Rítmica do Rio
(Clube Municipal)
Mirim A
1. Carollna Pires, Tljuca
2. Tallta Resende, Tljuca
3. Vanessa Costa e Viviane Moraes, GRB
Clube

Indlanápolis - AP

Juvenil A
1. Mônlca Santos e Bárbara Soares, Tljuca
3. Ana Cristina Santos, Copaleme

^; MOTOÇRQSS ^
Supercross dos Campeões
(Indalatuba, São Paulo)
1. Rogério Nogueira, SP
2. Kely Anders (EUA)
3. Jorge Negrettl, SP
4. Ginl Fallbool (EUA)
5. Gilberto Navezi, SP

Copa do Mundo de Saltos
(Amsterdam, Holanda)
Zona Européia — 2a rodada
Classificação
1 David Broome (GBR)
2. Wout-Jan der Schans (Hol) e Herve Go-
dignon (Fra)
4. Evelyne Blaton (Bel)

WÊÈmm
Campeonato Meu Garoto de
Windsurf Equipament
(Clube Náutico de Araruama)
Slalon masculino
1. Marcos Leito
O Tnnlnhn fiimha

Concurso Nacional de Saltos
(Sociedade Hípica Brasileira)
Preliminar
1. Júlio Mattos, "Pluft"
2. Marlana Barcelos, "Vicky Karlnella"
3. Ibsen da Rocha, "Jean Plerre"
Intermediária
1. Major Cláudio Guedes, "Gran Bugaloo"
2. Cláudio Itajal Camarão "Juan Manoel"
3. Fábio Leivas, "Oplon Júnior"
Principal
1. Major Cláudio Guedes, "Prodígio" 35s06
(sem faltas)
2. Elizabeth Menezes, "Poente Purina"
30s76 (uma falta)
3. Rodrigo Sarnento, "Lorlno Coca-Cola"
(uma falta)
Concurso Estadual de Alunos
de Êquitação
(Sociedade Hipica Brasileira)
3" série-3* prova
1. Fátima Bernardo. "Fletê"
2 Carolina Dias, "Itaqui"
3. Marcelo Pereira. "Lupus"
Classificação da 3' sórie

Carolina Dias.
Marcelo pereira

3. Clèber Motta
Slalon feminino
1 Dora Bria
2. B&tn Modesto
3. Sllvana Michelsen
Sunboard masculino

Cléber Motta
Marcos Leite

3. Raimundo Batista
Sunboard feminino

Beth Modesto
Divisão 2
Vela A
1. Ricardo Kymaid

Cléber Renno
Tony Lopes

Vela B
George Rabello
Raimundo Batista
Antônio Amarantes

O venezuelano César Baby Salas conquis-
tou o título ibero-americano, versão Asso-
ciação Mundial de Boxe, ao derrotar o pana-
menho Edgar Monserrat

SOFTBOL

13° Campeonato Centro-amerl-
cano e do Caribe
(Cartagena, Colômbia)
Final
Cuba6x0 Venezuela
Decisão do 3° lugar
Panamá 9 x 1 Colômbia

Campeonato Brasileiro de Luta
Olímpica
(Goiânia)
Greco-romana
Equipe
1. Sao Paulo, 2. Rio de Janeiro
Individual
62Kg — 1. Calson Gracle, RJ
B2Kg — 1. Roberto Leitão, RJ
120Kg — 1. Marcelo Portinari, RJ

AUTOMOBILISMO

Campeonato Estadual do Rio
(Jacarepaguá)
Grupo N
Graduados
1. Bandeira de Mello
2. Ronaldo Augusto
3. Roberto Mourão
Novatos
1. Ludwig Ammon
2. Sérgio e Guto Palhares
3. Carlos Reis Vllhena
Força Livre
Categoria A
1. Virgilio Evarlsto
2. Márcio Infante Vieira
3. Luis da Gama Cruz
Categoria B
1. Gutemberg Batista
2. José Roberto di Rose
3. Arley Mello da Costa
Campeonato Paulista de Kart
(Interlagos)
Resultado da 14* etapa
Categoria B

Antoine Kanaan (campeão)
Vanessa Coelho Chaves

3. Carlos Ernesto Campos
Categoria Júnior

Christian Conde Antônio
Felipe Giaffone
Enrique Bernoldi

Categoria A
Max Lima
Sandro Camargo

3. Alfredo Berzal
Categoria Novatos
1 Dayer Garcia

AEROMODELISMO

21° Campeonato Brasileiro
(Niterói)
Acrobacia rádio-controlado

Plínio Romano, SP
Mário Watanabe, SP
Celso di Santi, SP

Acrobacia livre
Gustavo Sgarzela
Wigberto Dartuce

Circuito Natural Art de Surfe
Amador — 5a etapa do Cam-
peonato Paulista
(Praia de Pernambuco, Guarujâ)
Categoria Open
1. Jairzinho de Oliveira *
2. Marcos Rlchtie
3. Júlio César
* Jairzinho é campeão paulista

Campeonato Estadual Interclu-
bes de Pesca do Rio
(Lagoa de Maricá)
1. Pampo Clube de Pesca
2. Clube de Pesca Abissal
3. Clube do Anzol
4. Cocorocas Clube de Pesca
5. Clube Barracudáde Desportos

Torneio dos Estados Unidos
(Colorado Sprlngs)
Classificação final
60Kg
1. Edward Liddie (EUA)
2. Márcio Almeida (Bra)
3. Vlatchav Bojidar (Bul) e Donald Paquette

(Can)
65Kg
1. James Pedro (EUA)
2. Szielon Grlgoriev (Bul)
3. Mario Gonzalez (Mex) e Joseph Marchai

(Jap)
71Kg
1. Klm Im Cher (Cor Sul)
2. Jung Kuen Park (Cor Sul)
3. Takashi Okubo (Jap) e Mike Shekel
(EUA)
78Kg
1. Jason Morris (EUA)
2. Richard Riley (EUA)
3. Rodney Imamura (EUA) e Federico Viz-

carra (Mex)
86Kg
1. David Faulkner (EUA)
2. Ron Angus (Can)
3 Erlc Gervais (Can) e Bill Vincent

(Nov.Ze.)
95Kg
1. Hlrotsuml Otsugi (Jap)
2. Telmoc Johnson-Ono (Jap)
3. Rene Capo (EUA) e Dulcimar Grando

(Bra)
Acima de 95Kg
1. Do Hyuk Park (Cor.Sul)
2. James Bacon (EUA)
3. John Walker (EUA) e Paulo Alves da Silva

(Bra)
Todas as categorias

Han In Gyu (Cor.Sul)
Byung Chang Lee (Cor.Sul)

3. James Bacon (EUA) e Paulo Alves da
Silva (Bra)

CICLISMO

Volta do Chile
(Santiago)
Resultado da 12* etapa
1. John Loehner (EUA)
Classificação final
Campeão Júlio César Ortegón (Col)
35h51m30s
2 Edgar Ruiz (Col) 35h52m37s
3. Hector Palacios (Col) 35h56m49s
Volta do México
(Em Monterrey)
Resultado da 2* etapa — 100Km
1. Gustavo Macias (Mex) 2h11m44s
Classificação geral
1 Manuel Youshimatz

Marcelo Gomes, com sucursais

6 O Esportes O segunda-feira, 6/11/89 ? 2" Edição

V

JORNAL DO BRASIL

D



m

JQRNAL DO BRASIL segunda-feira, 6/11/89 O Esportes O 7

Parl9 — Rauter
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' icustou, Inexperifincia Uma que pela vitoria." Le5o
a saber o significado da palavra cam- riencia que, segundo o tecnico da T- mexeu muito no time durante o jogo, , 

' : 5
pea. 0 time conquistou ontem a Ta?a will/Lufkin, Marco Aurelio Motta, fal- alternando as levantadoras Simone '* .;
Ri<>, no ginasio do Bradesco, apesar de tou a sua equipe. "Nosso time e o que Storm e Margareth. Esta ultima aca- ** ¦ <'i:' -15*"i5gr
tex- perdido para a Twill/Lufkin, sua esta sofrendo mais com o troca-troca bou ficando na quadra nos momentos
eterna rival, por 3 a 2 (14/16, 3/15, do final da temporada passada. Esta- decisivos,emboranao tenhacome^ado t
12/15,15/10 e 15/5). A Super precisava mos ainda buscando um padrao de jogando.
ganhar apenas dois sets para voltar jogo e as atletassao muito jovens." Ele Comemorac&o — A vitoria no *** l&tM't*' <> ¦
veneer uma competi?ao, coisa que nao nao se abalou com a perda do titulo da t0 S£( deu a T Rjo ^ Supergas. « 

'> A'? * V , .
acOntecia desde a vitorm no^Campeo- Taga^Rio, nenycha que isso possa bras, mas acabou deixando o time des- *' * **

dj&o rSSitiQ.Tevej£sio da equipe no Campeonato Brasileiro SSS^mSacSSl ^^Eggf HE- ¦chcio, muita torcida e, dentro da qua- dia 25^contraloFamengo Depende 
praticamente restrita ao intervalo entre |l3||| l#f) 1 :

dra, nervosismo, equil^bno 
^boa^jo- os dois ultimos sets. No quinto, nao n5^&4j> I :

set porque, no segundo, a Super fo: acredita que seu time precisa melhorar jog^oraTttoera^^ 4 |

To S;= temTblt Stos."Ainda n3o tre^namos^oqueio t0.s de."?ad? ° pampeao?" da torcida

queou com eficiencia as atacantes da e ataque. Por enquanto, vinhamos nos adversaria. Foi um jogo cansativo^, MHp| .mStr"'
Twill/Lufkin, principalmente as bolas dedicando ao trabalho de saque, passe resumiu Vera Mossa, erguendo a tao ¦' ™
de meio de Kerly. No terceiro, o nervo- e prote?ao." Leao chegou a temer pelo esperada ta?a. A Super estreia no Bra-
sismo aumentou. Os dois treinadores titulo no decorrer da partida por causa sileiro contra a Hering. wKt
levaram cartoes amarelos por reclama- do afobamento da Super em alguns Os times jogaram assim: Twill/Luf- ¥j^
rem do arbitro Josebel Palmerim e nem momentos. "Faltou raga. De que kin — Ana Richa, Kerly, Fil6, Adria- „ , -
Vera Mossa escapou de uma adverten- adianta elas treinarcm como umas ma- na, Virna e Rosana. Jogaram tambem IS . v
cia. A capita foi a jogadora mais im- lucas?" Rejane, Jacqueline e Priscila. Supergas- J , m -
portante na conquista de ontem. Fez 0 treinador acredita que as condi- bras — Simone Storm, Vera Mossa,
pontos de saque, defendeu bolas apa- goes em que a Super chegou a final Sandra, Patricia, Denise e Fatima. De- '*'' &"'"'' 

'it* '
reritemente perdidas e acalmou o time acabaram atrapalhando emocional- pois entraram Margareth, Edna e Ro- fl ..'
nos momentos mais dificeis. mente o time. "Jogar por dois.vef.vpode seli. Bccker iuzuou iLdoerg entPoris, oriflfie conquistou o biccwipeonuto mestizo tnachucado

Marcelo R6gua
¦f.- '"! T> ¦

. J Becker
I'm '"in  II I IM I I I il M,

£i nrDiiiflinG SAO PAULO — A mais representa-
C UiclllUil/d & ik% das te-

'i;'1'"*, nis de Sao Paulo, a terceira como Grand

rajadas de vento cancelou todas as re- ' ! v ~ argentino Martin Jaite, 15°, e o peruano
gatas do dia, errou na sinalizagao de f ^ ' Jaime Yzaga, 18°. 0 premio total do
aviso aos velejadores e, indiretamen- | < V**> ^ torneio disputado no parque do Ibira-
te, mipediu que alguns barcos da clas- ,! pUera e de USS 130 mil. O vencedor

SfS SfXTE M. v_i^e em 87, esta entre os oito pre-clas- contusoes. Venceu duas das quatro deci-
via sido cancelada. _ sificados. 

Berger e o pnmeiro, Jaite e soes que participou (em Stuttgart e Ma-  H

cl^ideveriam ter'hasttado embaixo SEMINARIO
dessa bandeira a de todas as classes "£ ' 

^ 
^ 

|;. 
^ ? { 

">£.v.a C; 
'! Dias 

23 e 24 de novembro, das 09:00 &s 17:30h.
que nao competiriam. Isso nao foi fei- ^ '> Para Diretores e Gerentes das Organizagoes prestadoras de servigo, publicas e privadas.
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/on foi dado como vencedor da prova, /.« i',
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PRINClPIOS OmGINADORES DO SISTEMA DA c0n>rnu0 d°
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Cfipia em portuguSs do padrao internacional ISO - Premlssas para Gestao da Qualidade e Produtividade
Metodologia de FormulagSo e ImplementagSo da Qualidade
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EDGARD PEREIRA DE CERQUEIRA NET0, PhD
Professor de Programa de Engenharia de ProdugSo da COPPEVUFRJ (Area Qualidade Industrial)
Membro do Conselho Dlretor da AssociagSo Braslleira de Controle da Qualidade
Qiretor da Grlto
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O saque da vitoriosa Supergasbrás exigiu muito da Lujkin num jogo nervoso
Curitiba — JoaéAddir

Comissão erra

e prejudica

classe Oceano
O vento forte, em torno de 35 nós,

não foi o único adversário dos compe-
tidores da II Semana de Vela, ontem
no Iate Clube do Rio de Janeiro. A
comissão organizadora, que devido às
rajadas de vento cancelou todas as re-
gatas do dia, errou na sinalização de
aviso aos velejadores e, indiretamen-
te, impediu que alguns barcos da cias-
se Oceano, única autorizada a largar,
completassem o percurso. Somente três
realizaram a prova que, segundo Tor-
ben Grael, comandante do Magia, ha-
via sido cancelada."Pelo que sei, não houve regata",
comentou o iatista. "Eles hastearam a
bandeira november (que indica a sus-
pensão de todas as regatas do dia)
quando eu tinha completado pratica-
mente a metade da prova. Com o vento
forte, voltei com lancha de apoio".
Surpreso com o resultado da regata —
Ralipton campeão, Alquimia, em se-
gundo, e H202, em terceiro —, Torben
deverá entrar com um protesto até
hoje."Se abrissem exceção para uma
classe, deveriam ter hasteado embaixo
dessa bandeira a de todas as classes
que não competiriam. Isso não foi fei-
to e ninguém poderia imaginar que
havia uma exceção para a classe Ocea-
no", continuou o iatista.

Se p resultado da regata for oficiali-
zado, Torben será um dos grandes pre-
judicados. Após três provas de Oceano,
ele liderava a sua classe à frente do
Ralipton, de J.Preyer, e do S.EIdora-
do, de Felipe Furquis. Ontem, o Ralip-
ton foi dado como vencedor da prova,
o que leva o Magia para segundo colo-
cado na classificação geral.

Mais iatismo no Placar JB argentina Silvia conseguiu 10 metros em 2m22
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SEMINÁRIO
Dias 23 e 24 de novembro, das 09:00 às 17:30h.

Para Diretores e Gerentes das Organizações prestadoras de serviço, públicas e privadas.
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Taça Rio é o 
primeiro 

título

da Supergasbrás desde 1986
' [Custou, mas a Supergasbrás voltou

a saber o significado da palavra cam-
peã. O time conquistou ontem a Taça
Ri<>, no ginásio do Bradesco, apesar de
ter' perdido para a Twill/Lufkin, sua
eterna rival, por 3 a 2 (14/16, 3/15,
12/15,15/10 e 15/5). A Super precisava
ganhar apenas dois sets para voltar a
vencer uma competição, coisa que não
acontecia desde a vitória no Campeo-
náto Brasileiro, em 1986. O jogo foi
digno de uma decisão. Teve ginásio
cheio, muita torcida e, dentro da qua-
dra, nervosismo, equilíbrio e boas jo-
gadas, principalmente da parte de Vera
Mossa, a capita da equipe campeã.

O equilíbrio foi maior no primeiro
set porque, no segundo, a Super fo:
muito superior e mereceu a vitória fá-
dl.; O time sacou muito bem e.blo-
quèou com eficiência as atacantes da
Twill/Lufkin, principalmente as bolas
de meio de Kerly. No terceiro, o nervo-
sismo aumentou. Os dois treinadores
levaram cartões amarelos por reclama-
rem do árbitro Josebel Palmerim e nem
Vera Mossa escapou de uma advertên-
cia. A capitã foi a jogadora mais im-
portante na conquista de ontem. Fez
pontos de saque, defendeu bolas apa-
renitemente perdidas e acalmou o time
nos momentos mais difíceis.

Inexperiência — Uma expe-
riêncrç que, segundo o técnico da T-
will/Lufkin, Marco Aurélio Motta, fal-
tou à sua equipe. "Nosso time é o que
está sofrendo mais com o troca-troca
do final da temporada passada. Esta-
mos ainda buscando um padrão de
jogo e as atletas são muito jovens." Ele
não se abalou com a perda do título da
Taça Rio, nem acha que isso possa
prejudicar psicologicamente a estréia
da equipe no Campeonato Brasileiro,
dia 25, contra o Flamengo: "Depende
de como se administra a derrota. Va-
mos treinar para melhorar o rendimen-
to."

O técnico Antonio Leão também
acredita que seu time precisa melhorar
muito, apesar da quebra do jejum de
títulos. "Ainda não treinamos bloqueio
e ataque. Por enquanto, vínhamos nos
dedicando ao trabalho de saque, passe
e proteção." Leão chegou a temer pelo
título no decorrer da partida por causa
do afobamento da Super em alguns
momentos. "Faltou raça. De que
adianta elas treinarem como umas ma-
lucas?"

O treinador acredita que as condi-
ções em que a Super chegou à final
acabaram atrapalhando emocional-
mente o time. "Jogar por dois sets pode

ser mais difícil que pela vitória." Leão
mexeu muito no time durante o jogo,
alternando as levantadoras Simone
Storm e Margareth. Esta últiiiia aca-
bou ficando na quadra nos momentos
decisivos, embora não tenha começado
jogando.

Comemoraçfto — A vitória no
quarto set deu a Taça Rio à Supergas-
bras, mas acabou deixando o time des-
concentrado para o quinto, vencido pe-
la Lufkin. A comemoração acabou
praticamente restrita ao intervalo entre
os dois últimos sets. No quinto, não
adiantaram as broncas do treinador,
nem os pedidos da atacante Sandra —
"vamos manter a cabeça no lugar." As
jogadoras tiveram que agüentar os gri-
tos de "cadê o campeão?" da torcida
adversária. "Foi um jogo cansativo",
resumiu Vera Mossa, erguendo a tão
esperada taça. A Super estréia no Bra-
sileiro contra a Hering.

Os times jogaram assim: Twill/Luf-
kin — Ana Richa, Kerly, Filó, Adria-
na, Virna e Rosana. Jogaram também
Rejane, Jacqueline e Priscila. Supergas-
brás — Simone Storm, Vera Mossa,
Sandra, Patrícia, Denise e Fátima. De-
pois entraram Margareth, Edna e Ro-
seli.

Marcelo Régua

Cópia em português do padrão internacional ISO - Premissas para Gestão da Qualidade e Produtividade
Metodologia de Formulação e Implementação da Qualidade

680 BTNs (seiscentos e oitenta BTNs)
Estão incluídos na taxa: a documentação a ser distribuída, refeições e certificado.

EDGARD PEREIRA DE CERQUEIRÁ NETO. PhD
Professor de Programa de Engenharia de Produção da C0PPEVUFRJ (Área Qualidade Industrial)
Membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Controle da Qualidade
Diretor da Grifo

Becker volta ao circuito com

A INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZA-
TION (ISO) preparou a minuta da futura norma internacional so-
bre Sistema de Gestão da Qualidade na atividade prestadora de
serviço (maio de 1989) como complemento da norma ISO 9004.
Trata-se de um guia para o gerenciamento da qualidade em organi-
zaçSes e companhias prestadoras de serviços.

0 Seminário será, portanto, para transferência da tecnologia conti-
da nesse documento, como forma de contribuir para o aprimora-
mento dos atuais níveis da qualidade das empresas brasileiras do
setor.
A metodologia é de caráter geral e expressa o consenso a nível in-
ternacional.

DEFINIÇÕES E CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE
PRESTADORA DE SERVIÇO
RESPONSABILIDADES GERENCIAIS: política, objetivos e
sistema da qualidade.
PRINCÍPIOS 0RIGINAD0RES DO SISTEMA DA QUALIDA-
DE: responsabilidade e autoridade, recursos materiais e humanos,
documentação do sistema, auditorias e revisão de gerenciamento.
PRESTAÇAO DE SERVIÇO: o ciclo de vida e a avalição da qua-
lidade do serviço prestado.

ELEMENTOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DA QUALIDA-
DE: comercialização, descrição do serviço, função projeto, especi-
flcação do serviço, procedimentos de atendimento do cliente, pro-
cesso de atendimento das exigências do cliente, revisão e aprimo-
ramento contínuo do serviço prestado.
ELEMENTOS SUPORTE DO SISTEMA DA QUALIDADE: do-
cumentação e registros da qualidade, coleta de dados e conse-
quente análise e aplicação, habilidades dos Recursos Humanos
envolvidos e Comunicações Interpessoais.

Holyfield tem

problema para
vencer novato

ATLANTIC CITY, EUA — As
pretensões do pugilista americano
Evander Holyfield de mostrar que tem
condições de enfrentar o compatriota e
atual campeão mundial Mike Tyson,
na categoria pesos pesados, podem ter
diminuído ontem. Contra um pugilista
que fazia sua primeira luta diante de
um lutador ranqueado, o jamaicano
Alex Stewart, Holyfield chegou a ser
dominado antes de o juiz Tony Perez
interromper o combate a seu favor no
oitavo assalto, com o adversário san-
grándo muito.

Foi o 19° triunfo do principal desa-
fiante de Tyson, invicto em 23 lutas.
Holyfield, campeão olímpico em 1984
na categoria leve, e com 1,88m e 96kg,
recebeu USS 1 milhão 25 mil pela vitó-
ria. Stewart, 24 triunfos em 25 comba-
tes, e l,92m e 101 kg, ganhou USS 250
mil.

Mais boxe no Placar JB

Carioca é campeão de

escalada artificial
CURITIBA — O carioca Paulo

Bastos sagrou-se ontem campeão sul-a-
mericano de escalada em muro artifi-
ciai interno, categoria masculina, adul-
to. A competição foi realizada no
ginásio de esportes do Círculo Militar
desta capital e, na final de adultos,
para a qual se classificaram cinco dos
27 competidores, Paulo Bastos atingiu
8,50 metros, no tempo de 2m25. No fe-
minino, com sete competidoras, a cam-
peã foi a argentina Silvia Patrick, de
Bariloche, que subiu 10 metros em
2m05.

A escalada em muro artificial, quedeverá ser o esporte de abertura dos
Jogos Olímpicos de Barcelona, em
1992, tem dificuldades semelhantes às
do montanhismo. É disputada em um
muro de 10 metros, sustentado por um
andaime igual ao da construção civil.
As dificuldades variam conforme a co-
locação das garras e da inclinação do

muro e sao maiores na competição
masculina.

No masculino, em segundo ficou o
venezuelano Henry Gonzalez, com a
marca de 7 metros, em 2m07, vindo a
seguir o curitibano Júlio Nogueira,
que também subiu a 7 metros, mas em
tempo superior 2m32. A segunda
colocada, na competição feminina, foi
a curitibana Cinara Araújo, que só
conseguiu atingir a metade da marca
da campeã, gastando cinco vezes mais
tempo do que a colombiana. Cinara
levou llm05 para subir 5 metros. Em
terceiro ficou a colombiana Claudia
Hernandez, com 4 metros, em 4m59.

No juvenil, que teve sete competi-
dores, o campeão foi o curitibano Ingo
Moller, com 10 metros, em 2m58, se-
guido do paulista Pietro Sargentelli,
com 8,50 metros em 2m32; e o curitiba-
no Gustavo Strobel, com 8 metros em
2m39

novo título no Open de Paris

abriu 4/2 e confirmou o saque para
ganhar em 6/3 após duas horas.

Alguns números comprovam a supe-
rioridade do vencedor. Ele teve 20 chan-
ces de quebra, contra cinco do sueco. O
alemão perdeu seis pontos quando saca-
va na primeira série e só três na terceira.

"Comecei bem e não diminui a pres-
são", disse Becker, já classificado para
o Masters de Nova Iorque, a partir do
dia 28.

"Ele jogou muito bem e não me deu
chances de me recuperar. É difícil en-
frentá-lo quando ele entra em ritmo e
acerta tantos saques e bolas sem defe-
sa", contou Edberg, também no Mas-
ters.

Duplas — Na final de duplas, o
sueco Anders Jarryd e o australiano
John Fitzgerald garantiram o título com
a vitória de 7/6 (7-4 no desempate) e 6/4
sobre o suíço Jakob Hlasek e o francês
Eric Winogradsky.

contra apenas um triunfo. Além disso,
teve 17 dos 20 melhores tenistas do mun-
do.

A vitória foi a 12* de Becker em 19
jogos contra o sueco. Ontem, da mes-
ma forma que em Wimbledon, ele ven-
ceu por 3 a 0, sem dar chances ao rival,
derrotado em seis das sete finais que
participou no ano.

O alemão mostrou seu apetite logo
de saída. Quebrou o serviço de Edberg
no primeiro game e manteve o adver-
sário sob pressão durante todo o set.
Fechou a série na segunda oportunida-
de e, a seguir, abriu 4/1 quebrando os
terceiro e quinto games.

Mas neste momento sentiu algo no
alto da coxa direita. Sua mobilidade
caiu e Edberg, no sétimo game, que-
brou o saque do alemão para fazer 3/5.
Mas o sueco "estava num dia irregular e
perdeu seu serviço a seguir, permitin-
do a Becker fechar a série em 6/3. No
terceiro set. o campeão de Wimbledon

GP de São Paulo começa hoje

PARIS — Se o tcheco Ivan Lendl é o
tenista com maior número de títulos
em 1989, com 10, o alemão-ocidental
Boris Becker é o que conquistou os
mais importantes. Campeão de Wim-
bledon, do Aberto dos Estados Unidos
e de outros quatro .torneios, ele voltou
de uma contusão no joelho direito pa-
ra vencer o rico campeonato de Paris
em quadras cobertas derrotando o sue-
co Stefan Edberg por 6/4,6/3 e 6/3, mes-
mo contundido na coxa direita a partir
do segundo set.

SÂO PAULO — A mais representa-
tiva das cinco edições do torneio de tê-
nis de São Paulo, a terceira como Grand
Prix, começa hoje com 10 partidas pela
chave de simples. O terceiro dos quatro
torneios brasileiros do circuito mundial
terá, pela primeira vez, três colocados
entre os 20 primeiros do ranking: o ame-
ricano Jay Berger, 10° e atual campeão, o
argentino Martin Jaite, 15°, e o peruano
Jaime Yzaga, .18°. O prêmio total do
torneio disputado no parque do Ibira-
puera é de USS 130 mil. O vencedor
ganhará USS 20 mil.

Dos brasileiros, apenas Luiz Mattar,
vice em 87, está entre os oito pré-clas-
sificados. Berger é o primeiro, Jaite é

o segundo, e Yzaga, o terceiro. O espa-
nhol Javier Sanchez, 42°, ê quarto, se-
guido do uruguaio Marcelo Filippini,
53°, e de Mattar. Atrás do paulista de
26 anos, 65°, vêm o americano Jimmy
Árias, 80°. O holandês Paul Haarhuis
será o sexto cabeça-de-chave se passar
do torneio de qualificação.

O favoritismo de Berger, Jaite e Yza-
ga tem justificativa. O americano é cam-
peão em Charleston, vice em Indianápo-
lis e semifinalista em Indian Wells e
nunca chegou tão alto no ranking. Jaite,
vencedor em Buenos Aires em 1985, vol-
tou a jogar bem após um ano de seguidas
contusões. Venceu duas das quatro deci-
sões que participou (em Stuttgart e Ma-

dri). Yzaga, campeão de São Paulo em
87 e que chegou às quartas-de-final de
São Paulo no ano passado, não venceu
ainda em 89, mas foi vice em Forest Hills
e mostrou regularidade.

O torneio será disputado em quadras
de carpete Supreme, como o Masters
de Nova Iorque. O sorteio da primeira
rodada só será feito após o término do
torneio de qualificação. Dele, sairão
quatro tenistas. A chave completa-se
com os três que receberam wild card
(convite) e os 25 que entram direta-
mente pelas suas posições no ranking.

Este foi o segundo título de Becker
no Open de La Ville de Paris, como é
oficialmente denominada a competição
mais milionária do circuito em ginásios
fechados. Dos USS 1 milhão 277 mil 500
de prêmios, o alemão-ocidental, segundo
tenista do ranking, levou USS 300 mil
pelo título, o primeiro em Paris desde sua
vitória em 1986. Edberg, terceiro da cias-
sificação, ganhou USS 150 mil na segun-
da vez que perde para o rival em 1989,

Mais tênis no Placar JB
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Taça Rio é o 
primeiro 

título

da Supergasbrás desde 1986

Gisele Porto

J Custou, mas a Supergasbrás voltou
a| saber o significado da palavra cam-
peã. O time conquistou ontem a Taça
kio, no ginásio do Bradesco, apesar de
tér perdido para a Twill/Lufkin, sua
eterna rival, por 3 a 2 (14/16, 3/15,
1.2/15,15/10 e 15/5). A Super precisava
ganhar apenas dois sets para voltaria
vencer uma competição, coisa que não
acontecia desde a vitória no'Campeo-
mito Brasileiro, em 1986. O jogo foi
digno de uma decisão. Teve ginásio
dieio, muita torcida e, dentro da qua-
dra, nervosismo, equilíbrio e boas jo-
gadas, principalmente da parte de Vera
Mossa, a capita da equipe campeã.

O equilíbrio foi maior no primeiro
set porque, no segundo, a Super foi
muito superior e mereceu a vitória
ftcTO time sacou muito bem e blo-
queou com eficiência as atacantes da
Twill/Lufkin, principalmente as bolas
de meio de Kerly. No terceiro, o nervo-
sismo aumentou. Os dois treinadores
levaram cartões amarelos por recla-
niarem do árbitro Josebel Palmerim e
rifem Vera Mossa escapou de uma ad-
vertência. A capitã foi a jogadora mais
importante na conquista de ontem.
Fez pontos de saque, defendeu bolas

aparentemente perdidas e acalmou o
time nos momentos mais difíceis.

Inexperiência — Uma expe-
riência que, segundo o técnico da T-
will/Lufkin, Marco Aurélio Motta, fal-
tou à sua equipe. "Nosso time é o que
está sofrendo mais com o troca-troca
do final da temporada passada. Esta-
mos ainda buscando um padrão de
jogo e as atletas são muito jovens." Ele
não se abalou com a perda do título da
Taça Rio, nem acha que isso possa
prejudicar psicologicamente a estréia
da equipe no Campeonato Brasileiro,
dia 25, contra o Flamengo: "Depende
de como se administra a derrota. Va-
mos treinar para melhorar o rendimen-
to." •

O técnico Antonio Leão também
acredita que seu time precisa melho-
rar muito, apesar da quebra do jejum
de títulos. "Ainda não treinamos blo-
queio e ataque. Por enquanto, vinha-
mos nos dedicando ao trabalho de sa-
que, passe e proteção." Leão chegou a
temer pelo título no decorrer da parti-
Ha por causa do afobamento da Super
em alguns momentos. "Faltou raça.
De que adianta elas treinarem como
umas malucas?"

O treinador acredita que as condi-
ções em que a Super chegou à final

acabaram atrapalhando emocional-
mente o time. "Jogar por dois sets
pode ser mais difícil que pela vitória.
A vitória no quarto set deu a Taça Rio
á Supergasbras, mas acabou deixando

time desconcentrado para o quinto,
vencido pela Lufkin. A comemoração
acabou praticamente restrita ao in-
tervalo entre os dois últimos sets.

Atlantictur — A vitória por 3 a
sobre o Pão de Açúcar (14/16,15/12,

15/10,15/13) deu à Atlantictur o tercei-
ro lugar, naquele que foi o último jogo.
de Isabel pela equipe. Ela viaja dia 16
para o Japão, onde defenderá a Toshi-
ba. "Gostei do time e acredito que
voltarei em março para disputarmos a
final do Brasileiro", afirmou a atacan-
te.

Além de perder Isabel, a Atlantictur
tem outros problemas. Ellen deverá
operar o joelho até a.próxima semana
e Ana Cláudia, com um problema cir-
culatório no braço também vão desfal-
car o time por alguns jogos. O quarto
lugar da Taça Rio ficou para o Fia-
mengo, que ontem venceu a Hering por
3 a 0 (15/9, 15/12, 15/11). A Hering
acabou em último lugar na competi-
ção, enquanto o Pão de Açúcar ficou
em quinto.

Q saque da vitoriosa Superj

Comissão erra

e prejudica

classe Oceano
O "vento forte, em torno, de 35 nós,

nâo foi o único adversário dos compe-
tidores da 11 Semana de Vela, ontem
no late Clube do Rio de Janeiro. A
edmissão organizadora, que devido às
rajadas de vento cancelou todas as re-
gatas do dia, errou na sinalização de
aviso aos velejadores e, indiretamen-
te, impediu que alguns barcos da cias-
se Oceano, única autorizada a largar,
completassem o percurso. Somente três
realizaram a prova que, segundo Tor-
ben Grael, comandante do Magia, ha-
via sido cancelada."Pelo que sei, não houve regata ,
comentou o iatista. "Eles hastearam a
bandeira november (que indica a sus-
pensão de todas as regatas do dia)
quando eu tinha completado pratica-
mente a metade da prova. Com o vento
forte, voltei com lancha de apoio".
Surpreso com o resultado da regata —
Rçlipton campeão, Alquimia, em se-
gundo, e IPO:, em terceiro —, Torben
deverá entrar com um protesto até
hoje.

. "Se abrissem exceção para uma
classe, deveriam ter hasteado embaixo
dessa bandeira a de todas as classes
que não competiriam. Isso não foi fei-
to. e ninguém poderia imaginar que
havia uma exceção para a classe Ocea-
nò", continuou o iatista.

¦ Se o resultado da regata for oficiali-
zado, Torben será um dos grandes pre-
judicados. Após três provas de Oceano,
ele liderava a sua classe à frente do
Ralipton, de J.Preyer, e do S.Eldora-
do, de Felipe Furquis. Ontem, o Ralip-
ton foi dado como vencedor da prova,
o que leva o Magia para segundo colo-
cado na classificação geral.

Mais iatismo no Placar JB argentina Silvia conseguiu 10 metros em 2m22
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A INTERNATIONAL 0RGANIZATI0N FOR STANDARDIZA-
TION (ISO) preparou a minuta da futura norma internacional so-
bre Sistema de Gestão da Qualidade na atividade prestadora de
serviço (maio de 1989) como complemento da norma ISO 9004.
Trata-se de um guia para o gerenciamento da qualidade em organi-
zações e companhias prestadoras de serviços.

0 Seminário será, portanto, para transferência da tecnologia conti-
da nesse documento, como forma de contribuir para o aprimora-
mento dos atuais nfvels da qualidade das empresas brasileiras do
setor.
A metodologia é de caráter geral e expressa o consenso a nível in-
ternacional.
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Fia testa seu

basquete em

jogos nos EUA
' O time de basquete do Flamengo,

depois da conquista da Taça Guanaba-
ra; esfréia amanhã contra o Alabama
Birmingham, inicio de uma excursão
nos Estados Unidos, onde fará amisto-
sos contra 12 equipes universitárias. A
delegação só volta ao Brasil no dia 23 e
o técnico Zé Boquinha disse ontem que
espera aprimorar principalmente a de-
fesa. "É nosso maior objetivo. Os ame-
ricanos primam pela boa defesa. Mas é
claro que pretendemos melhorar todos
os fundamentos."'Além disso, ele pretende dar expe-
riçncia aos mais jovens. "Será um
Flamengo e Vasco multiplicado por
12)'', brincou o treinador, referindo-se à
decisão da última sexta-feira. Zé Bo-
quinha disse não teme perder Maury,
que tem agente nos Estados Unidos."O Campeonato Americano já come-
çou e no máximo ele poderá ser convi-
daíTo para um teste no futuro."

Carioca é campeão de

escalada artificial

CURITIBA — O carioca Paulo
Bastos sagrou-se ontem campeão sul-a-
mericano de escalada em muro artifi-
ciai interno, categoria masculina, adul-
to. A competição foi realizada no
ginásio de esportes do Círculo Militar
desta capital e, na final de adultos,
para a qual se classificaram cinco dos
27 competidores, Paulo Bastos atingiu
8.50 metros, no tempo de 2m25. No fe-
minino, com sete competidoras, a cam-
peã foi a argentina Silvia Patrick, de
Bariloche, que subiu 10 metros em
2m05.

A escalada em muro artificial, que
deverá ser o esporte de abertura dos
Jogos Olímpicos de Barcelona, em
1992, tem dificuldades semelhantes ás
do montanhismo. E disputada em um
muro de 10 metros, sustentado por um
andaime igual ao da construção civil.
As dificuldades variam conforme a co-
locação das garras e da inclinação do

muro e são maiores na competição
masculina.

No masculino, em segundo ficou o
venezuelano Henry Gonzalez, com a
marca de 7 metros, em 2m07, vindo a
seguir o curitibano Júlio Nogueira,-
que também subiu a 7 metros, mas em
tempo superior 2m32. A segunda
colocada, na competição feminina, foi
a curitibana Cinara Araújo, que só
conseguiu atingir a metade da marca
da campeã, gastando cinco vezes mais
tempo do que a colombiana. Cinara
levou llm05 para subir 5 metros. Em
terceiro ficou a colombiana Claudia
Hernandez, com 4 metros, em 4m59.

No juvenil, que teve sete competi-
dores, o campeão foi o curitibano Ingo
Moller, com 10 metros, em 2m58, se-
guido do paulista Pietro Sargentelli,
com 8,50 metros em 2m32; e o curitiba-
no Gustavo Strobel, com 8 metros em
2m39

2" Edição ? segunda-feira, 6/11/89 O Esportes O 7 '

Becker volta ao circuito com
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GP de São Paulo começa hoje

SÂO PAULO — A mais representa-
tiva das cinco edições do torneio de tê-
nis de São Paulo, a terceira como Grand
Prix, começa hoje com 10 partidas pela
chave de simples. O terceiro dos quatro
torneios brasileiros do circuito mundial
terá, pela primeira vez, três colocados
entre os 20 primeiros do ranking: o ame-
rieano Jay Berger, 10° e atual campeão, o
argentino Martin Jaite, 15°, e o peruano
Jaime Yzaga, 18°. O prêmio total do
torneio disputado no parque do Ibira-
puera é de US$ 130 mil. O vencedor
ganhará US$ 20 mil.

Dos brasileiros, apenas Luiz Mattar,
vice em 87, está entre os oito pré-clas-

sificados. Berger é o primeiro, Jaite é
o segundo, e Yzaga, o terceiro. O espa-
nhol Javier Sanchez, 42°, é quarto, se-
guido do uruguaio Marcelo Filippini,
53°, e de Mattar. Atrás do paulista de
26 anos, 65°, vêm o americano Jimmy
Árias, 80°. O holandês Paul Haarhuis,
vindo do torneio de qualificação, é o
sexto cabeça-de-chave.

O favoritismo de Berger, Jaite e Yza-
ga tem justificativa. O americano é cam-
peão em Charleston, vice em Indianápo-
lis e semifinalista em Indian Wells e
nunca chegou tão alto no ranking. Jaite,
vencedor em Buenos Aires em 1985, vol-
tou a jogar bem após um ano de seguidas
contusões. Venceu duas das quatro deci-

sões que participou (em Stuttgart e Ma-
dri). Yzaga, campeão de São Paulo em
87 e que chegou às quartas-de-final de
São Paulo no ano passado, não venceu
ainda em 89, mas foi vice em Forest Hills
e mostrou regularidade.

O torneio será disputado em quadras
de carpete Supreme, como o Masters
de Nova Iorque. O mexicano Agustin
Moreno garantiu a terceira vaga do
torneio de qualificação ao derrotar o
espanhol Francisco Clavert por 6/1 e
7/5. Antes, o gaúcho Fernando Roese
passara à chave principal ao derrotar o
paulista Roberto Jábali em 1/6, 6/3 e
7/5.

de Paris

abriu 4/2 e confirmou o saque para
ganhar em 6/3 após duas horas.

Alguns números comprovam a supe-
rioridade do vencedor. Ele teve 20 chan-
ces de quebra, contra cinco do sueco. O
alemão perdeu seis pontos quando saca-
va na primeira série e só três na terceira.

"Comecei bem e não diminui a pres-
são", disse Becker, já classificado para
o Masters de Nova Iorque, a partir do
dia 28.

"Ele jogou muito bem e não me deu
chances de me recuperar. É difícil en-
frentá-lo quando ele entra em ritmo e
acerta tantos saques e bolas sem defe-
sa", contou Edberg, também no Mas-
ters.

Duplas — Na final de duplas, o
sueco Anders Jarryd e o australiano
John Fitzgerald garantiram o título com
a vitória de 7/6 (7-4 no desempate) e 6/4
sobre o suíço Jakob Hlasek e o francês
Eric Winogradsky.

novo título no Open

PARIS — Se o tcheco Ivan Lendl é o
tenista com maior número de títulos
em 1989, com 10, o alemão-ocidental
Boris Becker é o que conquistou os
mais importantes. Campeão de Wim-
bledon, do Aberto dos Estados Unidos
e de outros quatro torneios, ele voltou
de uma contusão no joelho direito pa-
ra vencer o rico campeonato de Paris
em quadras cobertas derrotando o sue-
co Stefan Edberg por 6/4,6/3 e 6/3, mes-
mo contundido na coxa direita a partir
do segundo set.

Este foi o segundo título de Becker
no Open de La Ville de Paris, como é
oficialmente denominada a competição
mais milionária do circuito em ginásios
fechados. Dos US$ 1 milhão 277 mil 500
de prêmios, o alemão-ocidental, segundo
tenista do ranking, levou USS 300 mil
pelo título, o primeiro em Paris desde sua
vitória em 1986. Edberg, terceiro da cias-
sificação, ganhou USS 150 mil na segun-
da vez que perde para o rival em 1989,

contra apenas um triunfo. Além disso,
teve 17 dos 20 melhores tenistas do mun-
do.

A vitória foi a 12a de Becker em 19
jogos contra o sueco. Ontem, da mes-
ma forma que em Wimbledon, ele yen-
ceu por 3 a 0, sem dar chances ao rival,
derrotado em seis das sete finais que
participou no ano.

O alemão mostrou seu apetite logo
de saída. Quebrou o serviço de Edberg
no primeiro game e manteve o adver-
sário sob pressão durante todo o set.
Fechou a série na segunda oportunida-
de e, a seguir, abriu 4/1 quebrando os
terceiro e quinto games.

Mas neste momento sentiu algo no
alto da coxa direita. Sua mobilidade
caiu e Edberg, no sétimo game, que-
brou o saque do alemão para fazer 3/5.
Mas o sueco estava num dia irregular e
perdeu seu serviço a seguir, permitin-
dó a Becker fechar a série em 6/3. No
terceiro set, o campeão de Wimbledon
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2o Williams 77
3o Ferrari 59
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6o Lotus 15
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8o Dallara e Brabham ....8

10° Onyx e Minardi 6
12° March 4
13° Rial e Ligier 3
15° AGSeLola 1

Mair Pena Neto
Correspondente

ADELAIDE, Austrália — Parecia
uma prova de motonáutica, como ironi-
camcntc dizia a nota oficial da McLaren
após a prova, que encerrou a temporada
de Fórmula 1 deste anaJDepois de três
dias de treinos — a pré-qualificação de
quinta-feira e as sessões de sexta e sába-
do — realizados sob forte calor e tempo
limpo, a chuva apareceu a menos de três
horas da largada. Como determina o
regulamento, tão utilizado neste fim de
temporada, ela foi adiada por 30 minu-
tos e todos os pilotos tiveram direito a
ajustar novamente seus carros até 15 mi-
nutos antes do novo horário.

A placa anunciando faltarem cinco
minutos para a largada estava no ar,
quando vários pilotos deixaram seus car-
ros, tentando forçar um adiamento. Os
organizadores da prova não se sensibili-
zaram e, uma a uma, novas tabuletas
surgiam. Quando faltavam 30 segundos
para a volta de apresentação, era possí-
vel observar pilotos correndo até seus
carros, para largarem.

Assim que a pista foi liberada, 19
corredores estavam prontos para a apre-
sentação. Quando Senna e Prost chega-
vam às suas posições de largada no grid,
pelo menos quatro carros ainda busca-
vam, nas ruas de Adelaide, seu lugar.
Com apenas 13 pilotos parados e alinha-
dos — como obriga o regulamento para
ser autorizada a largada —, o diretor da
prova resolveu acender o sinal verde. O
francês pareceu conseguir tomar o pri-
meiro lugar de Senna, mas antes da pri-
meira curva o brasileiro já estava na
liderança.

Antes mesmo do final da primeira
volta, Prost foi para os boxes e abando-
nou a corrida, afirmando ser loucura
continuar a correr, afinal, "só temos uma
vida." Todos os demais pilotos recebe-
ram bandeiras pretas, seguidas da verme-
lha, informando sobre a paralisação da
prova. Para a segunda largada, só o fran-
cês não estava pronto para correr. A
chuva já diminuíra de intensidade, mas a
pista estava completamente encharcada.
O que se viu, a partir daí, foi um festival
de aqualoucos, digno dos antigos filmes
de Holywood.

Sucessão de acidentes — Em
poucas voltas já estavam fora o Arrows
de Derek Warwick — batida contra o
guard-rail —, o Tyrrel de Jean Alesi —
coberto de lama depois de rodar e ir
parar na grama —, além da Ferrari de
Gerhard Berger, o Dallara de Alex Caffi
— semidestruído e abandonado, perigo-
samente, no meio da pista —, e a Lola de
Philippe Alliot. Outros pilotos, no entan-
to, davam um show de habilidade para
segurar seus carros na pista, como o
inglês Nigel Mansell, da Ferrari, que ro-
dou, voltou à pista e, duas voltas depois,
tornou a perder o controle de seu carro e
acabou batendo no muro de proteção.

Os pilotos brasileiros sofreram um
pouco mais com os acidentes. Na 13a
volta, liderando com mais de 20 segun-
dos de vantagem sobre o segundo colo-
cado — e depois de ter rodado quatro
vezes sobre o eixo de sua McLaren, três
voltas antes —, Ayrton Senna bateu vio-
lentamente contra a Brabham de Martin
Brundle. Ele vinha atrás de Piquet, que
tinha Brundle à sua frente. Quando Pi-
quet abriu para a direita, para Senna
passar, ele sentiu o impacto. "Nunca vivi
coisa igual. Estava meio carro à frente de
Piquet quando senti a pancada".

Senna perdeu a roda dianteira es-
querda e todo o eixo de sua McLaren."Se pego de bico, poderia ter entrado
debaixo do carro de Brundle. Voou roda,
freio. A corrida acabou naquele instante
para mim. Depois, só fiz levar o carro até
os boxes, com apenas três rodas, para
tirá-lo da pista".

Se escapou deste acidente, Piquet não
conseguiu se livrar de um outro, seme-
lhante, seis voltas depois. Sem poder en-
xergar nada pela nuvem de água que a
Osella de Piercarlo Ghinzani erguia, Pi-
quet não percebeu que o italiano tirou o
pé e chocou-se violentamente. "Só minha
mão dói um pouco, mas isso não é nada
se levarmos em conta a violência do aci-
dente. Felizmente estou bem."

Dos 25 carros que largaram, apenas
oito receberam a bandeirada de chegada.
Nas últimas voltas da corrida, Eddie
Cheever — que abandonou a Fórmula 1
na corrida da Austrália — ainda rodou
várias vezes na pista antes de abandonar
definitivamente a prova, depois de bater
em um dos muros de proteção do impro-
visado autódromo de rua de Adelaide.

âoBi

Boutsen é bom na chuva

O belga Thierry Boutsen confirmou
o talento sob chuva que já demonstra-
ra no Canadá. Foi o único piloto a não
rodar na pista e acabou premiado com
sua segunda vitória na Fórmula 1, que
junto ao terceiro lugar de Riccardo Pa-
trese assegurou à Williams o vice-cam-
peonato de construtores.

Boutsen torcera pela chuva ao acor-
dar, mas não esperava tanta água, tan-
to que acabou sendo um dos líderes da
tentativa de retardamento da largada."A pista estava muito molhada para
uma corrida e por isso deixamos os
carros para provocar um atraso. Acho
que os próprios organizadores de ve-
riam ter tido esta iniciativa, mas aca-
bamos saindo assim mesmo. Ainda es-
tava muito molhado, quando a primeira
largada foi dada e os acontecimentos nos
deram razão. Todos os acidentes da pri-
meira volta foram conseqüência das más
condições atmosféricas."

Boutsen encerrou a temporada com
duas vitórias, mas duas posições atrás

Classificação da prova
1° Thierry Boutsen Bfiigica Williams 2h00m17s421
2° Alessandro Nannini ItAlia Benetton 70 vollas
3° Riccardo Patrese ItAlia Williams 70 voitas
4° Satoru Nakajima Japflo Lotus 70 voitas
5° Emanuelle Pirro ItAlia Benetton 68 voitas
6° Pierluigi Martini Italia Minardi 67 voitas
7° Mauricio Ougaimln BtaaH March 66 voitas
8° Stetano Modena Italia Brabham 64 voitas
9" Eddie Cheever EUA Arrows 42 voitas
10" J. J. Lehto FlnlSndla Onyx 27 voitas
11° Olivier Grouillard Franqa Llgler 22 voitas
12" Nelson Plqual BrasH Lotus 19 voitas
13° Pieroarlo Ghlnzanl ItAlla Osella 18 voitas
14° Nigel Mansell Inglaterra Ferrari 17 voitas
15° Ayrton Sanna Braall McLaren 13 voitas
16° Alex CaHl Italia Dallara 13 voitas
17° Ivan Capelli Il4lla March 13 voitas
18° Andrea de Cesaris Italia Dallara 12 voitas
19° Martin Brundle Inglaterra Brabham 12 voitas
20° Derek Warwick Inglaterra Arrows 7 voitas
21° Philippe All lot Franpa Lola 6 voitas
22° Gerhard Berger Austria Ferrari 6 voitas
23° Jean Alesi Franca Tyrrei 5 voitas
24° Ren6 Arnoux Franca Llgler 4 voitas

Alain Prost (Franpa, McLaren) e Nicola Larlnl (Italia, Osella), nfio largaram.
M6dia de Boutsen: 131,981 km/hMelhor volta: Satoru Nakajima (1m38s840)

Pilotos

1o Alain Prost (campeão).... 762° Ayrton Smma 603o Riccardo Patrese 404o Nigel Mansell 385o Thierry Boutsen 37
6o Alessandro Nannini 32
7o Gerhard Berger 21
8o Nolson PlqiMt 12
9o Jean Alesi 8

10° Derek Warwick 7
11° Stetan Johansson, Michele

Alboreto e Eddie Cheever 6

14° Johnny Herbert e Plerluigi
Martini 5

16° Andréa de Cesaris, Mauri-
cio Qugelmin, Alex Cafti e
Stefano Modena 4

21° Satoru Nakajima e Chris-
tlan Danner 3

23° René Arnoux, Emanuelle
Plrro e Jonathan Palmer 2

26° Gabrielle Tarquinl, PhilippeAlliot, Luiz Perez Sala e
Olivier Grouillard 1

Depois de bater em Martin Brundle, Senna perdeu a roda dianteira esquerda, o eixo e teve de abandonar a corrida

Senna ainda não decidiu seu futuro

Ayrton Senna se despediu ontem do
Campeonato Mundial de Fórmula 1 sem
saber se volta a competir ano que vem.
Inconformado com sua desclassificação
do Grande Prêmio do Japão, e decepcio-
nado com os dirigentes da Fisa, ele quer
avaliar muito bem se vale a pena conti-
nuar participando de um meio, que ano
passado já classificara de nojento. "Es-
tou totalmente aberto em relação ao meu
futuro. Ainda não tomei qualquer deci-
são. No momento, não desejo parar nem
continuar. Estou indiferente. Quero que
a definição venha de forma natural".
Senna estava muito tranqüilo, sem de-
monstrar qualquer tristeza pela perda
definitiva do campeonato.

O projeto de Senna agora é voltar ao

Brasil. "Quero esquecer tudo isso por
alguns dias, ficar em casa com a minha
família, curtir meus brinquedos. Não te-
nho mais nada na cabeça além deste
desejo." Apesar de ter perdido o cam-
peonato, Senna está convicto de que fez
a melhor temporada de sua carreira, e
considera sua performance este ano bem
superior a de 88, quando conquistou o
título mundial.

"Fiz meu trabalho da melhor manei-
ra possível, bem melhor que em qualquer
outro ano. Expandi meus limites e tenho
certeza de que guio melhor, tanto em
provas como em testes. Para mim, venci
o campeonato. Se não ganhei nos pontos
foi por problemas mecânicos e políticos.
Se chegar a conclusão de que devo conti-

nuar, vou melhorar ainda mais. Com
todas as brigas, frustrações e alegrias,
este foi um ano importante, em que
aprendi mais coisas do que quando fui
campeão."

Senna acha que teve várias conquis-
tas este ano, sempre à base de muita luta
e paz com Deus. Seu estado de espírito é
fruto dessa interpretação. "Nada foi ca-
paz de abalar minha tranqüilidade. Des-
de a confusão da largada me percebi
imperturbável. Senti que Deus estava co-
migo. Nunca estive tão calmo, mesmo
sob a maior pressão da minha vida. Isso
era um sinal de que Ele estava em mim.

_Foi o que pedi para Ele. Que me desse
paz e segurança. Não pedi o campeona-
to."CM.PM

Um personagem que provoca polêmica
de seu companheiro de equipe, Riccar-
do Patrese, que disputava o terceiro
lugar no campeonato com Nigel Man-
sell, e saiu vencedor por dois pontos."Planejei minha corrida para conquis-
tar este terceiro lugar", contou Patre-
se. "Enquanto Mansell esteve na pista,
imprimi um ritmo forte, mas depois de
sua saída precisei apenas manter mi-
nha posição. Cheguei a ultrapassar
Boutsen no final da reta, mas duas
curvas depois rodei e tive sorte de re-
cuperar o carro."

A Williams e a Renault vibraram
com o resultado, primeira vitória do
modelo FW13, a ser utilizado ano que
vem apenas com as modificações exi-
gidas pelo regulamento. "Este resultado
confirma os progressos do carro e a con-
Habilidade dos nossos motores" exultou
Bernard Casin, diretor da Renault. "En-
cerramos nossa primeira temporada da
melhor maneira possível e estamos certos
de mais sucesso em 1990 "(M.P.N.)

Se Ayrton Senna decidir encerrar
sua carreira, entrará para a história
como um dos pilotos mais velozes de
todos os tempos, mas também como
uma das pessoas mais polêmicas da
Fórmula 1. Nos seus seis anos na cate-
goria, criou inúmeras áreas de atrito,
e em torno de sua figura não existe
meio termo: ou se é fã ou se odeia
Ayrton Senna.

Logo em seu primeiro ano na Fór-
mula 1, ele já pôs em cheque certos
clientelismos da categoria ao ver im-
pedida uma vitória que se vislumbrava
como certa no chuvoso Grande Prêmio
de Mônaco de 84. Naquela ocasião,
também, já se via frente à frente com
o piloto que viria a se tornar seu maior
rival: o francês Alain Prost, beneficia-
do, então, por um encerramento apres-
sado da prova, determinado pelo belga
Jacky lckx.

À medida que Senna progredia em
sua carreira, o rol de inimizades cres-
cia. Além da inveja natural por seu

sucesso em meio tão competitivo, o pró-
prio piloto se encarregava de se tornar
mal visto, como ao vetar o ingresso de
Derek Warwick na Lotús, em 86, quan-
do Elio de Angçlis transferiu-se para a
Brabham. Senna justificou a atitude pela
falta de estrutura da equipe em compor-
tar dois pilotos de ponta, mas nem por
isso se viu livre de críticas generalizadas.

Depois vieram os conflitos com Pi-
quet, de fim grosseiro e irreparável;
Mansell, até hoje um de seus maiores
inimigos, e Prost, que pode ter sido o
derradeiro. Mas, não foi só nas pistas
que Senna despertou ódios. Sua rela-
ção com boa parte dos jornalistas, in-
clusive brasileiros, não é das melho-
res, e chegava a ser impressionante este
ano a vibração nas salas de imprensa dos
autódromos cada vez que abandonava
uma prova ou era ultrapassado.

Senna possui uma excelente rede de
informações e sabe tudo que sai publi-
cado sobre ele, principalmente no Bra-

sil. Isso já o levou a romper com vários
jornalistas, e nesse ponto não lhe cabe
nenhuma crítica. O piloto costuma ser
franco e direto, sempre que alguma coisa
o desagrada. Suas reclamações são feitas
pessoalmente. No último Grande Prêmio
da Espanha, por exemplo, discutiu com
um jornalista italiano sobre um artigo
que atribuía a problemas econômicos a
venda de seu avião, que na realidade
estava trocando por modelo mais novo.

Todas estes desentendimentos gera-
ram uma campanha internacional an-
ti-Senna de níveis absurdos, o que tal-
vez explique o conforto da Fisa para
lhe aplicar punição tão severa e esdrú-
xula. Poucas seriam as vozes a seu favor.
Um atento leitor da revista semanal in-
glesa Autosporl percebeu esta conspira-
ção e, em protesto na seção de cartas,
captou com antecedência a conseqüência
que tal movimento poderia trazer e que
parece cada vez mais próximo: o prema-
turo fim de carreira de um grande cam-
peão.(M.P.Ar.)

Desunião põe em risco vida dos pilotos
Adelaide, Austrália — Reuter

Construtores

Os pilotos de Fórmula 1 puderam
sentir na pele, no GP da Austrália, o
preço que pagam pela total desunião que
reina entre eles. Diante de uma chuva
terrível que colocava suas vidas em risco,
tentaram retardar a largada, mas sem
unidade e entendimento se viram sem
forças diante da intransigência dos orga-
nizadores e não lhes restou alternativa
que não voltar como cordeiros ao inte-
rior de seus carros.

Alain Prost, um dos líderes do movi-
mento pelo adiamento da largada, aca-
bou alinhando para a partida, mas aban-
donou a prova em sinal de protesto."Estou desapontado com meus compa-
nheiros que me deixaram sozinho. Todo
o trabalho que fizemos anos atrás foi
para o lixo neste fim de semana." A raiva
de Prost era justificável, mas seu comen-
tário revelava certa inocência, já que há
muito tempo os pilotos de F 1 não se
unem para nada e a solidariedade é es-
cassa no meio. As críticas dofrancês, no
entanto, se dirigiram também aos res-
ponsáveis pela prova. "Não havia ne-
nhuma razão para a largada. Eles po-
diam ter esperado uma hora, duas horas
talvez, para ver se as poças diminuíam na
pista."

Nelson Piquet, outro que puxou o
movimento e acabou vítima de um vio-
lento acidente com Piercarlo Ghinzani,
semelhante ao que encerrou a carreira de

irost largou e abandonou

Didier Pironi, em 1982, em Hockenheim,
também estava revoltado. "Eu concordo
que este é um esporte perigoso, mas o
perigo estava acima de qualquer propor-
ção. Todo mundo falou com Bernie, mas
ele disse para largarmos, darmos umas
cinco voltas e ver como estava a situa-
ção. Demos a largada e oito carros se

acidentaram na primeira volta. Era uma
loucura largar de novo."

Assim como Prost, Piquet criticou os
pilotos que não aderiram ao movimento,
e fez referência especial a Senna. "Cada

piloto tem um diferente ponto de vista. É
o caso de Senna. Ele sabia que se vences-
se a corrida teria a chance de ser cam-
peão, mesmo que isso levasse seis meses.
Falei com Modena e ele me respondeu:
se saio do carro, nunca poderei pilotar de
novo na minha vida. Cada um tinha suas
razões. Nós nunca estaremos juntos para
lutar. Prometo não tentar mais."

Além de interesses particulares, os
pilotos precisam cumprir ordens de suas
equipes, e são poucos os que tem auto-
nomia para suas próprias decisões. Nem
Mansell, que ameaçava ficar de fora,
manteve sua posição, já que a Ferrari
ainda lutava pelo segundo lugar entre os
construtores e não admitia ficar sem um
de seus pilotos.

O brasileiro Maurício Gugelmin foi
outro que pensou mais na equipe que em
sua própria segurança. "Como piloto, eu
era contrário a largar, pois as condições
estavam fora do normal, mas a equipe
lutava para não cair para a pré-qualifica-
ção, e eu tinha esse compromisso com
ela. Imagina se não corro e a Ligier
marca pontos. Teria que acordar às 5 da
manhã já no Rio." (M.P.N.)

Balestre ameaça

novas punições
O presidente da Fisa e da Fia, Jean

Marie Balestre, ameaçou cassar pilo-
tos, construtores, jornalistas e todos
aqueles que se recusam a cumprir as
decisões das duas entidades ou que com
suas declarações ou artigos tragam pre-
juízos a seus integrantes. Criticado por
suas inúmeras intervenções este ano, que
culminaram com o inédito tipo de sus-
pensão aplicado a Ayrton Senna, Bales-
tre resolveu reagir e se valeu de uma
entrevista a uma emissora francesa de
rádio não identificada para fazer suas
ameaças.

O dirigente francês, que não veio a
Adelaide, começou suas considerações
com um apelo moral de respeito ao
público australiano e aos telespectado-
res. "É um dever esportivo e profis-
sional dos pilotos e equipes nos ofere-
cer uma corrida de qualidade. Isso será
uma recompensa ao magníficos esfor-
ços dos organizadores de Adelaide."

Segundo Balestre, a Fisa jamais, fez
qualquer ataque à equipe Marlboro-M-
cLaren-Honda em tribunal, e distinta-
mente do que aconteceu no Grande
Prêmio de Portugal, a escuderia não
estava em causa pelos episódios do GP
do Japão, e apenas o piloto foi punido."Não entendo o furor público de certos
membros da equipe McLaren contra
mim e a Fisa. Não é minha culpa que
Prost tenha assinado contrato com a
Ferrari para a próxima temporada", dis-
parou a farpa.

Questionado sobre as acusações de
manipulação dos comissários da Fisa
no Japão, atribuídos a Senna e à im-
prensa brasileira, Balestre disse que não
gosta de ver este tumulto na mídia e foi
ameaçador. "Esta acusação é difamató-
ria e prejudicial. Gostaria de lembrar a
todos o artigo 29, parágrafo d, dos esta-
tutos da FIA, que dá poder ao Conselho
Mundial de Esporte Motor de sancionar
qualquer pessoa, piloto ou construtor
que se recuse a acatar as decisões da FIA
e da Fisa, ou que por suas palavras, atos
e artigos tragam prejuízos morais e per-
das aos seus membros e oficiais executi-
VOS."

Anti-democrático — As articulações
das equipes contra a Fisa foram dura-
mente rechaçadas por Balestre, que fez
questão de proclamar sua legitimidade
no comando do automobilismo interna-
cional. "Esta revolução seria um ato an-
ti-democrático à serviço de interesses fi-
nanceiros particulares. Não esqueçam
que a Fisa e a FIA são compostas de
federações e autoridades nacionais de 95
países. Atualmente, 35 construtores es-
tão engajados nos diversos campeonatos
da FIA, com pesados investimentos fi-
nanceiros. Tudo isso é possível pela es-
trutura e gerência da FIA e a credibilida-
de que a entidade possui."

Se os ataques contra a FIA prosse-
guirem após o Grande Prêmio da Aus-
trália, Balestre garante que não será
condescendente e chegou a evocar a
guilhotina, a mais temida arma dos revo-
lucionários franceses. "Não existe força,
poder político ou legal de mudar uma
decisão da FIA. Para aqueles que dese-
jam a guerra, sou obrigado a dizer
que algumas cabeças, mesmo ilustres,
correm o risco de rolar."

As ameaças de Balestre, porém, fo-
ram recebidas com desprezo, e quando
um tanque do exército australiano desfi-
lou pela pista antes da largada, comen-
tou-se na sala de imprensa do circuito de
Adelaide que o presidente da Fisa apre-
sentava suas armas.(M.P.N.)

Prêmio de acidentes na Austrália

Adelaide, Austrália — Reuter
Grande
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Ontem nenhum piloto
brasileiro subiu ao podium.
Se a gente pudesse bem que
tinha dado aquela mãozinha
que você já conhece.

De vez em quando nossos pilotos bem que precisam de uma mãozinha.

PETROBRAS
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A biblioteca estadual tem 100 mil volumes e recebe em média 2.500 leitores por dia, mas esse número sobe para 4 mil no final do ano letivo
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Nflo pode aer vondldo separadamente

A Semana

às 16h. Ele apresentará dados de uma
pesquisa sobre o patrimônio natural
da floresta antes das fazendas de café,
3 próprio período da cafeicultura, as
trilhas e as cavernas do Parque Na-
cional da Tijuca.

Túnel
O DER informa que o Tú-
nel Rebouças estará fe-

chado ao tráfego hoje e amanhã
no sentido 8io Comprido—La-
goa e, na outra galeria, na quar-
ta e quinta-feira. O Túnel Dois
Irmios fecha hoje da Gávea pa-
ra São Ccnrado e, era sentido
contrário, na quarta-feira. As
interdições ocorrem das 23h às
5h para serviços de limpeza,
conservação e manutenção dos
sistemas elétrico e telefônico e
das abóbadüs.

Feira
Será realizada de 9 a 12 de novembro
á 29a Feira da Providência, no Rio-
Centro, na Barra da Tijuca, com bar-
raças que venderão artesanato c pro-
dutos típicos de todos os estados
brasileiros e 31 países, além de atra-
ções como pistas de skate e bicicross,
boliche, parque de diversões, minifa-
zenda e minishopping. Este ano, o
tema da feira é Semear bem para
colher o melhor.

Maricá
O secretário estadual de Meio Am-
biente, Carlos Henrique Abreu Men-
des, decidiu reabrir a discussão sobre
a Área de Proteção Ambiental (APA)
de Maricá (Região dos Lagos) e o
respectivo Plano Diretor, elaborado
pela Fundação Estadual de Enge-
nheira do Meio Ambiente (Feema) e
aprovado pela Comissão Estadual de
Controle Ambiental (Ceca). Amanhã,
às 14h, o secretário discute o assunto
com o Conselho Universitário da
UFRJ, na Ilha do Fundão, e, às 18h,
haverá debate no Clube de Engenha-
ria, com representantes da instituição,
do Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (Crea), do
Instituto de Arquitetos do Brasil
(1AB), do Instituto Brasileiro de Ad-
ministração Municipal (Ibam), do
Conselho Estadual do Meio Ambien-
te (Conema) e entidades ambientalis-
tas.

Metalúrgicos
Eslão programadas para esta semana
várias manifestações que lembrarão o
primeiro aniversário da invasão da
Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN) por tropas do Exército e o
atentado ao Memorial 9 de novem-
bro, projetado por Oscar Niemeyer,
em homenagem aos três operários
mortos, e derrubado por uma bomba
poucas horas após a inauguração, no
dia Io de maio. O monumento foi
reerguido meses depois e será o centro
das atividades. O Tribunal Superior
do Trabalho (TST) marcou para
quarta-feira o julgamento do dissídio
dos metalúrgicos da CSN, que tem
como reivindicação 58,88% de rea-
juste salarial.

Caso Leon
Esta marcado para hoje, às 13h, no 4o
Tribunal do Júri, o julgamento do fa-
zendeiro e ex-vereador Alberto Araú-
jo, acusado de mandante do assassi-
nato do jornalista e humorista Leon
Eliachar. Os pistoleiros Roy dos San-
tos Baummer e Melquisedequer de
Oliveira já foram condenados a 17
anos de prisão. Hoje também estará
no banco dos réus a bailarina Ilza
Cavanhol, que foi usada como isca
para atrair Eliachar.

Caso Búzios
O juiz Antônio José Ferreira Carva-
lho proibiu a filmagem e gravação do
julgamento do soldado PM Roberto
Teixeira de Miranda, acusado de ma-
tar a modelo Cláudia Barreira, dentro
do Destacamento de Policiamento
Ostensivo (DPO) da Polícia Militar,
em Búzios, Cabo Frio (Região dos
Lagose), marcado para quarta-feira
no 4° Tribunal do Júri. O juiz tomou
a decisão apesar de o artigo 93, inciso
9, da Constituição federal estabelecer
que todos os julgamentos dos órgãos
do Poder Judiciário são públicos.

Lei Orgânica
A Comissão de Educação, Cultura,
Saúde e Higiene da Constituinte mu-
nicipal se reúne amanhã, às lOh, no
plenário da Câmara dos Vereadores,
na Cinelândia (Centro), com repre-
sentantes do setor de educação públi-
ca e, na quinta-feira, no mesmo horá-
rio e local, com os secretários de
Educação, Cultura e Saúde do muni-
cípio do Rio de Janeiro.

Floresta
O diretor da Fundação Brasileira pa-
ra a Conservação da Natureza
(FBCN), Carlos Manes Bandeira, fa-
rá palestra hoje sobre Os mistérios da
Floresta da Tijuca no Instituto Muni-
cipal de Planejamento do Rio de Ja-
neiro (IplanRio), na Rua Gago Cou-
tinho. 52. em Laranjeiras (Zona Sull.
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Ao lado do Campo de Santana, no Centro, o endereço popular da leitura

Cristiane Costa

A vida da Biblioteca Pública Esta-
dual é um livro aberto. Reeditada em
março de 1987 em formato ultramoder-
no, a biblioteca saiu das mãos do go-
verno Brizola, que a concebeu, para as
do governo Moreira Franco, sem mu-
dar uma vírgula da proposta inicial. Até
a diretora, Ana Lígia Medeiros, foi
mantida. Construída para ser uma es-
pécie de Beaubourg tupiniquim — co-
mo o Centro Georges Pompidou, de
Paris, ela reserva áreas para vídeo, ex-
posições e performances —, a biblioteca
hoje pode ser considerada um best-sel-
ler.

"Para saber se deu certo, ou errado,
o termômetro é o público", afirma a
diretora. Nesse caso, uma média de
2.500 pessoas por dia — inclusive cegos,
que têm departamento especializado em

braile. O número de leitores chega a
quatro mil no final do ano letivo. Sem
uma marca de cigarro no tapete, sem
um rabisco de caneta nas paredes — a
não ser os inevitáveis grafites na parte
externa —, a biblioteca vai aprimoran-
do seus serviços, em vez de deixá-los
cair na velha novela da morosidade do
serviço público. "Estamos recebendo
gente pobre, semi-analfabeta, bem de
acordo com nosso projeto social. Sur-
preendentemente, é mais fácil controlar
um lugar sem censura ou constrangi-
mento. Com liberdade, as pessoas aca-
bam se comportando melhor", revela
Ana Lígia.

Nem a lei do silêncio vigora nesse
espaço altamente democrático, concebi-
do para dessacralizar a leitura. A bi-
blioteca tem uma área destinada a reu-
niões para trabalhos de grupo e
discussões de sindicatos. No saguão in-
ferior, os leitores já aplaudiram a Or-

questra Sinfônica do Teatro Municipal,
a Orquestra Sinfônica Jovem da Fu-
narj, o Coral do Teatro Municipal, a
Orquestra de Sopros, o Quinteto de
Metais e o Madrigal da Escola de Músi-
ca Vila-Lobos e a Banda Sinfônica do
Corpo de Bombeiros. Grupos perfor-
máticos e poetas também já descobri-
ram esse oásis de 10 mil metros quadra-
dos no meio da Avenida Presidente
Vargas, bem ao lado da Central do
Brasil, no Centro da cidade.

A Biblioteca Pública Estadual conta
ainda com um espaço para leitura de
jornais e revistas — a Playboy é das
mais consultadas — e exposições. Já o
livro mais procurado, curiosamente, é
As simpatias de São Cipriano. No salão
de leitura, as estantes são baixas e colo-
ridas, divididas por temas que vão da
mitologia grega à sexologia e ciências
ocultas. Os livros ficam à mão, sem
necessidade de serem pedidos à biblio-

tecária. "Venho aqui para fazer minhas
pesquisas do colégio. Sempre encontro
os livros de que preciso. Se tivesse_ que
comprar, não ia dar para terminar o
curso de Patologia nunca", afirma o
auxiliar de serviços gerais Vicente de
Paula, 23 anos.

A biblioteca tem cerca de 100 mil
volumes e funciona das 9h da manhã às
9h da noite. Dependendo do período, a
freqüência muda. Na parte da manhã,
os estudantes e trabalhadores são a
maioria. À noite, é o pessoal saído das
faculdades que aparece. Mas, na hora
do almoço, são os namorados e paque-
radores que dominam o espaço. "Os
milicos do QG do Exército, aqui perti-
nho, marcam ponto por volta de meio-
dia. Aí começam a aparecer grupos de
meninas da escola Rivadávia Correia e
as normalistas da Sarah Kubitschek.
Rola a maior paquera", comenta a bi-
bliotecária da manhã, Vânia Bitten-

court Parreiras. "A gente é liberal. Um
beijinho discreto e um abracinho não
fazem mal a ninguém", brinca Sandra
Saab, bibliotecária da tarde.

A Aids, por exemplo, não é nenhum
tabu nesse departamento. A auxiliar de
reabilitação Valteneide Dias Barros, 25
anos, foi à biblioteca exclusivamente
para pesquisar o assunto. "Um colega
me falou que aqui poderia encontrar
tudo o que precisava. Acabei descobrin-
do que ainda podia assistir vídeos de
graça. É a melhor biblioteca que já vi,
inclusive pela simpatia dos funcioná-
rios. Nas outras, se você pede um livro,
já te olham meio de lado", conta. Se-
gundo a diretora da Biblioteca Pública
Estadual, o objetivo é justamente esse:
"Ao contrário do que muita gente pen-
sa, biblioteca não é um depósito de
livros, mas um serviço de utilidade pú-
blica."

setor ae viaeo tem ainua um serviço ue
empréstimos para 97 instituições como
escolas, sindicatos e associações de bair-
ros.

Cada grupo tem seus filmes preferi-
dos. Os alunos do Colégio Naval costu-
mam se juntar para assistir no telão
ao filme O Encouraçado Potenkim, do
russo Eisenstein. Já os soldados do Co-
mando Militar do Leste pedem mui-
to o premiado Cabra marcado para mor-
rer. O filme mais pedido é o brasi-
leiro Macunaima. "As pessoas se iden-
tificam com o personagem. Desde a
inauguração, é o preferido", conta a
coordenadora de vídeo.

Mesmo sem saber ler, Antônio Mar-
cos Caboclo, de 13 anos, vai todos os
dias à biblioteca, para assistir a uma
média de quatro videos por dia. Mora-
dor da favela da Rocinha, em São Con-
rado, Marquinhos adora filmes de can-
gaço, entre eles o complexo Deus e o
Diabo na terra do sol. "Só vejo filme
que fala brasileiro. Minha mãe recla-
ma de eu vir sempre aqui, não traba-
lhar", conta. Ralo de videoteca, ele pre-tende aprender a ler este ano.

Videoteca atrai

soldado e até

menino de rua

Os principais freqüentadores da vi-
deoteca da Biblioteca Pública Estadual
são meninos de rua da Central do Bra-
sil. Cinéfilos convictos, eles conhecem
praticamente todo o acervo de 311 ti-
tulos, que vai dos clássicos do cinema
nacional e internacional a video-teipes
sobre balé, ópera e pensadores brasilei-
ros. "Escuta tia, quando é que vai ter
novos filmes para a gente ver?", costuma
ouvir dos meninos a coordenadora do
setor de som e imagem da Biblioteca
Pública Estadual, Gabriella de Oliveira
Rangel. A videoteca conta ainda com um
acervo de 87 títulos sobre a questão
agrária no Brasil, herdado do extinto
Ministério da Reforma e Desenvolvi-
mento Agrário, e está preparando um
ciclo de filmes sobre a República."É uma coisa quase surrealista. Pas-
sei por uma cabine de vídeo e vi três
moleques da Central do Brasil assitindo
ao balé Dom Quixote dançado pelo Bois-
hoi", conta a diretora da biblioteca, Ana
Lígia, acrescentando: "Isso desmitifica a
afirmação que o povo não gosta de cul-
tura. Aqui vem do analfabeto ao estu-
dioso com pós-doutorado." A videoteca
atende mensalmente uma média de 12
mil pessoas, que se espalham em 15 cabi-
nes e uma sala de exibição com telão. O

Ana Lígia com livros raros da coleção Guanabarina

mouca csutuiiai luiiuiuna iainuuu
como coordenadoria das bibliotecas
dos Cieps).

No futuro, serão criados blocos
de informação sobre transportes, ha-
bitação, emprego, educação, impôs-
tos e taxas, índices econômicos, pa-
trimônio histórico, justiça e
programação cultural. O Governo do
Estado também liberou uma verba
de NCzS 650 mil para a finalização
das obras do jardim e da área em
torno do prédio. Setores novos, co-
mo a biblioteca infantil e o auditório,
também serão entregues antes da bi-
blioteca completar três anos. Falta
ainda verba para funcionar nos fins
de semana — seria preciso mais uma
dúzia de funcionários, além dos 70
atuais — e instalar ar condicionado
nos setores de vídeo e na Guanabari-
na, que guarda livros raros herdados
do antigo acervo da biblioteca. Mas
nem tudo é perfeito.

blioteca Municipal. Durante oito anos,
seu acervo ficou armazenado numa esco-
la, enquanto o prédio 373 da Rua Gene-
ral Câmara — mais tarde incorporada
pela Avenida Presidente Vargas — era
construído. O prédio foi inaugurado em
1930 e a biblioteca passou a ser estadual.

Depois de duas reformas em 1970 e
1980, foi reinaugurada pelo então go-
vernador Chagas Freitas, com o nome
de Celso Kelly. Em janeiro de 84, um
incêndio destruiu parte do acervo. En-
quanto grande quantidade de livros era
arruinada pela água utilizada no comba-
te ao fogo.

O prédio foi demolido e deu lugar à
construção de linhas modernas, proje-
tada pelo arquiteto Glauco Campello,
para receber luz natural e ventilação
do meio ambiente (a temperatura in-
terna é pelo menos oito graus abaixo
da do centro da cidade). Mas a obra só
foi concluída três dias antes da troca
de governo. Quinze dias depois da inau-
guração. um incêndio destruiu livros c
revistas armazenados no subsolo. Mas
não impediu o funcionamento normal.

Soldados são assíduos freqüentadores da videoteca

Serviço dará

informações

sobre o Rio
Onde localizar documentos perdi-

dos? Como tirar a segunda via da
carteira de identidade? O que fazer
para remover um cavalo morto na
rua? Quais os principais pontos turis-
ticos do Rio? Que os ônibus pegar
para chegar a esses lugares? Para
responder a essas perguntas, a Biblio-
teca Pública do Estado está criando o
BIP (Banco de Informações Públi-
cas), com o apoio da IBM e do
Banerj.

Um sistema de computadores vai
coletar as informações de interesse
público, dispersas em diversas insti-
tuições federais, estaduais e munici-
pais, além de entidades privadas e
associações. Estão sendo criados blo-
cos de informações que dizem respei-
to ao cidadão, como os documentos
necessários para tirar o título de elei-
tor; à política, com informações so-
bre os partidos e o currículos do
candidatos a presidente; ao turismo;
a serviços de utilidade pública, como
delegacias e entidades de apoio psico-
lógico; e às bibliotecas (a Biblioteca

Os jovens gostam do lugar

Acervo vem

da época de

Dom Pedro II

A primeira versão da Biblioteca Pú-
blica Estadual data de 1873. Criada por
Dom Pedro II, na Praça da República,

II



2 o Cidade o segunda-feira, 6/11/89 <• JORNAL DO BRASIL

Tempo  Servico  
~

lUjAj '^Wl fiP«-um.uuudor Eg! Em.tgh.ci.,: C

A Dirctoria de Hidrografia e Na- l?t<Sm(2o lABl I ' Comissao de Defesa do Consu- Wt JM Prontos-socorros cardiacos ^ 1##\ m. uS# \ wSLA ' # tt BrJr
vega?ao do Ministerio da Mari- midor (Camara Municipal do Rio de Ja- Botafogo: Pro-Cardiaco, Rua Dona Ma- V-—nha prevc tempo bom com ccu nT," cST neiro): Pra?a Floriano, s/n°, sala 201, nana, 219. Tel.: 286-4242 e 246-6060;

nh4im/o.6h Cinelandia. Tel.: 292-4141, ramais 365 e Tijuca: Prontocor, Rua Sao Francisco Cldudio Paiva
moderada? v'i.TbTlWade bo? fl HI 364, e 262-7638 (direto), horario de 10 as Xavier 26. Tel: 264-1712
Temperature estivel. Maximas ¦ & M Ion. Urgencias clinicas—Botafogo: Clinica
minima de ontem: 29° a 23°. SranL°,5,!'59m AJI Secretaria Municipal de Saude (De- Bambina, Rua Bambina, 56. Tel.: 286-

°c™9m i?r*9/n gg Partamento Geral de Fiscaliza?ao Sa- 0662. ^ +<*
1^1 r—— ——i nitaria): Rua Afonso Cavalcanti, 455,6° Urgencias pediatricas — Botafogo: m /~\ I I /N r* /V/A

lil'l-iyiwyyi an1a^dad^^0^Jel\:.273"6II7-ra- Urpe, Av. Pasteur. 72. Tel.: 295-1195); 1 ( 1 I I | 1 1^/1 VHuf Mb. mil ma' 2280, e 293-4595 (direto), 24 ho- Ipanema: Urgil, Rua Barao da Torre, V/ AAV/ JL JL
ro ras. 538 Tel - 287-6399 *> J

Sunab: Av. Franklin Roosevelt, 39,2°
vm W.iH\ V >\ am andar. Centra. Tel.: 198 e 262-0198. Urgencias ortopedicas — Leblon: Co-

^ r X^T jjjr r« trauma, Av. Ataulfo dc Paiva, 355, 2" -

ma Telefones 6tei»  Otorrinolaringologia — Copacabana: \
—-If ^ $&v.m Pollcia: 190; Defesa Civil: 199; Cota, Rua Tonelero, 152. Tel.: 236-0333. 

/ \foa~ \
"n A^e esgoto: 195, Corpode Bombeiros: Oftalmologia - Ipanema: Clinica de / <\)KlTAR \
n 193; Cos: .197; Luze forgo: 196 Olhos Ipanema, Rua Visconde de Pi- /„ ^*|YLtC5? «Oa J K 1

mm owvt Pgr tT " *"• raja, 414, sala 511. Tel.: 247-0892. (fJUNlirlT ViNWi I
I -Q- Q**0 W&* Jf 

'¦ 
ba gggFarm&ciag  Psiquiatria - Botafogo: Servi5o de V #- (W I llA /¦ ^NubUdo MG If-^ Flamento- Farmacia Flamen- Urgencia Psiquiatrica do Rio de Janeiro, • \ fc K» I«X vH /

laasJRT-.- 
g 

*££»i£snes. 
VfW«" / -z.

A frente fria que estava no Sudeste deslocou-se rs Leblon: Farmacia Piaui, Av. Ataulfo Prontos-socorros dentarios — Copa• ^
para o oceano deixando alguma nebulosidade na sua df de Paiva, 1.283. Tel.: 274-7322 (dia e cabana: Clinica Dr. Barroso, Rua Santa X Mretaguarda. No resto do pais o tempo varia de ciaro J» noite). Clara, 115, sala 408. Tel.: 235-7469; \
anublado,com pancadas dechuva emalgumasareas go Copacabana: Farmacia Piaui, Rua Ba- Tijuca: Centra Especializado de Odonto- -y /. .do Norte e Centro-Oeste. 

J^^^^ZZZZZZI 
rat.a Ribeir0< ^ Tel-: 255-7445 (dia e 

^ogi^Rua 
Conde de Bonfim, 664. Tel.: | |Q J

PCkMt 

Cooticta "mSSf I Barra da Tijuca: Farmacia Piaui, Es- I VllSQA ] J
" 

Jrada 
da Barra, 

^SMoja^E, 
bloco E, 

 \Mllv ij

^Jo-"" J Cascadura: Farmacia Max, Rua Si- J^'ho. Rua Sai P^:127^J>S?. MP / l\
BnaHu^ nubuiio .09 donio Pais, 19. Tel.: 269-6448 (dia e ™»™'® Co/^rWo: Auto-socorro Gafa» *¦>

S Er.zE|:::E ^^fsMw5Sdre^!Td^ mm r yN
i2 Bonsucesso: Farmacia Vitoria, Pra?a Vaz Lobo: Trancauto Central g\ ("l /

lmawin nubudo....... 28 M das Na^oes, 160. Tel.: 260-6346 (ate de Atendimento, Av. Vicente de Carva- BJ VV I

MUad* nuWidol'Z2Bll23 Meier: Farmicia Mackenzie, Rua 288-2099 e 268-5827; Catete: Chaveiro \ IMortciw. nubudo 19 12 Dias da Cruz, 616. Tel.: 594-6930 (dia e Impeno^ Rua 
^Correa^ 

Dutra, 76. Tel.: V 
Vl

p.rfa nublado ii 08 Jacarepagua: Farmacia Carollo, Es- ar—C| 
H 

^v\ I I
nublado"::: «Zi4 trada de Jacarepagua, 7.912. Tel.: 392- jw^Seguranpa xL (IjL—^J) /Santiago ciaro 30 12 1888 (ate 1 h). A Delegacia Especial de Atendi- * Ir1 II iJ yq

vSia" ik Tijuca: Casa Granado, Rua Conde de mento a Mulher: Av. Pres. Vargas, 1.248, II flj" I afl
Wishiogioa ciaro 16 io Bonfim, 300-A. Tel.: 228-2880 e 228- 3° andar, Centro. Tel.: 223-1366, ramais ^

I 3225 (dia e noite). 194, 195 e 137, e 233-0008 (direto). |_

Quadrinhos Horoscopo

GARFIELD  JIM DAVIS AS COBRAS VERlSSIMO A*1*®

voSf wS^ilio I 
¦) 

II Viajz bi|Bw sue ao 5'm"mrelagao a ceder aos seus impulsos e
--^Ss M&o Frcrrnn M ¦? Y AH,TL)C70. I £&k\nr> ut*\i avArr*. -7 «wT> vontades individualistas, hoje enfatizan-
...  Ca6M J - do sua excentricidade e a vontada de

jf W/Se&TOOBM tr I \ ^TA O PF jr r\^JJ U r\—mergulhar em desafios excitantes. Seja
kJ ) P1ETA. $***$< ^^ 11 I lljt' jv)w\ X 7^/ V't W? ,raterno e preserve-se mais.

Ml \ \ \ 
~DJ~~ 

/ / ft \ \ I \ \ I I / 21 de abril a 20 de maio
V^f •• /fTTSL . Xs^f/lifts X^wJlAV XS </ <fr IT \ rJ/l/lL,—ill—,, <«h V I V I j/M O taurino estara mais conservador e

Jl IPS .. xid/lllll\\.2- 'X^sJIIlW HV •> \ ®——*  <stm» <==*=> c:  E_—V <¦ <wll!h> mujt0 S6rio em relapao aos seus estu-
J?M VAV?5 9-25 e was u™«o HI mm, mc L- L— IL_ ^ dos e associates amorosas. A concen-~——^——___ trapao de planetas em HscorpiSo, por

CraCLETE COM BANANA ampfi i n rnnmnivrfNTn , ACDTC °posigao, pode estar pressionando bas-
. q »iffi[7>ri^art\(lV*\Q ^ *^__  ^l/UHJJUMmiU LAERTE tante seus relacionamentos, deixarido-o

I /^NINHA \ I 1 6vATINH4.'..4CH0" DMA f... V£W CutllMH4.' 1 Z'OMDe MjM \ I'.Go&itiU supertenso.
/Tk _ I . fOBRiMdISjl v . KM US I )>*'? OiMfcRA Ct VLbEO.'v wikcs wher. om, . immtzfibv) GfiMEOS

AEtCTaaA j Jspg VG£NIAL' —^ 
'^te.«QEi \ VQ\Ut 1!  v. Super. PRDlxif4o^/ 21 demaioa20dejunho

oBM —^v-  r*~YS / I />-s\ Preocupagoes excessivas com 0 traba-
. ESrA^-./Wa^\7l A /y-alj) r Q. Ih0 podem trazer problemas de sadde e

4 JS JL "IkW y TWARtAR!'A\ji Jl ^*ESSSSl~>\ /"—\ RSbH /Adr"^? \ II de relacionamento- Em compensaqao,

^ 

C 

^ 

| v°ce pode eslar bastante critico, obser-

O 

dia pode trazer inquietapoes e insatis-
OMAGODE1D dad^cd c uadt PEANUTS CHARLES M. SCHULZ fagoes que poder§o deixar voce estafa-

—-=i rMnN^n c 1 do e com vontade de correr para casa e
/" foMT0V\ I PUZEW- 1H I C?NDE' CON&E- I' X I _ PfTf fT^^T J Jl' se esconder das hostilidades e das difi-

/ V 7 f TnCy 10U1L) E&TE TAPE- I GALA. \ ¦ 1 %. culdades. Mas onde quer que voce v4.
/_., [7 '' ' V , ^ 5 lu-< r o-.w.^e V-rc /-70iCM-rtli 9- I n / I I n'rl -**-¦ 1>— T ~ os problemas vao junto. Reso va-nos.

(pmi W 
V ^^tgHr^uL^Aso^.; 

v<®T0^ ( lea°

AcotthJ 
*2^ 

| Lj, 
^ 

</>'' 
O leonino vive um dia excitadlssimo po-

\WSlTlMO^J^^^p- a |S 1 ^-J^I 
B ^ 1F ^ F r ^ P' ' f* ' rendomudartotalmente sua forma de se

^—^i WTv Ylf IV dfiSUUm 9ww 1}' '"irr1 0 1 1 I J S/\Um /rrivJWl relacionar e expressar seus sentimen-
W| ill/ (-o, nT W&W 

1 |J Ir iftr—- ^ tos- Abra-se para os novos caminhos,
i==^Tm -11 Jv]t'hi,- — V— —f/'W- !-5£-— cultivando osenso dedever.l 1(0-9M&. 8n^<  —"¦ >a»  l/Q-9 «i«wuwwf..^.e»»»e.i..i~c. VIRGEM

23 de agosto a 22 de setembro
ED MORT L.F.VERISSIMO E MIGUEL PAIVA CEBOLENHA MAURlCIO DE SOUSA jmprevistos durante a execupSo de tare-

H-l/ 

|A • JlT 
• 

/sEOUNOA^\NiFO^r,^( fSS^N}) mais emotivo, ideallsta querendo mudar
^ 

^ |^ 

^ T 6 

^er ^is 

independSncia^ Intesti-

ESCORPLAlO

KTOFAROFA TOM K. RYAN BELINDA DEAN YOUNG E STAN DRAKE 23 ^ 0u,ubr0 a 21 de novembro
,0-s PUTILIOADE& —  i r-ii«wi-rin  i|ir —«c  ms* «nj|iii, e e Capric6rnio resolveram arrendar

_ ¦ ^ GlUERlDO» LEV^NTE f\f\M ( OBR1GADA, ) Jr j'll o c6u ficando cada um com nada menos
Eahe MemoPialfi dedica- /'iSf^T^i I • ^^POQURfaf J? de quatro planetas em seus signos. 0

momento ressalta suas vlrtudes e seu

IO- 

'ii ¦' , 1 ,/jSpiK\ 77 \ ^ -- j^f vonlade de se movimentar e se expres-
dif '^^vS- sar de maneira avangada, aberta e dife-

- •sis'.TO.s r-t-*- L,v^—— alt i ess? . c ^ «;i Kl f \ ^VT P* | uun^a. rente. Atengao a distragoes e evite criar
polemicas. Seja coerente.

rrrrnn————ii——in in  nn« iwn—!¦¦¦—¦———m^muMiu CAFRICORNIO
170 o c? 22 de dezembro a 20 de janeiro

CARLOS DA SILVA Como nao poderia deixar de ser um mo-
—— mento estranho e intenso para voce tra-

•, . j .j zendo reviravoltas amorosas e atitudes
Ii I* la 14 Ifr 5 It ia lo N^=n HOHIZOHTAH 1 erlanfa franzlna, com cara de lomo. aim, como qua as cavernas de tals popas; noma de duas p«;as conttlluldot pelos enovelamontos dos poquenos vasos. ou que anlirnnupnrinnaic nara no naiiuns rfn rn2 3 4 8 8 7 a s TS cnantja raqultica, um tanto (amelga (pessoa enfezada, com cara curvas da madeira, qua entalham no conlracadasle; 23 — lollSo t6m 0« ««p«ctos de pequonos novelos- 7 — ave cuculilorme da anticonvencionais para OS natlVOS do C0-

 de lome). com aspectode lome: 11 — qualldadedelumo am ra- que sal tl rua probremenle lantasiado, ou com um lipo de fantasia lamllla dos cuculldaos. com dorso vermelho-caslanho. rotri- me?0 da regSncia. Expresse a afetivida-II ma para cigarros de palha-de-mllho; arvore ornamental da lami- improvisada ou conseguida a bem dlzer. sem dospesas; dlz-se zes vermelhas com brilho purpureo e pontas brancas. 8 — sutixo de Sem descontrole Renove-sedas ""*»as, do madeira amarela. usada para obras enpostas do mar pouco prolundo e onde existem recites, baixos e outros nominal lemlnino que indica um^h^n, orlgem; 9 - simbolo »„r'rrj __  • internas. miveis torneados. etc , e cu|a casca encerra propne- parlgos k navega?Jo; 24 - (arc.) disso; 26 — madeira, geral- do tirlo: 10 — ao acaso; k Ventura; 19 - que apreseMam AQ.UARIOH338J9 oades medicinais; 12 esp^cie de carbunculo mortal que se mente nflo aproveitAvel para outros fins, como ramagens, perna- debilidade fleral, traqueza, frouxidflo; sem acentos tfinicos; 25— 21 de Janeiro a 19 de fevereiro^Bi lilfil desenvolve no intostino retodogado vacum; 13 —drupaagrega- das, troncos tortos. cortada e usada como combustlvel em to- Alnmento da comoosic4o nrooo one intrndu? a irtAia rin Intarlrir n- nnmri - --¦ j -- jTJ IHtS Mirte  da' "u,° comestlvel de algumas esp^cies de sllvas; 14 - uma g6es. tornos, etc.: colsa dltlcil. arriscada ou perlgosa; 28 - que « Interior; 27 - diz-se do luz praticado peloo grandes S ac1uananos estao enluaradOS desfru-
Ufid " das cinco principals cidades sumenanas; 15 — voz que os tratamento que os escravos davam aos senhores: 31 — em improvlsadores negros. entre 1925 e 1930, que empregavam tando do trSnsitO da lua pelo Seu Signo.-rm tm_  carreiros dirige aos bois para gula-los: 16 — a roda interior que cabala, a luz do Criador; 32 — partld4rio do movlmento llterSrlo escala de vibratos, os portamentos. etc., para dar colorido Podem estar muitO esDiritUOSOS abertosHF iu W as!en,a SObre " ,raves (duas padras corn'>rl,las a,ravessadas portuguSs, essenclalmente portico, da prlmeira metade do sOc. ao som; 29 - partlcula di^untlva que llga palavras ou ora?6es ,, t, , , ? ° aDert°,S

KB Hi sobre o espapodo cavouco); sinal. geratmente em tormadecruz. XX. que enunciava uma doutrina tilosdtica multo vaqa. baseada oue exorimem idiias altemadas; 30 - (tilos. Chinese) mudanca. int luenci^veiS e tOtalmente imprevisl-
H BEpl  que marca a ultima lauda ou a ultima prova de um trabalho nos atetos caracterlstlcos de uma pretensa "alma portuguesa", e transtormapAo na ordem adequada: coexistAncla, uma das pro- veis. At6 o comeco da tarde. redobreKM tipogrfitico; 17 — (6rmula geral da qual se pode deduzir o curso cujo expoente toi o poeta Teixelra de Pascoais (1878—1952). vas da concdrdia. Cotatx>rac*o de F.A. SHva — NKerAL ra.|tP|a AnitaranPBS^_  dos tatos. dos tenSmenos. ou o que senam os tatos, os lendme- VERTICAIS — 1 — os timulos: as crladagens; 2 — logo intentil cauteia. Agua?aO.22 HSI1J Km nos- s® =e produzissem Isolados; grinalda ou coroa de llores ou que conslste em pular num pe s6 sobre cases riscadas no chio, COLUpOES DO NIJMCRO ANTERIOR PEIXESaril BH folhas que as mulheres bavaianas usam como adomo de cabe- exceto aquela em que cai a pedra que marca a progressflo do HORIZOHTAIS — cremnobata; halo; vagem; amontar: r3; rasou- ?(1 rip fpvprpirn ^ ?[1 Hp marrn53 ffp  ca: 18 cabelo ralo e tino da cabeca ou da barba; cabelo brincante; trepadeira ornamental da tamltla das acant&ceas rada; ig; itapu; velador; er; amele; obus; dala; ota; inominadas. ,¦H M estiapado; 20 — sutixo usado em Quimica para tormar termos origlniria da Africa Oriental, cujos ramos e tolhas sjo comestl- sororocas. OS piscianos precisam estudar, se aper-
ttx "Si Hk3 indicativos de compostos com tunpSo de aldeldo; 21 — papilas veis para o gado, e que 6 naturallzada e subesponlSnea no Bra- ... teicoar e conhecer alqo mais SObre Si23 29 30 WHMlm tegumentarias, multas vezes vivamente colorldas e ramlticadas. sit; 3 — arrieire. tumor; 4 — comprar garrotes de ano ou douco VBRTICAI8 — charivaris; ramagem; elos; monotalamo; ovario; , . y

H| que servem de brdnquias e ocorrem nos dorsos de nudlbrAn- mais. aos tazendeiros necessitados de numerArin nil nnanln baratro; ag; terapeutas; ami; tu; da; ursas; ledor; delir; boda; ano; mesmo, atraves 00 contato com fllOSO-
ss mnS quios e certos moluscos relacionados: composto quo tern um tSm campos para os conservar. e vend6-los dal a dots anos no; ac. fias espirituais, conferencias e a buscaanionte que contem cerio no estado tetravatente (pl.J; 22 — nas como novilhos, para exportacSo; 5 - esplritos noturnos. almai excitante de maior conhecimento Que popas quadradas. cada uma das pepas dispostas honzontalmen- dos mortos; tantasmas; 6 - inllorescfcncias curias e globosas CorratoomMncie rural Rua das Mnwlrw, 87 *k4 — Bote- connecimentO que'f 'e. entalhadas e cavilhadas no contracadaste. constituindo. as- que sio. na realidade. cimeiras tortemenle conlraidas; orgaos logo- CEP 82270 reoriente seus Caminhos.

CARLOS MAGNO

RIO/NITERO»

NOS ESTADOS

NO MUNDO

2 o Cidade o segunda-feira, 6/11/89 JORNAL DO BRASIL

Tempo

EmergênciasConsumidorPrcumar:
IOhMm/O.9
2lh59m/0.9
Baixa-mar:
04h32m/0.3
I7h4lm/0.6h

W , Comissão de Defesa do Consu-
midor (Câmara Municipal do Rio de Ja-
neiro): Praça Floriano, s/n°, sala 201,
Cinelândia. Tel.: 292-4141, ramais 365 e
364, e 262-7638 (direto), horário de 10 às
16h.

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, 2o
andar. Centro. Tel.: 198 e 262-0198.

WkJt 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-Í195);
Ipanema: Urgil, Rua Barão da Torre,
538. Tel.: 287-6399.

Urgências ortopédicas — Leblon: Co-
trauma, Av. Ataulfo <k Paiva, 355, 2"
andar. Tel.: 294-8080.

Otorrínolaríngologia — Copacabana:
Cota, Rua Tonelero, 152. Tel.: 236-0333.

Oftalmologia — Ipanema: Clinica de
Olhos Ipanema, Rua Visconde de Pi-
rajá,414, sala 511. Tel.: 247-0892.

Psiquiatria — Botafogo: Serviço de
Urgência Psiquiátrica do Rio de Janeiro,
Rua Paulino Fernandes, 78. Tel.: 542-
0844.

Prontos-socorros dentários — Copa-
cabana: Clinica Dr. Barroso, Rua Santa
Clara, 115, sala 408. Tel.: 235-7469;
Tijuca: Centro Especializado de Odonto-
logia, Rua Conde de Bonfim, 664. Tel.:
288-4797.

A Diretoria de Hidrografia e Na-
vegação do Ministério da Mari-
nha prevê tempo bom com ccu
menos encoberto. Ventos de Su-
deste a Leste, com velocidade
moderada. Visibilidade boa.
Temperatura estável. Máximas e
mínima de ontem: 29° a 23°.

Crescente
Cláudio Paiva

Naioente: 05h59m
Ocaso; 19hl9m Minguante

20 «27/11

Telefones úteis
« Polícia: 190; Defesa Civil: 199;

Agua e esgoto: 195; Corpo de Bombeiros:
193; Gás: .197; Luz e força: 196

vfW,
VfAU«". /

11 ESJ Flamengo: Farmácia 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, Rua
Marechal Soares Andréa, 282. Tel.: 331-
6900 (dia e noite).

Bonsucesso: Farmácia Vitória, Praça
das Nações, 160. Tel.: 260-6346 (até
2lh)

Méier: 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).

A frente fria que estava no Sudeste deslocou-se
para o oceano deixando alguma nebulosidade na sua

-retaguarda. No resto do pais o tempo varia de claro
a nublado, com pancadas de chuva em algumas áreas
do Norte e Centro-Oeste.

•^UüPjÉlWlO
Cortçta Má». Mia.
nublado......~ 10 .03
claro 27 14
claro 22 13
nublado 11......07
cliro............. 17 0!nublado. 09 00
claro ............27 10
nublado 27 19
nublado 09......06chuvoto 32 21
claro 22 06
claro  18 16
claro 20 14
nublado 12 02
nublado....... 28 23
claro............. 18 06
claro...» 20 07
nublado..; 28 23
nublado........ 19...... 12
nublado 07 03claro 13 04
nublado 11 08

?tafl 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.

¦k-a Vaz 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.

Lo. Alftto
Madri
México
Mlaxai
Mooterttfe
Mokm
Nova Iorque
Paris
Pequim
Roma
Santiago
Tóquio
Viena
Washingtoa

ilfc- A Delegacia Especial de Atendi-
mento à Mulher: Av. Pres. Vargas, T.248,
3° andar, Centro. Tel.: 223-1366, ramais
194, 195 e 137, e 233-0008 (direto).

Quadrinhos

ÁRIES
21 de março a 20 de abril
Um dia onde o ariano estará flexivel em
relação a ceder aos seus impulsos e
vontades individualistas, hoje enfatizan-
do sua excentricidade e a vontade de
mergulhar em desafios excitantes. Seja
fraterno e preserve-se mais.
TOURO
21 de abril a 20 de maio
O taurino estará mais conservador e
muito sério em relação aos seus estu-
dos e associações amorosas. A concen-
tração de planetas em Escorpião, poroposição, pode estar pressionando bas-
tante seus relacionamentos, deixando-o
supertenso.
GÊMEOS
21 de maio a 20 de junho
Preocupações excessivas com o traba-
lho podem trazer problemas de saúde e
de relacionamento. Em compensação,
você pode estar bastante critico, obser-
vador, precisando dinamizar sua vida
profissional. Ê a hora menos indicada
para brincar em serviço.
CÂNCER
21 de junho a 21 de julho
O dia pode trazer inquietações e insatis-
fações que poderão deixar você estafa-
do e com vontade de correr para casa e
se esconder das hostilidades e das difi-
culdades. Mas onde quer que você vá,
os problemas vão junto. Resolva-nos.
LEÃO
22 de julho a 22 de agosto
O leonino vive um dia excitadlssimo po-
dendo ter reações imprevisíveis, que-
rendo mudar totalmente sua forma de se
relacionar e expressar seus sentimen-
tos. Abra-se para os novos caminhos,
cultivando o senso de dever.
VIRGEM
23 de agosto a 22 de setembro
Imprevistos durante a execução de tare-
fas do dia-a-dia e sobretudo no ambien-
te de trabalho onde você poderá estar
mais emotivo, idealista querendo mudar
tudo e ter mais independência. Intesti-
nos e a circulação sensíveis.
LIBRA.
23 de setembro a 22 de outubro
Hoje é o dia de se expressar de forma
original, livre, coletivista e se abrir a
novas pessoas e novos planos para o
futuro. Extrema criatividade e irreverên-
cia, num dia de inspiração artística e
tendência para o flerte.
ESCORPIÃO
23 de outubro a 21 de novembro
Você e Capricórnio resolveram arrendar
o céu ficando cada um com nada menos
de quatro planetas em seus signos. O
momento ressalta suas virtudes e seu
temperamento explosivo, tornando-o hi-
perativo e superindividualista.
SAGITÁRIO
22 de novembro a 21 de dezembro
Você poderá estar muito comunicativo e
inteligente, ressaltando sua intuição e a
vontade de se movimentar e se expres-
sar de maneira avançada, aberta e dife-
rente. Atenção a distrações e evite criar
polêmicas. Seja coerente.
CAPRICÓRNIO
22 de dezembro a 20 de janeiro
Como não poderia deixar de ser um mo-
mento estranho e intenso para você tra-
zendo reviravoltas amorosas e atitudes
anticonvencionais para os nativos do co-
meço da regência. Expresse a afetivida-
de sem descontrole. Renove-se
AQUÁRIO
21 de janeiro a 19 de fevereiro
Os aquarianos estão enluarados desfru-
tando do trânsito da lua pelo seu signo.
Podem estar muito espirituosos, abertos
influenciáveis e totalmente imprevisl-
veis. Até o começo da tarde, redobre
sua cautela. Agitação.
PEIXES
20 de fevereiro a 20 de março
Os piscianos precisam estudar, se aper-
feiçoar e conhecer algo mais sobre si
mesmo, através do contato com filoso-
fias espirituais, conferências e a busca
excitante de maior conhecimento quereoriente seus caminhos.
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CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — 1 — criança franzina, com cara de fome;criança raquítica, um tanto famelga (pessoa enfezada, com carade fome), com aspecto de fome; 11 — qualidade de fumo em ra-ma. para cigarros de palha-de-milho; árvore ornamental da fami-lia das rutáceas, do madeira amarela, usada para obras expostase internas, móveis torneados, etc., e cuja casca encerra proprie-dades medicinais; 12 — espécie de carbúnculo mortal que sedesenvolve no intestino reto do gado vacum; 13 — drupa agrega-da, fruto comestível de algumas espécies de silvas; 14 — umadas cinco principais cidades sumerianas; 15 — voz que oscarreiros dirige aos bois para guiá-los; 16 — a roda inferior queassenta sobre as traves (duas pedras compridas atravessadassobre o espaço do cavouco); sinal, geralmente em forma de cruz.
que marca a última lauda ou a última prova de um trabalhotipográfico; 17 — fórmula geral da qual se pode deduzir o cursodos fatos, dos fenômenos, ou o que seriam os fatos, os fenôme-nos, se se produzissem isolados; grinalda ou coroa de flores oufolhas que as mulheres havaianas usam como adorno de cabe-
ça; 10 — cabelo ralo e fino da cabeça ou da barba; cabeloesfiapado; 20 — sufixo usado em Quimica para formar termosindicativos de compostos com funçôo de aldeldo; 21 — papilastegumentárias, muitas vezes vivamente coloridas e ramificadas,
que servem de brânquias e ocorrem nos dorsos de nudibrân-
quios e certos moluscos relacionados; composto que tem umanionte que contém cério no estado tetravalente (pl.); 22 — nas
popas quadradas, cada uma das peças dispostas horizontalmen-te. entalhadas e cavilhadas no contracadaste, constituindo, as-

sim, como que as cavernas de tais popas; nome de duas peçascurvas de madeira, que entalham no contracadaste; 23 — foliáoque sai á rua probremente fantasiado, ou com um tipo de fantasiaimprovisada ou conseguida a bem dizer, sem despesas; diz-sedo mar pouco profundo e onde existem recifes, baixos e outrosperigos 4 navegaçJo; 24 — (are.) disso; 26 — madeira, floral-mente nfio aproveitável para outros fins, como ramagens, perna-das, troncos tortos, cortada e usada como combustível em fo-gões, fornos, etc.; coisa difícil, arriscada ou perigosa; 28 —tratamento que os escravos davam aos senhores; 31 — emcabala, a luz do Criador, 32 — partidário do movimento literárioportuguês, essencialmente poético, da primeira metade do séc.XX. que enunciava uma doutrina filosófica muito vaga. baseadanos afetos característicos de uma pretensa "alma portuguesa", ecujo expoente foi o poeta Teixeira de Pascoais (1870—1952).VERTICAIS — 1 — os fâmulos; as criadagens; 2 — jogo infantilque consiste em pular num pé só sobre casas riscadas no chão,exceto aquela em que cai a pedra que marca a progressão dobrincante; trepadeira ornamental da tamllla das acantíceas,originária da África Oriental, cujos ramos e folhas sâo comestl-veis para o gado. e que é naturalizada e subespontánea no Bra-sil; 3 — arrieira. tumor; 4 — comprar garrotes de ano. ou poucomais. aos tazendeiros necessitados de numerário, ou que nâotém campos para os conservar, e vendé-los dal a dois anos,como novilhos, para exportação; S — espíritos noturnos, almasdos mortos; fantasmas; 6 — inflorescéncias curtas e globosas.que sáo, na realidade, cimeiras fortemente contraídas; órgãos

constituídos pelos enovelamentos dos pequenos vasos, ou quetftm 06 aspectos de pequenos novelos; 7 — ave cuculiforme, dafamilia dos cuculldeos, com dorso vermelho-castanho, retri-zes vermelhas com brilho purpúreo e pontas brancas. 8 — sufixonominal feminino que indica semelhança, origem; 9 — simbolodo tório; 10 — ao acaso; á ventura; 19 — que apresentamdebilidade geral, fraqueza, frouxidáo; sem acentos tônicos; 25 —
elemento de composição grego que introduz a idéia de interior, o
que é Interior; 27 — diz-se do jazx praticado pelos grandesimprovisadores negros, entre 1925 e 1930, que empregavam aescala de vibratos, os portamentos, etc., para dar coloridoao som; 29 — partícula disjuntiva que liga palavras ou orações
que exprimem idéias alternadas; 30 — (filos. chinesa) mudança,transformação na ordem adequada; coexistência, uma das pro-vas da concórdia. Colaboração de FJl. Silva — Niterói.

SOLUÇÕES DO NÚMCRO ANTERIOR
HORIZONTAIS — cremnobata; halo; vagem; amontar; rã; rasou-rada; ig; itapu; velador; er, amele; obus; dala; ota; inominadas;
sororocas.
VERTICAIS — charivaris. ramagem; elos; monotalamo; ovario;baratro; ag; terapeutas; amâ, tu; da; ursas; ledor; delir; boda; ano;no; ac.
Correspondência para: Rua daa Palmeiras, 57 ap.4 — Bota-fogo — CEP 2S270

CARLOS MAGNO
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I Gusta vo Serpa, 6 anos, aderiu ao grupo Galera Verde, para criangas
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O grupo de 100 excursionistas retirou lOOkg de lixo do Morro da Cruz, primeira serra

Alpinistas de Friburgo recolhem lixo das serras

RenatoVelasco ... e

Vera Araújo

0 desafio dos integrantes do Centro
Excursionista Friburguense, ontem, não
foi apenas conquistar morros, mas divul-
gar a Campanha Ecológica Natureza e
Comunidade, para incentivar turistas e
moradores de Friburgo (Legião Serrana)
a levarem de volta para casa o lixo pro-
duzido em excursões. Após uma hora de
caminhada até o Morro da Cruz, a 1.397
metros de altitude, com direito a vista da
cidade e das serras de Nova Friburgo,
chegou a hora de calcular a quantidade
de lixo recolhida durante o primeiro pas-
seio: 40 quilos.

Um grupo de 100 pessoas, inclusive
crianças, se dividiu para limpar as ser-
ras que circundam a cidade: o Pico da
Caledônia, a Pedra do Parque, a Pedra
Catarina Mãe, as Duas Pedras, a Pedra
da Cascata, a Pedra do Imperador e o
próprio Morro da Cruz, que ganhou este
nome por ter uma cruz no alto. Até o
final da tarde de ontem, os excursionistas
e estudantes do Colégio Anchieta, do
centro de Friburgo, previam recolher 100
quilos de lixo jogado nas trilhas e encos-
tas das serras, o que dificultava mais
ainda o trabalho. O lixo tinha destino
certo: a caçamba da Prefeitura instalada
para esta finalidade na Praça Getúlio
Vargas, no centro de Friburgo.

A trilha para chegar ao Morro da

Cruz não se resume aos prazeres de se
sentir o perfume dos eucaliptos — o
caminho é conhecido como Perfumaria
— ou de se apreciar a vista panorâmica
da cidade. Logo na subida, nota-se o des-
matamento. "O morro está pelado. Anti-
gamente, era todo coberto de vegeta-
ção", explicou um dos primeiros
presidentes do CEF, Hermano Fontão,
de 61 anos, que atribui a veranistas e_ao
crescimento desordenado das populações
pobres da região o desmatamento acele-
rado. Mesmo assim, ainda se encontra
uma orquídea perdida pelo caminho.

Além de divulgar a importância de
preservar a natureza — não desmatan-
do ou jogando lixo nas serras—, o CEF
pretende estimular a prática do alpi-
nismo, atraindo jovens que fazem uso
de drogas em Friburgo. "Queremos mos-
trar que a droga não é a grande onda. Se
a natureza tem tanta coisa para nos ofe-
recer, não é preciso apelar para a maco-
nha ou a cocaína", disse o presidente do
CEF, Cláudio Debossan Morais, de 19
anos, estudante de Matemática, lem-
brando o episódio da chacina de Fribur-
go, no inicio de outubro, que resultou na
morte de cinco jovens, crime cometido
por policiais do 11° BPM, do município.
"Preservando a natureza, o homem está
se autopreservando. Esta sim, é a grande
onda."

Lazer e amor pela natureza

De uma das salas da fábrica de filó
de Nova Friburgo nasceu, em julho de
1935, o Centro Excursionista Fribur-
guense, o segundo mais antigo do Bra-
sil — o primeiro é o Centro Excursio-
nista Brasileiro, fundado em 1915. Um
grupo de empresários alemães e aus-
tríacos, com o alpinismo no sangue,
resolveu escalar, pela primeira vez, sem
os apetrechos usados no esporte, como
cordas e grampos, a Pedra da Cascata,
na Serra da Saúde de Friburgo — deno-
minação dada pelos friburguenses por-
que a cidade, no início do século, era
muito procurada por pacientes de tuber-
culose.

Os pioneiros do CEF, Friedrich von
Veigl, Stephan Kaul, Eitel Meyer, Aristi-
des Folly e Mozart Batista, conseguiram
manter o centro durante 10 anos, com 50
sócios. Com o advento da 2a Guerra
Mundial, eles se dividiram em dois gru-
pos, nazistas e judeus, e tiveram seus
documentos e bens confiscados. O centro
se dissolveu. Outros alpinistas tentaram
reativá-lo em 62, mas foram vencidos

pela falta de recursos. O centro ficou
fechado até 88, quando um grupo de
jovens, sem saber da existência do CEF,
tomou a iniciativa de formar uma insti-
tuição do gênero.

Seu atual presidente, Cláudio De-
bossan, com a ajuda de um dos excur-
sionistas mais antigos de Nová Friburgo,
Hermano Fontão, soube da existência do
CEF e resolveu reativá-lo. Hoje, o centro
tem 70 sócios. "A serra está para o fri-
burguense como as praias estão para os
cariocas", comparou o diretor de divul-
gação, Girlan Guilland. "Por isso, temos
que estimular o alpinismo. Ainda mais
que o friburguense dispõe de poucas op-
ções de lazer."

Dividindo uma sala com a Associa-
ção Católica da Juventude Friburguense,
na Rua Aristão Pinto, 101, no centro de
Friburgo, o CEF oferece cursos de alpi-
nismo e estimula o hábito de escalar as
serras da cidade nos fins de semana. Nos
encontros de sexta e sábado, na sede do
CEF, são promovidas, periodicamente,
palestras sob temas ligados à ecologia. Gustavo Serpa, 6 anos, aderiu ao grupo Galera Verde, para crianças

Alfabarra faz

festa ecológica
A questão ecológica ganha espaço

cada vez maior no dia-a-dia dos mora-
dores na Barra da Tijuca. Ontem, em
encontro festivo no Espaço de Desen-
volvimento Ambiental, no Condomínio
Alfabarra, na Avenida Sernambetiba,
houve o lançamento oficial de três inicia-
tivas da comunidade, todas com o objeti-
vo de preservar o bairro. Jovens e crian-
ças se organizaram para criar o
Movimento Ecológico Galera Verde. Os
adultos se uniram para formar a Asso-
ciação Ecológica da Lagoa de Marapen-
di. E, de caráter profissionalizante, foi
lançado o Projeto AMA (Agentes do
Meio Ambiente), para uma série de cur-
sos gratuitos.

O Espaço de Desenvolvimento Am-
biental é a sede operacional do Projeto
Lagoa de Marapendi, que, desde se-
tembro, une a Feema (Fundação Esta-
dual de Engenharia do Meio Ambien-
te, a Seria (Superintendência Estadual de
Rios e Lagoas) e empresas privadas, para
recuperação e preservação das lagoas da
Baixada de Jacarepaguá. "As lagoas têm
salvação, mas isso depende de disposição
política do Estado e de um trabalho
comunitário de conscientização e educa-
ção", o executor do projeto, Carlos Por-
to, da Feema.

O Movimento Ecológico Galera Ver-
de vai fazer do Espaço de Desenvolvi-
mento Ambiental seu ponto de encon-
tro. A criançada mostrou que está
mesmo interessada em cuidar da natu-
reza, cada grupo a sua maneira. Uns
preferiram desenhar, outros procuraram
livros na minibiblioteca ecológica, mas
todos se divertiram com as brincadeiras
ao som de sucessos das apresentadoras
dos programas infantis da TV. Os próxi-
mos encontros já estão marcados: no
próximo dia 26, há discussão sobre o
tema O que é ecologia? O que é meio
ambiente?.

Enquanto.as,crianças se integravam
¦ás atividades dó Galera Verde, a ex-ad-
ministradora regional da Barra da Ti-
juca, Vera Chevalier, organizava as ins-
crições para a Associação Ecológica
Lagoa de Marapendi. "Todo o trabalho
que está sendo feito hoje pode se perder
se não tiver participação dos morado-
res", afirmou.

A Feema também está investindo
em projetos de educação ambiental,
coordenados por Zélia de Oliveira Soa-
res, com a realização de cursos profis-
sionalizantes gratuitos dirigidos à co-
munidade de baixa renda. O primeiro é
para operador de piscinas, que começa
no próximo dia 27 e vai até 15 de de-
zembro.

'Agulha' 
da

Pres.Vargas

será fechada
A Secretaria de Obras do municí-

pio pretende fechar, nos próximos
dias, a agulha de passagem da pista
central para a pista da direita na
Avenida Presidente Vargas, sentido
Praça da Bandeira—Centro, e subs-
tituí-la por outras duas. Uma será
depois da passarela de pedestres,
perto do Trevo das Forças Arma-
das, para permitir o acesso da pista
da direita para a do meio, e a outra
perto da Rua Carmo Neto, no senti-
do inverso.

O objetivo das novas agulhas se-
rá evitar os engarrafamentos naque-
le trecho da avenida, causados pela
posição da agulha atual, que obriga
os motoristas, que passam pela pista
da direita, a reduzirem a velocidade,
para dar vez aos que saem da Aveni-
da Francisco Bicalho pela pista. As
obras devem começar dentro de um
mês e estão orçadas em cerca de
NCz$240 mil.

Segundo o chefe de gabinete da
secretaria, Antônio Manuel Gonçal-
ves Rato, não haverá grandes altera-
ções no tráfego, enquanto o trecho
estiver em obras. Com a abertura
das novas agulhas, só haverá um
remanejamento do tráfego na Cida-
de Nova (Centro), cujo esquema
ainda não está concluído. Algumas
ruas poderão sofrer mudança de
mão, a exemplo da Marquês de Sa-
pucaí, no primeiro quarteirão, que
servirá aos motoristas que se dirijam
ao Túnel Santa Bárbara.

Também a Rua Amoroso Lima
ao lado do prédio dos Correios

e a Rua Laura Araújo deverão ter
seu esquema de tráfego alterado pela
construção das novas agulhas, ao
que se soube na Secretaria de Obras.
As agulhas permitirão também aos
motoristas que vierem da Praça da
Bandeira seguir direto para o Cen-
tro. pela Avenida Presidente Vargas,
até a Candelária.

JORNAL DO BRASIL

Sobral Pinto, aos 96 anos: 

"sou 

produto 
da fé
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Aniversário tem

missa e festa no

Jardim Botânico

Denise Assis

Ao completar ontem 96 anos, o
jurista Sobral Pinto disse que seu me-
lhor presente seria um bom presiden-
te, mas não está vendo jeito: "Com a
idade que tenho, sou incapaz de arris-
car qualquer previsão sobre o futuro
do país." Quanto à sua longevidade,

o dedo apontado para o céu,
atribuiu: "A culpa é dele. Sou um
produto da minha fé em Deus. Foi
dádiva dele." A seu lado, a filha ca-
çula, Gilda, de 52 anos, completou:"Foi seu amor pela vida, papai." Ao
que ele retrucou: "A vida nada mais é
que dom divino."

O aniversário foi comemoiadc Hi
la manhã, com missa assistida por

a família na capela do Colégio
da Previdência, em Laranjeiras (Zona
Sul do Rio), e celebrada pelo padre
Assis Lopes, da Cúria Metropolitana,
do qual ê grande amigo, segundo
uma das freiras do colégio. De terno
preto, bengala de peroba com pontei-
ra de ouro, do tempo de sua juventu-
de, quando era moda e não apoio,
Sobral Pinto demonstrou que ela
continua sendo mero complemento:
lépido, desceu as escadas do altar
para receber os cumprimentos dos
parentes e se movimentou em torno
do altar sem a bengala, desempe-
nhando a função de coroinha.

Segundo Gilda, quando o pai tem
de ir ao Centro da cidade, costuma
dizer que vai chover só para, ao invés
da bengala, levar o guarda-chuva"por pura vaidade", definiu. Lúcido,
acompanhando de perto e de maneira
preocupada as reviravoltas da cam-
panha eleitoral. Sobral Pinto comen-
lou. antes da cerimônia, ainda na
sacristia, que seus 96 anos estavam
transcorrendo "de maneira dolorosa.

vendo o Brasil viver o caos, a desor-
dem. A instituição que está aí não
pode ser chamada de República",
ponderou.

Além do difícil momento político,
o doutor Sobral, que é mineiro mas
há 62 anos mora em um sobrado em
Laranjeiras, sofre também com a
transformação da cidade. Principal-
mente com a "destruição das casas,
para darem lugar a apartamentos,
grandes inimigos das famílias", disse."Meus bisnetos que moram em apar-
tamento não saem da minha casa,
porque lá tenho quintal".

Com a autoridade do jurista que
viveu praticamente todo o período da
República, ele considerou o advento
de sua proclamação um ato precipita-
do. "Não sou monarquista, mas acho
que era muito cedo para que se derru-
basse o Império e se instituísse a Re-
pública em nosso país, que não estava
-r:"2r"d? salUicsmente para ela. Pa-
ra ele, os 100 anos do feito político
são vistos "com tristeza", pois, em
sua opinião, ela "desorganizou o país
e não rendeu o progresso econômico,
industria! e cultural de que precisa-
va".

Sobral não poupa críticas a um
dos períodos mais significativos da
história da República, a era getulista:"Getúlio Vargas foi o principal cul-
pado por tudo isso que está aí. Para
se manter no poder durante 15 anos
ele instituiu a corrupção, fez negocia-
tas espúrias e todo tipo de conces-
são", disparou, sem contudo tirar-lhe
os méritos de ter feito também as leis
sociais. "Com Dutra, tivemos um go-
verno mais decente, depois veio o
Juscelino e deu ao povo esperanças.
Governou 20 anos em quatro. Por
fim, com o João Goulart, o governo
caiu na mão dos militares e degene-
rou. A tal ponto que desaguou na
candidatura Sílvio Santos, que agora
vemos perplexos".

Para o jurista, "Silvio Santos não
devia se apresentar candidato. Ele
não tem nenhum embasamento e só

Na Pacheco Leão, a Sarca homenageou o jurista Sobral Pinto com

veio conturbar politicamente esse
momento já tão tumultuado". Sobre
a possibilidade jurídica da impugna-
ção de sua candidatura, disse que não
examinou o assunto. "Mas acho que
ele errou. Não poderia aceitá-la. So-
bre o parlamentarismo, reagiu: "Se
não estamos preparados sequer para
o presidencialismo, como vamos ins-
talar o parlamentarismo, que requer
partidos preparados e firmes'.' isto
nós não temos."

Ao final da missa, que acompa-
nhou sem óculos pelo folheto, em
uma cadeira ao lado do altar, de onde
levantou-se várias vezes para auxiliar

no ritual, Sobral Pinto ouviu o Para-
béns cantado pela família: oito netos,
seis bisnetos e as três filhas, Ruth,
Gilda e Idalina, além de amigos mais
chegados. Os primeiros a correr para
abraçá-lo foram os bisnetos Letícia
Íris Campos Ribeiro, de 9 anos, e seu
irmão Daniel, de 7.

Ao chegar da missa acompanhado
pelos parentes, Sobral Pinto foi sur-
preendido na porta da casa da filha
Gilda, na Rua Pacheco Leão, no Jar-
dim Botãncio (Zona Sul), onde almo-
çaria, com uma homenagem da Sarca
— Sociedade dos Amigos da Rua da
Carioca e Adjacências. O grupo o
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a beleza de suas rainha e princesa
recebeu com um bolo de aproximada-
mente um metro quadrado, banda de
música e a presença das misses Rio
Antigo e Rua da Carioca. Agradeci-
do, depois de ouvir de Roberto Curi,
o presidente da instituição, o pedido
de seu tombamerito em vida, ele in-
cluiu no discurso de agradecimento
uma homenagem à sua mulher, Ma-
ria José — com quem foi casado 65
anos —, morta há três, e que, caso
fosse viva. estaria completando 93
anos ontem. Sobral Pinto é sócio ho-
norário ilustre da Sarca desde o dia
12 de agosto último, por ter lutado
pela preservação da Rua da Carioca.

O

A moda para

os homens é

corte à Elvis
O cabelo masculino do verão de

1990 já está definido: será como o
penteado antigo de Elvis Presley (na-
da a ver com as costeletas horríveis
da fase do cantor em Las Vegas), bem
curtinho atrás e com um imenso to-
pete. Essa é a opinião dos quase 500

• profissionais do Rio, São Paulo e Be-
Io Horizonte, que disputaram os con-
cursos de corte e penteado do Io En-
contro Nacional de Cabeleireiros do
Rio de Janeiro, ontem, no Clube
Maxwell, em Vila Isabel (Zona Nor-
te)

Aberto a profissionais que tratam
de cabelos de homens e mulheres, o
encontro foi também uma boa opor-
tunidade dos experimentados cabelei-
reiros descobrirem novos talentos.
Manuel de Sousa Lima, 65 anos, do-
no do salão Sousa (masculino), em
Ipanema e no shopping Rio Sul, disse
que esse tipo de competição revela
"nova mão-de-obra especializada,
tão difícil de encontrar hoje em dia".

Sousa, piauiense que chegou ao
Rio em 1950, já barbeiro, e que há 45
anos está na profissão, prefere os jo-
vens cabeleireiros — "que não têm os
vícios dos que já trabalham há muito
tempo" — e por isso não perde festi-
vai ou concurso de penteados. 

"Vim

prestigiar a turma jovem porque são
eles que estão impulsionando muito a
profissão." . . „O famoso barbeiro informa que o
cabelo do homem será curto em 1990."A tendência é cabelo curto, livre,
mas para o homem acima de 45 anos
o cabelo grande bem-tratado dá um
ar de juventude", ensinou.

Ele usa os cabelos grisalhos esco-
vados, de forma que as ondas fiquem
realçadas. "É que tenho pouco cabelo
e por isso prefiro gastar dez minutos
armando um pouco mais meu cabelo
do que colocar uma peruca", expli-
cou.

Um dos jovens concorrentes do Io
Encontro Nacional de Cabeleireiros,
Jodiro Gonçalves da Silva, 25 anos,
sonha em ser tão famoso quanto o

\ Sousa. "Sou cabeleireiro há três anos
I <9 meus ídolos são o Sousa e o Duar-

te", disse. Duarte, segundo Sousa, "é
' o mais refinado dos cabeleireiros do

Rio", mas ontem o português Antô-
nio Duarte Cândido atuou como juiz,
sem mostrar suas habilidades.
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iormar novos cmeastas

Artur Omar guarda boas lembrangas As opedes
Arquivo __________

Artur Omar, diretor do filme AssistGncia de dire-
Trisles Irdpicos, do curta-metragem ', jBflk JEMK $So — com Ricardo Pin-
0 Inspetor, sobre o policial Jamil to e Silva, de 6 a 10 de
Warwar, e do video Nervo de Praia f ¦B novembroe aluno dos cursos de cinema do mJ raHL Elementos de roteiro
MAM na decada de 70, tern boas ' v' *^ — de 20 a 24 de novem-
lembrangas dos tempos em que se bro, com Alcione Araujo,
discutiam, com todo o fervor, as roteirista de Nunca fomos
mensagens que cada filme queria : —tao felizes, Patriamada e
transmitir. Jorge, um brasileiro, e de"Foi uma epoca riquissima. In- varias novelas de TV.
ventamos seminarios paralelos, in- »' DirefSo de arte — de
tegravamos alunos com professo- 27 de novembro a 1° de
res, acreditavamos que o cinema dezembro, com Luis Fer-
tinha de ser absolutamente politico. nando Pereira, que traba-
Era uma busca, uma mistura de Ihou em Q pa[s dos tmm_contcstagao e poesia, um negocio tes e A Dama do Cine
de amor ao cinema. Agora, ate me , JIHIBHHHHHilHHIHHHi Shangai.
oferego para dar sugestoes aos or- O diretor Artur Omar fez curso do MAM na decada de 70 Produ$£o — de 4 a 8 de
ganizadores dos cursos", disse. _ . ... dezembro, com Hilton

Omar reclama da divisao do Na epoca em que frequentou o me de um cineasta sovietico, que Kauffman que produziucurso por especializagoes (produ- curso de cinema dado por Ronald tentava reproduzir o movimento es- Dinheiro'invisivel e A
?ao, assistencia de diregao, roteiro, Monteiro e Jose Carlos Avelar, Ar- tudantil no cinema, porque a re- Danga dos bonecos.
fotografia): "Eu, sinceramente, tur Omar tinha 19 anos, muitas pressao policial tinha acabado com Fotografia e camera
acho importante que o MAM en- ideias na cabega e apenas uma ma- o movimento estudantil nas esco- de 11 a 15 de dezem-contre uma formula de cursos que quina fotografica nas maos. "No las." hrn cnm Antnnin I nk

O diretor Artur Ornar fez curso do MAM na década de 71

Artur Omar guarda boas lembranças As opções
Artur Omar, diretor do filme

Tristes trópicos, do curta-metragem
O inspetor, sobre o policial Jamil
Warwar, e do vídeo Nervo de Prata
e aluno dos cursos de cinema do
MAM na década de 70, tem boas
lembranças dos tempos em que se
discutiam, com todo o fervor, as
mensagens que cada filme queria
transmitir."Foi uma época riquíssima. In-
ventamos seminários paralelos, in-
tegrávamos alunos com professo-
res, acreditávamos que o cinema
tinha de ser absolutamente político.
Era uma busca, uma mistura de
contestação e poesia, um negócio
de amor ao cinema. Agora, até me
ofereço para dar sugestões aos or-
ganizadores dos cursos", disse.

Omar reclama da divisão do
curso por especializações (produ-
ção, assistência de direção, roteiro,
fotografia): "Eu, sinceramente,
acho importante que o MAM en-
contre uma fórmula de cursos que
retome a visão globalizante de cine-
ma, porque o grande tesouro que se
tirou daqueles velhos cursos foi
esse mergulho no amor ao cinema.
Essa marca tem que voltar aos cur-
sos do MAM".

Arquivo

Na época em que freqüentou o
curso de cinema dado por Ronald
Monteiro e José Carlos Avelar, Ar-
tur Omar tinha 19 anos, muitas
idéias na cabeça e apenas uma má-
quina fotográfica nas mãos. "No
MAM daquela época, na verdade,
havia um cruzamento de várias
efervescências. Havia hippies, ati-
vistas estudantis, artistas plásticos e
nós, querendo ser cineastas. Eu
fundei o grupo Dziga Vertose, no-

me de um cineasta soviético, que
tentava reproduzir o movimento es-
tudantil no cinema, porque a re-
pressão policial tinha acabado com
o movimento estudantil nas esco-
Ias."

"Até hoje, uso coisas que apren-
di naqueles cursos", admite Artur
Omar, que exibiu com sucesso seu
curta O inspetor em Nova Iorque,
em outubro. (S.C.)

Assistência de dire-
ção — com Ricardo Pin-
to e Silva, de 6 a 10 de
novembro.
Elementos de roteiro

de 20 a 24 de novem-
bro, com Alcione Araújo,
roteirista de Nunca fomos
tão felizes, Patriamada e
Jorge, um brasileiro, e de
várias novelas de TV.
Direção de arte — de
27 de novembro a Io de
dezembro, com Luis Fer-
nando Pereira, que traba-
lhou em O País dos tenen-
tes e A Dama do Cine
Shangai.
Produção — de 4 a 8 de
dezembro, com Hilton
Kauffman, que produziu
Dinheiro invisível e A
Dança dos bonecos.
Fotografia e câmera

de 11 a 15 de dezem-
bro, com Antonio Lu/s
Mendes, que fez, a foto-
grafia de Pagú, Ópera do
Malandro e Doida demais.
Maiores informações: te-
lefone 210-2188 ramal 44.

Serviço

Cursos
Cinema

Astrologia
Já estão abertas as inscrições para o 3o Congres-
so Internacional de Astrologia, de 10 a 12 deste
mês, no Copacabana Palace Hotel, em Cópaca-
bana (Zona Sul) para discutir, entre .oütros
temas, as eleições presidenciais e o futuro eco-
nômico do país. Informações pelo telefone 294-
4943.
Cinema
O professor John Howard Szerman iniciá Hoje o
curso Cinema: História e Modernidade, na Casa
de Cultura Laura Alvim, na Avenida Vieira
Souto, 176, em Ipanema (Zona Sul), telefones
227-2444 e 267-1647.
Culinária
A professora Therezinha Magalhães Castro, ini-
cia cursos básico, de trivial variado e de trivial
fino, na Rua Pinheiro Guimarães, 150, 504, em
Botafogo (Zona Sul), telefones 226-4509 e 266-
7273. A Escola Ma Cuisine, na Rua Figüéiíedo
Magalhães, 226, 301, em Copacabana,"tèle,fone
236-4911, programou cursos de comida francesa
e dieta de baixo colesterol,
Mente
Os professores norte-americanos Triana Hill e
Steve Corrick farão uma workshop sobre terapia
corporal nos dias 8, 9 e 10 no Mazzanj3ym
Center, na Rua das Laranjeiras, 336, sõbreloja.
Informações pelo telefone 286-2976.
Promoção
De hoje a 20 de dezembro, o Centro Cultural
Cândido Mendes, na Rua Joana Angélica;" 63,
em Ipanema, realiza o seminário A Promoção
no Brasil e os Novos Caminhos da Comunica-
ção. Inscrições pelo telefone 267-7141.
Psicoterapia j";
As psicólogas Celina Paes Leme e Emalsabel
Rinaldi organizam curso sobre Dinâmicá da
Assertividade na Espaço Clínica, na Rua-Vis-
conde de Caravelas, 119, em Botafogo, telefone
266-6742.
Relações
Começa hoje e termina sexta-feira, na Faculda-
de Castelo Branco, em Realengo (subúrbio da
Central), o seminário Análise Corporal da Rela-
ção, para discutir os conflitos humanos-e a
capacidade emocional e afetiva dos homens.
Informações pelos telefones 224-7979 é 

"232-
3773.
Tarô
Estão abertas as inscrições para o último curso
do ano com a professora Baby, em oito aülas,
durante um mês. Será fornecido material dídáti-
co e as vagas são limitadas. Informações pelo
telefone 226-6420. j 
Teatro
O Núcleo de Cursos do Teatro da Barra
inicia curso de improvisação teatral parâ~pes-
soas de todas as idades no Teatro da Barra, na
Avenida Sernambetiba, 3.800, Barra da T-ijuca,
telefones 399-4992 e 512-6370. —
Televisão
A jornalista Maria Helena de Cicco, editpra do
programa Sem Censura, da TV-E, elaborou o
curso Produção de TV, abordando técnicas de
entrevista, pauta, o que é notícia e a edição de
um programa de televisão. Informações'pelos
telefones 232-2894 ou 399-1502.
Terapia
Já estão abertas as inscrições para o 4o Simpósio
de Terapia Intensiva, dias 10 e 11, no Colégio
Brasileiro de Cirurgiões, na Rua Visconde Silva,
52, em Botafogo. Informações pelo teléfone
232-2888.
Vestibular
Os adolescentes que ainda estão em dúvida
sobre a escolha de uma profissão poderão ins-
crever-se na série de encontros promovidos pe-
Ias psicólogas Maria Fernanda Borges e Lúcia
Maria Maier sobre orientação vocacional. In-
formações pelos telefones 236-0115 ou 238-
9448.

MAM volta a formar novos cineastas

Os cursos de cinema do Museu de Arte
Moderna, que marcaram época nas décadas
de 60 e 70, e formaram vários cineastas da
nova geração — Artur Omar, Antonio Cal-
mon e Orlando Bonfim, entre outros — estão
de volta, modificados mas com o mesmo
objetivo: preparar os futuros realizadores de
filmes.

Os cursos agora são em módulos e hoje
começa o primeiro, sobre Assistência de Di-
reção, com aulas de Ricardo Pinto e Silva,
que trabalhou como assistente de direção em
Doida demais. O preço é de NCz$ 750 e são
apenas 30 vagas "para 

que o curso seja
muito bem aproveitado pelos alunos", afir-
mou João Luís Vieira, curador de cinema do
MAM e ex-aluno.

"Temos 
que resgatar o importante papel• "que 

o MAM teve na formação de novas
platéias", acrescentou. João Luís lembrou"os tempos em que era aluno da Universida-
de Federal Fluminense (UFF), em Niterói, e
fazia o curso no MAM, cujos professores
eram Ronald Monteiro (teoria ) e José Car-
los Avelar (aulas práticas). "Fiz o curso em
1972 e naquela época era o máximo a gente
vir à cinemateca do MAM para assistir A
Greve, Outubro e Encouraçado Potenkim, do
cineasta soviético Sergei Eisenstein".

O curador assistiu a esses filmes his-
J lóricos na antiga sala da cinemateca, de 250"lugares, 

no terceiro andar do bloco de expo-
Z sições do MAM. A nova sala, onde os novos
—-alunos verão os filmes, foi instalada no bloco

dos cursos e tem 180 lugares, três projetores' „de 35mm, sendo que um deles pode exibir
filmes do cinema mudo na velocidade ade-

- quada: 18 quadros por segundo. O filme
moderno gira numa velocidade de 24 qua-
dros por segundo.

Ronald Monteiro, professor do curso que
João Luís freqüentou, é o coordenador dos
cursos que começam hoje. Ele explicou o
sucesso das aulas das décadas de 60 e 70:"Nós tínhamos um estúdio de som e uma
moviola que os alunos aprendiam a usar nas
aulas práticas. Com esse equipamento, o
MAM chegou a co-produzir filmes. Tivemos

. como professores Júlio Bressane, Rogério
Sganzerla, Gustavo Dahl e outros, que divi-
diam com o José Carlos Avellar as aulas
práticas".

Nas aulas de Introdução à Linguagem
_..Çinematográrica, dadas por Joaquim Pedro

- de Andrade na década de 70, os alunos fize-
1 ram, como exercício, um roteiro baseado

num artigo de Nelson Rodrigues. "Saiu o
que mais tarde virou o filme A Dama do
lotação, de Neville de Almeida", contou Ro-
nald Monteiro.

Ele e João Luís esperam que os no-
vos alunos sejam tão combativos como os

. dos anos 60 e 70, e o MAM se torne
novamente um centro de cultura cinemato-
gráfica. A volta dos cursos é o primeiro
passo. Em outubro o curso foi sobre o film
noir norte-americano, em convênio com o
Curso de Cinema da UFF. Em novembro,
haverá a mostra Cinema e República, e ano
que vem será a vez do cinema japonês, com a
exibição de 12 clássicos, como Não lamento
minha juventude, primeiro filme de Akira Ku-
rosawa, e O Portal do inferno, o primeiro
filme colorido feito no Japão, por Kirugasa.

Sandra Chaves

Dupla 
Exposigao g|

Passado e

mesmo tempo, os idealizadores do
projeto oferecem isenção definitiva;do;
IPTU aos proprietários que reformem
seus sobrados, orientados pelos arqui-
tetos do Corredor Cultural. Com isso,
eles pretendem que a Rua Uruguaiana
seja o exemplo de que é possível tornar
o Centro do Rio mais bonito e agra-
dável com uma série de pequenas in-
tervenções.

Bruno Thys

Com o tempo, porém, por estar um
pouco afastada do local de maior con-

Lituro na Rua Uruguaiana

centração de comércio — Alfândega,
Buenos Aires e demais ruas da Saara
—, a Uruguaiana foi perdendo suas
características, passando a ter outros
usos. Nesse hiato, acabou ocupada pe-
los ambulantes, que fizeram dela o ca-
melódromo do Rio, onde é possível en-
contrar os mais variados artigos.

A exemplo do que ocorreu em ou-
tros locais, lá também a prefeitura não
conseguiu controlar a ocupação pelos

camelôs, na verdade uma invasão no
início da década, que prejudicou a ci-
dade como um todo: a rua está perma-
nentemente suja, os pedestres têm difi-
culdade para andar e os comerciantes
legalmente estabelecidos se queixam
da deslealdade da concorrência.

Por tudo isso, a Uruguaiana foi es-
colhida pelos coordenadores do Cor-
redor Cultural, encarregados da pre-
servação e revitalização do Centro

histórico do Rio, como projeto-mode-
lo de organização das ruas da área:
com o apoio da prefeitura e dos co-
merciantes do local, vão realizar uma
reforma completa na calçada, reser-
vando apenas a faixa central para os
camelôs que realmente tenham licen-
ças para trabalhar.

Consta dos planos a instalação de
bancos, pequenos canteiros, postes de
luz e a padronização das barracas. Ao

A 

vocação comercial da Rua Uru-
guaiana, no Centro, manifestou-
se na virada do século, época em

que ainda era um caminho estreito,
com a metade da largura atual. Na-
queles tempos, o comércio se restrin-
gia às lojas, muitas instaladas em so-
brados projetados especificamente
para esta finalidade.

a
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e 13 anos mata mulher na Praia de Ipanema
Lellcla Perelra

a praia, contou na delcgacia que pe- I 
1 i IPTl Ulll CrilllillOSO At 35 QllilOS

gara carona com a engcnheira em seu feL.' *1.
Chevette e aue o tirotcio ocorreu logo Nadclegacia, C.L.B.,menosde lm50 que a arma clc pegou proximo ao Clubc

auc chcearam a praia. "Nem troca- '/£ ? >> de altura e 35 quilos de peso, nao de- Renascenga, no Andarai, ha umastres
,i n„vi qlpiipm critar )' ' ' monstrava preocupagao. Se descuplava semanas, e que foi duas vczes com cla a

mos de roupa. Ouvi alguem gritar /. dizendo que Cambarra, cxpulso do Mor- praia. Justificou o tiroteio com a mdaga-
que era tiroteio, vi 0 menino a menos f * Mf ro dos Macacos e agora vivendo "entre gao: "Se voce estiver armado na rua e
de um metro de mim, corn e me 1 C os bandidos do Morro do Andarai, alguem te da tiro, o que voce faz?"
joguei no chao." Angela correu em mctido a dar tiro no pessoal dos Maca- C.L.B. negou que a engenhcira tenha
diregao a filha, para protege-la, e re- ^ cos." s>do atingida por um de seus disparos
cebeu um tiro no peito. Sem muita convicgao, ele contou que porque, quando comegou a atirar, o

moracomamae, Katia Regina Pinto, e pessoal tinha aherto (nao havia nin-
Ana se impressionou quando poll- | av6j C0nceiga0 Maria de Freitas Pinto, guem em sua linha de tiro). Ele (Cam-

ciais lhe disseram que o assassino nao que'estuda no Ciep proximo a sua casa. barra) deitou na areia, uns dez rnetros
ficaria muito tempo preso. 

"Nao :: 0 menino em nenhum momento quis distante de mim, e comegou a atirar no
acredito. Ele e pequeno, mas muito S fornecer qualquer informagao sobre "os meio da multidao. Saquei o revolver e,

frio. Sera que nao bastam o testemu- bandidos do morro" e nem sobre quem em pe mesmo, sentei o tkdo (atirou) nelc.

nho das pessoas,_a prisao dele lhe ensinou a atirar. 
yd atirei^pro

contar o que de fato acontereu, por- ijf n jl ^^-.Z4-n
que foram surpreendidas com o tiro- SCSUTdllCQ! POPUlSCdO S6 01Hlt6
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C.L.B.: "Saquei o revólver e, em pé mesmo, sentei o dedo nele

Olavo Ribeiro

Nelma Glória: designação de novo promotor afasta promotor titular
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Garoto de 13 anos mata mulher na Praia de Ipanema

quilosHA engenheira Ângela Lopes Ma-'r chaâò, 36 anos, foi morta com um
tiro no peito, na Praia de Ipanema,

-quando tentava proteger a filha Ana
Beatriz, de 3 anos, durante troca de

-tiros de C.L.B., de 13 anos, com ou-
tró pivete conhecido por Cambarra,

-vno trecho entre as Ruas Joana Angé-
" lica e Maria Quitéria. C.L.B. foi pre-"só'por banhistas e seguranças do Ho-
IcT Caesar Park, com um revólver,

calibre 32, e uma trouxinha de maco-
nha. Cambarra fugiu,

i',. O tiroteio, informaram testemu-
• ilhas, causou confusão na praia, que .

"estava muito cheia. Houve gente pi-
soteada e correria para levar Angela
ao Hospital Miguel Couto, na Gávea,

, -porque, segundo banhistas, a ambu-
1 .'lâhcià só chegou uma hora depois, do
^críifle. Ângela morreu no Miguel

Couto e C.L.B. foi levado com teste-
munhas para a DSPM (Divisão de
Segurança e Proteção ao Menor), no
Centro, onde responderá a Auto de
Investigação Anti-social.

""J A" médica Ana, vizinha de Ângela
h- a engenheira trabalhava na lesa

-(Internacional de Engenharia S.A.),"vna Rua Pinheiro Machado (Laranjei-
ras, na Zona Sul) e morava na Rua

. Almirante João Cândido do Brasil,
59, apartamento 102 (Vila Isabel, na
Zona Norte) — e que a acompanhou

à praia, contou na delegacia que pe-
gara carona com a engenheira em seu
Chevette e que o tiroteio ocorreu logo
que chegaram à praia. 

"Nem troca-
mos de roupa. Ouvi alguém gritar
que era tiroteio, vi o menino a menos
de um metro de mim, corri e me
joguei no chão." Ângela correu em
direção à filha, para protegê-la, e re-
cebeu um tiro no peito.

Ana se impressionou quando poli-
ciais lhe disseram que o assassino não
ficaria muito tempo preso. 

"Não

acredito. Ele é pequeno, mas muito
frio. Será que não bastam o testemu-
nho das pessoas, a prisão dele e a
arma, para que seja mantido preso?",
perguntou a médica. Ela não soube
contar o que de fato aconteceu, por-
que foram surpreendidas com o tiro-
teio. "Eles vinham brigando. Cam-
barra caiu no chão e C.L.B. sacou o
revólver, escondido na bermuda, e
disparou várias vezes."

Policiais da 14a DP (Leblon) e do
23° BPM revelaram que C.L.B. deve
integrar quadrilha de traficantes do
Morro dos Macacos, em Vila Isabel
(Zona Norte), onde mora. Segundo
os policiais, os chefes de quadrilha se
utilizam de menores, porque as pena-
lidades contra eles são mais brandas:
passam pouco tempo presos ou inter-
nados em reformatórios.

Na delegacia, C.L.B., menos de lm50
de altura e 35 quilos de peso, não de-
monstrava preocupação. Se descuplava
dizendo que Cambarra, expulso do Mor-
ro dos Macacos e agora vivendo "entre
os bandidos do Morro do Andarai, é
metido a dar tiro no pessoal dos Maca-
_ _ _ »»COS.

Sem muita convicção, ele contou que
mora com a mãe, Katia Regina Pinto, e a
avó, Conceição Maria de Freitas Pinto, e
que estuda no Ciep próximo à sua casa.
O menino em nenhum momento quis
fornecer qualquer informação sobre "os
bandidos do morro" e nem sobre quem
lhe ensinou a atirar."Estou trocando uma idéia de sujeito
homem", disse a um policial, para contar

que a arma ele pegou próximo ao Clube
Renascença, no Andarai, há umas três
semanas, e que foi duas vezes com ela à
praia. Justificou o tiroteio com a indaga-
ção: "Se você estiver armado na rua e
alguém te dá tiro, o que você faz?"

C.L.B. negou que a engenheira tenha
sido atingida por um de seus disparos
porque, quando começou a atirar, "o

pessoal tinha aberto" (não havia nin-
guém em sua linha de tiro). "Ele (Cam-
barra) deitou na areia, uns dez metros
distante de mim, e começou a atirar no
meio da multidão. Saquei o revólver e,
em pé mesmo, sentei o dedo (atirou) nele.
Não tinha ninguém perto dele e atirei pro
chão. Então como posso ter atingido
alguém?"

Segurança: população se omite

Considerado pela própria mulher, a
professora de educação física Iolanda,
como segurança da praia, Luís Cláudio
Cruz, 38 anos, funcionário da Petro-
brás, estava revoltado com a omissão
da população. 

"Ninguém colabora, nin-
guém ajuda". Ele criticou a falta de inte-
resse das autoridades em policiar as
praias: "Em Ipanema, a gente vê esses
pivetes todo dia mas, polícia que é bom,
nada".

Luís Cláudio — contou Iolanda —
costuma, a cada três meses, prender
um bandido na praia e levar para a 14*
DP. "Mas, qualquer dia desses são eles

que me pegam", disse Luís, defenden-
do a pena de morte para autores de
crimes hediondos. "Eles matam a gen-
te, então a gente tem de matar eles
também", argumentou.

Ele jogava vôlei com amigos e, quan-
do ouviu o tiroteio, empurrou Iolanda
para o chão e correu em direção ao
menor, conseguindo com outros banhis-
tas e seguranças do Caesar Park prende-
lo ainda na areia. "Do jeito que as coisas
estão aqui em Ipanema, o melhor será
freqüentar a praia da Barra da Tijuca. O
pessoal da Zona Sul está sendo escorra-
çado de seu ambiente."

Olavo Rufino

Nelma contesta Navega

Promotora diz

que secretário
àafastou de IPM

"•V A promotora Nelma Glória Trinda-
dé; 'da Auditoria Militar do Estado do
Rio de Janeiro, informou que foi afas-
tada do IPM que investiga irregularida-
des no 14° Batalhão, em Bangu (Zona

j • Oeste do Rio) a pedido do secretário de
¦ "Policia Militar, coronel Manuel Elísio

dos Santos Filho. O IPM apura as de-
hüncias do ex-soldado Manuel Moreira
Pereira de Lima de que o comandante
do batalhão, coronel Aírton Evio de
Sousa, receberia propinas de traficantes
da Vila Aliança, para não combater o
tráfico de drogas.

A promotora exibiu ao JORNAL
DO BRASIL oficio do coronel Elísio,
datado de 18 de outubro — um dia
depois de os jornais publicarem que ela
pediria intervenção federal no Estado
pelo não cumprimento da lei —, infor-
marido ao juiz José Ferreira de Carva-
lljpj, da Auditoria Militar, que havia
instaurado inquérito e pedido ao pro-
curador-geral de Justiça, Car los Antô-
nio Navega, a designação de promotor
para acompanhar as investigações.

":" Ào pedir a designação de promotor,
p..coronel, segundo Nelma Glória, na
verdade pediu seu afastamento das in-
vestigações, que ela própria iniciara.
"Sou titular da Auditoria Militar, onde
só há uma promotoria e eu estava in-

•'Vestigando as irregularidades", comen-
tou.

O documento foi apresentado para
contestar o procurador-geral de Justiça,
Carlos Antônio Navega, que em nota
oficial, na sexta-feira, repeliu "veemen-
temente as insinuações... sobre uma ine-
xistente articulação para afastar a j)ro-
motora de Justiça dra. Nelma Glória
Trindade de Lima de suas atribuições,
bem como de que tal ato administrativo
tenha decorrido de solicitação de qual-
quer autoridade". O procurador disse
que afastou Nelma porque ela "infrin-

giu seu dever funcional, que lhe vedava
manifestar-se, por qualquer meio de co-
municação, a respeito do assunto ati-
nente a seu oficio, o que poderia inclu-
sive gerar sua suspeição."

"A designação de qualquer promo-
tor implica o afastamento do promotor
titular. O dr. Navega negou que hou-
vesse pedido de qualquer autoridade
estadual para meu afastamento, bem
como qualquer interferência. Mas, há
um oficio provando que houve interfe-
rência. Esse documento comprova que
houve solicitação por parte do secretá-
rio de Polícia Militar, para me afastar
das investigações", disse Nelma Glória,
que está licenciada da Auditoria Mili-
tar.

Ela explicou que a Constituição ga-
rante a inamovibilidade do promotor de
suas funções. Isso quer dizer, de acordo
com Nelma, que, se um promotor titular
de determinada vara estiver oficiando
em um fato, não pode ser afastado das
investigações, salvo nas hipóteses de im-
pedimento previstas em lei, como, por
exemplo, o envolvimento de qualquer
parente no episódio investigado.

Nelma Glória Trindade

A conduta que
recebe elogio e

até promoções

A promotora Nelma Glória Trin-
43* dade de Lima, 34 anos, uma
filha, foi elogiada várias vezes pela
Corregedoria do Ministério Público e
por juizes, pela atuação nas varas
criminais, especializadas cm entorpe-
centes, no Tribunal do Júri, na Vara
de-Menores de Caxias e na Vara de
¦Família. Nunca sofreu punição ou
reclamação e jamais respondeu a
qualquer procedimento disciplinar.

Promotora concursada em 1982,
concorreu com cerca de 4.000 candi-
datos e está há um ano e três meses

Falta deenergia ehidraZ5S água dificultaram o Trabalho dos bombeiros, que não puderam evitar a destruição de caixas e caminhões ¦

Fogo destrói 800 mil caixas na Ceasai

Um incêndio iniciado às 13h
de ontem destruiu praticamente
todo o estoque de caixas de ma-
deira armazenadas em área de
três mil metros quadrados no pá-
tio da Ceasa de Irajá (Zona Nor-
te). Bombeiros do quartel do
bairro chegaram ao local às 14h,
mas enfrentaram problemas de
falta de água nos hidrantes e pre-
cisaram pedir reforço aos quartéis
Central (Praça da República), de
Campinhos e de Ramos para aju-
dar a dominar o fogo, espalhado
rapidamente por causa do vento
forte.

O fogo começou num dos bo-
xes de caixotes, junto à entrada
da Ceasa da Avenida Automóvel
Clube e, com o vento, atravessou
um valão de esgotos, atingindo os
outros depósitos e destruindo
80% de 1 milhão de caixas empi-
lhadas. A caixoteria é explorada
por 40 firmas, que alugam os bo-
xes da Ceasa e reciclam caixas de

produtos hortifrutigranjeiros, re-
vendendo-as às distribuidoras de
alimentos. Junto com os caixotes,
vários caminhões pertencentes às
firmas foram incendiados, porque
não houve tempo de retirá-los da
área. '

Apesar da presença de oito
carros, os bombeiros tiveram difi-
culdades em acionar as manguei-
ras, pois a rede de hidrantes da
Ceasa não tinha pressão. Primei-
ro, eles descobriram que a Light
havia cortado o fornecimento de
energia na área, porque a rede
elétrica subterrânea atravessava o
pátio incendiado. Restabelecida a
energia, as bombas de pressão fo-
ram ligadas mas, novamente, os
hidrantes não funcionaram ade-
quadamente.

Uma equipe do Corpo de
Bombeiros verificou, então, que o
registro de entrada de água para a
caixa elevada da Ceasa — que
alimenta os hidrantes — estava-
fechado. Resolvido mais esse pro-

Renato Velasco

blema, duas horas depois, os ht-
drantes puderam ser usados. En-
quanto isso, os bombeiros
utilizaram sete carros-pipa (três
da Cedae, um da Comlurb e três
dos quartéis) para dominar o in-
cêndio mas, cada vez que a água
acabava e os carros precisavam
ser reabastecidos, o fogo se alas-
trava para os boxes vizinhos. Só
às 16h30 o incêndio foi controla-
do, restando intactos apenas dois
boxes de caixotes. . ."Meu seguro contra incêndio
venceu na sexta-feira e deixei para
renová-lo amanhã (hoje). Por
causa disso, perdi 20 mil caixas e
meu escritório, um prejuízo de
NCz$ 1 milhão", contou, em lá-
grimas, o proprietário de uma fir-
ma que revende caixotes, conheci-
do na região como índio. Ele
criticou o descuido da Ceasa ao
manter fechado o registro de água
dos hidrantes, alegando que paga1 1 ~K
aiuguu íUwium uv i TCStjrTTCÜTTTWT
Fo uso do box, além das contas de

água e dos gastos com segurança
particular para impedir roubos.

Outro proprietário, Alfredo
Tavares Vieira, perdeu seus cinco
caminhões no incêndio, um pre-
juízo de NCz$ 500 mil. A maior
parte dos usuários da caixoteria
da Ceasa criticou o alto preço dos
aluguéis — que chegam a NCz$ 6
mil mensais por boxes de 500 me-
tros — e a total falta de seguran-
ça. Centenas de moradores da fa-
vela São Jorge, vizinha à Ceasa,
se aglomeravam para ver o traba-
lho dos bombeiros e muitos apro-
veitaram para levar caixotes e fer-
ro-velho para casa. O
comandante Eni Monteiro, do
quartel de bombeiros de Irajá,
não soube determinar a causa do
incêndio, mas Nilton Monteiro
da Silva, proprietário de uma cai-
xoteria totalmente destruída, lem-
brou que, só no ano passado,

—ocorreram dois-incêndic
lhantes no prédio.

na Auditoria Militar. Recebeu as
promoções por merecimento e atin-
giu o máximo da carreira (a próxima
promoção só pode ser para procura-
dora de Justiça do Estado). Ela atuou
em inúmeros casos de repercussão e
denunciou traficantes como José
Carlos dos Reis Encina, o Escadinha,
e Paulo Roberto de Moura Lima, o
Meio-Quilo.

Além de ter seu afastamento pedi-
do pelo secretário de Policia Militar,
coronel Manuel Elísio dos Santos Fi-
lho, teve cancelada uma palestra no
16° Batalhão da Polícia Militar, em
Olaria (Zona Norte), para a qual ha-
via sido convidada para falar sobre
os "Reflexos da Nova Constituição
no Códiao Penal Militar."

Ônibus batem na Penha

Para escapar de fechada,motorista bateu de frente em outro ônibus

Dois motoristas e

cinco passageiros
vão para hospital

Dois motoristas e cinco passagei-
ros ficaram feridos, na confluência
das ruas Monsenhor Alves da Rocha
e Ibiapina, na Penha (Zona Norte do
Rio), onde dois ônibus se chocaram
de frente, depois que um automóvel
os fechou. Os motoristas, levados pe-
los bombeiros para o Hospital Getú-
lio Vargas (Penha), não puderam ser
socorridos, por falta de anestesista, e
foram removidos para o Hospital
Sousa Aguiar (Centro).

No HGV, foram medicados Lília
Martins, Antônio Rocha dos Santos,
Milcna da S. Santos, Alexandre S.

dos Santos e Ronaldo F. Tibúrcio. A
Rua Ibiapina, nos dias úteis, dá mão
no sentido da cidade para a Penha e,
aos domingos, dá mão dupla. A área
tem trânsito intenso e, logo após o
acidente, dez soldados do 16° BPM
controlaram o tráfego e ajudaram na
remoção dos feridos.

O choque ocorreu entre os ônibus,
RJ - 7722, da CTC, linha 675 (Méier-
Penha), dirigido por Luís Carlos Brás
de Almeida, e RJ—KJ—4909, linha
487 (Caxias—Praça Saenz Peiia),
conduzido por Djalma W. da Silva.
Para evitar a colisão com o automó-
vel. Djalma da Silva, que se dirigia ao
Centro, deu um golpe de direção, mas
não teve tempo de se desviar do outro
ônibus.
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I A Superintendencia Municipal de Poucasvezesocariocateveoprazer , r ^jgSSgS^^T//1j[ Jwv^-7/ \ ITransportes Urbanos recebe por dia de ver a cidade sem a fumaga negra e ' i n(J\ \7/ \ /uma media de 100 reclamagoes, 70con- barulho dos 5.834 onibus que diaria- Ml V^-* l^V 1 /

j 
tra motoristas de onibus que nao pa- mente circulam pelo Rio. Uma dessas | 

J

tas no Codigo Disciplinar da SMTU e horas, o carioca experimentpu transito A. rOCnnnCSUMC WSI nao no Codigo Nacional de Transito, comparavel ao de Paris, que tem IcajJUIlOwWCIO  •
I com o qual trabalha a Policia Militar. metro e o trem como transportes de

da empresa; por descuido do motoris- haver 410 linhas, exploradas por 34
Cm 

Segundo Bahury, nunca houve um ¦ Coronel Vidal da liUeil fi Alvaro Santos, secretario Carlos Alberto Muniz, presi- & Jose dc Brito, prcsiden-
I passageiro, que pede ao motorista uma modelo adequado de fiscalizagao e Barros, comandante do CP- municipal de Transportes. dente da Fundagao Estadual tc tlfr Departamento Lstadual

J collier de chd. controle das empresas de onibus. Com Tran(Coniandodc Polkiamento de ele esta subordinada a Superintcn- de Engenharia do Meio Ambiente de lransito (Detran), responsavel

imZ^tanrZiSiS[ra^ dM 75 
"a 

tuSacda°oRse0 Wwto 
'™t0 do Rio de Janeir0)' res" dgncia MuniciPal de. Transportes (Feema), responsavel pelo controle pela aplica?ao de penas do Codigo

soas que trabalham no servigo", diz estado ficou encarregado derontrolar, pottsavel pelo policiamento detran- Urbanos (SMTU). Alvaro e res- da emissao de fumaga negra dos Nacional de Transito e a cohran^a
Stenio, informando de cursos de auxi- fiscalizar e administrar o setor de sito do municipio, tem poderes para ponsavel pelo funcionamento dos veiculos, tem poderes para autuar de multas emitiaas pe.o uepar.a-

I liar de transportes (Cat) que orientam transportes. Em maio de 87. foi criada punir motoristas por infracoes ao servicos de onibus no Rio' de Ja- empresa de onibus cujos carros li- mento e a Pi4. Tem poderes de

SS&lESSrStK t CM* Nacional dt Transi. o. Rc neir., .cm HmS para ™| os *m 0m* IWSBHEfc
OS motoristas serao obrigados a apre- das essas atribuigdes, alem do poder de celie reclamagoes apenas de moto- motoristas e as empresas que nao aceitaveis. Oabinete: Z28-34Uy. Ke- moiorisra. Auverce e apreenae,

I sentar a carteira do Cat. fixar tarifas. Uma mudanga no Codigo ristas que se acharem injustigados respeitamo Codigo Disciplinar da clamagoes: 204-0999 e 204-0099. temporariamente, carteiras e oni-
A SMTU tem apenas 30 fiscais para de Disciplina-ateentao.se usava o M multa. Basta procurar SMTU. Gabinete: 224-4973 e. Basta fornecer a placa do oni- bus. Gabinete: 224-7341.

vieiar os 5.834 onibus que circulam regulamento de 1958 — foi a primeira v ^ 6 , „• gjj M i„„„i
pela cidade. Em outubro, ela multou medida apos a criagao da SMTU. Mu- o Quartet Central da Policia Mill- 252-5802. Reclamagoes: 284- bus, o nomt da empresa e o local
500 motoristas e empresas por desobe- danga de itinerario, desrespeito ao ho- tar, no Centro. Reclamagoes: 292- 5588, das 9h as I7h. onde o fato foi constatado.
diencia a parada obrigatoria (20% das rario de saida dos onibus e alteragao U77 R.242.

I multas), alteragao do itinerario da li- nos pregos das tarifas passaram a ser
nha (12%) e outras irregularidades. infragoes graves. . ...... . 

~
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JORNAL DO BRASIL"segunda-feira, 6/11/896 o Cidade o

veira Barros, atribui à falta de educa-
ção do motorista carioca o desrespei-
to às leis de trânsito. "Há uma
desobediência generalizada. E uma
característica de quem dirige no Rio.
Em Ribeirão Preto (SP) e em Nova
Friburgo (RJ), os motoristas respei-
tam mais. Param até quando a prefe-
rencial é deles", explicou o coman-
dante, que acredita não vir da polícia
a solução para o trânsito carioca.
"Não adianta colocar um policial a
cada esquina", disse.

As infrações cometidas por empre-
sas de ônibus e motoristas, na opinião
do comandante do CPTran, só serão
solucionadas quando houver uma
campanha educativa que ensine o mo-
torista a respeitar o Código Nacional
de Trânsito desde a infância, o que
não existe hoje. "Seria interessante
conscientizar o motorista da impor-
tância de cumprir as leis de trânsito a
nível nacional. Isso e difícil, não é
uma prioridade nacional, e tentamos
fazer a concientização pela parte mais
sensível: o bolso", disse o coronel Vi-

bus. Só em 89 o Detran arrecadou
NCz$ 1,2 milhão em multas cometi-
das por condutores de ônibus, segun-
do o Detran.

Impunidade — Enquanto os
donos de empresas de ônibus pagam
as multas ao Detran — geralmente
referentes a avanço de sinal —, as
emitidas pelo Conselho Estadual de
Controle Ambiental aos veículos que
liberam fumaça negra não são salda-
das, talvez pela impunidade. Os em-
presários que não pagam as multas ao
Detran correm o risco de ficar com a
documentação presa durante as visto-
rias. Quando é a Feema que autua,
não existem ameaças. "Apesar de as
multas terem um valor expressivo,
elas se perdem na morosidade admi-
nistrativa da Secretaria de Fazenda
do Estado, fazendo com que os em-
presários não sintam o efeito da mui-
ta", lamenta o presidente da Feema,
Carlos Alberto Muniz, que denunciou
não ter recebido, até hoje, o dinheiro
proveniente do pagamento das multas
dos ônibus que poluem.

Segundo Muniz, mais da metade
da frota circulante no município e na
Baixada Fluminense já foi multada.
De janeiro a outubro deste ano, dos
1.151 ônibus vistoriados, 641 foram
autuados, 56% do total. As empresas
cujos ônibus são recordistas cm poluir
o ar são a Transportes Oriental, a
Amigos Unidos e a Viação ABC. A
apreensão de ônibus com motores
desregulados será a próxima medida
tomada pela Feema, ainda este mês. A
liberação dos carros dependerá da re-
gulagem dos motores e do pagamento
de uma multa de 50 Uferjs (NCz$
3.630).

Vera Araújo

O ônibus da linha 274, Maria da
Graça-Castelo, placa XN 3643, da
Viação Paraense, cruzou a cidade, do
Centro à Zona Norte, na manhã de
sexta-feira, soltando fumaça negra e
atravessando sinais vermelhos, como
na esquina das ruas São Luís Gonza-
ga e Capitão Felix, em Benfica (Zona
Norte), aproveitando a ausência do
guarda de trânsito que costuma ficar
no cruzamento. Um pouco antes, na
Rua das Laranjeiras (Zona Sul), no
curto período de três minutos, três
ônibus avançaram o sinal em frente
ao Colégio São Vicente de Paulo, no
Cosme Velho, justamente no horário
de rusli.

Cenas como estas já fazem parte
do cotidiano do carioca. As irregula-
ridades cometidas pelos motoristas
dos 5.834 ônibus que circulam no mu-
nicípio com quase 6 milhões de passa-
geiros, constituem um desafio á Poli-
cia Militar, à Superintendência
Municipal de Transportes Urbanos
(SMTU), ao Departamento Estadual
de Trânsito (Detran) e à Fundação
Estadual de Engenharia do Meio Am-
biente (Feema).

Educação — Das 3.178 multas
expedidas pela Polícia Militar no mês
passado, 1.606 são por desrespeito ao
Código 210, do Código Nacional de
Trânsito (Lei 5.108/66), que diz ser
"proibido a todo condutor de veículos
desobedecer sinal fechado ou parada
obrigatória". A pena é uma multa de
60 BTNs (NCz$ 302,40). O coman-
dante do Policiamento de Trânsito do
Rio (CPTran), coronel Vidal da Sil-

Das 179 &

carteiras

apreendidas pelo

Detran de janeiro

até outubro, metade

é de motoristas

de ônibus

A falta de uma campanha educati-
va de trânsito contínua e a deficiente
fiscalização sobre os ônibus fazem
com que seus motoristas cultuem a
desobediência, segundo o vice-presi-
dente do Detran, Thiers Vianna Mon-
tibello. Ele cita a apreensão de cartei-
ras dos infratores, prevista na
Portaria 576/89 do Detran, como for-
ma de levá-los a fazer curso de reci-
clagem no departamento e na SMTU.
Das 179 carteiras apreendidas pelo
Detran, de janeiro a outubro deste
ano, metade é de motoristas de ôni-
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SMTU recebe

100 queixas

diariamente

Nas greves,

silêncio e

ar mais puro
A Superintendência Municipal de

Transportes Urbanos recebe por dia
uma média de 100 reclamações, 70 con-
tra motoristas de ônibus que não pa-
ram nos pontos ou dirigem com as
portas abertas, irregularidades previs-
tas no Código Disciplinar da SMTU e
não no Código Nacional de Trânsito,
com o qual trabalha a Polícia Militar.
Cabe à PM fiscalizar infrações como
avanço de sinal ou excesso de velocida-
de. O controle operacional do serviço
de transportes coletivos está a cargo da
SMTU.

O diretor do Departamento de
Controle e Operações da SMTU, José
Stênio Vasconcelos, que responde inte-
rinamente pelo presidente Manuel San-
ches, diz que muitas vezes os motoris-
tas não são culpados pela circulação de
ônibus com portas abertas: "Quem já
não ouviu passageiro pedir que o mo-
torista abra a porta para entrar um
ventinho?" Fala ainda dos que prefe-
rem se pendurar na porta traseira a
pagar passagem.

A multa por trafegar com portas
abertas pode ser de dois tipos: por
defeito mecânico, cobra-se NCzS 462
da empresa; por descuido do motoris-
ta, ele próprio paga NCzS 61. A parada
fora do ponto, muitas vezes, é culpa do
passageiro, que pede ao motorista uma
colher de chá."Para acabar com essas infrações, o
importante é profissionalizar as pes-
soas que trabalham no serviço", diz
Stênio, informando de cursos de auxi-
liar de transportes (Cat) que orientam
motoristas, despachantes e cobradores.
Ele acredita que no próximo ano todos
os motoristas serão obrigados a apre-
sentar a carteira do Cat.

A SMTU tem apenas 30 fiscais para
vigiar os 5.834 ônibus que circulam
pela cidade. Em outubro, ela multou
500 motoristas e empresas por desobe-
diência a parada obrigatória (20% das
multas), alteração do itinerário da li-
nha (12%) e outras irregularidades.

Poucas vezes o carioca teve o prazer
de ver a cidade sem a fumaça negra e o
barulho dos 5.834 ônibus que diaria-
mente circulam pelo Rio. Uma dessas
oportunidades foi a greve dos rodoviá-
rios, em 14 e 15 de março. Durante 48
horas, o carioca experimentou trânsito
comparável ao de Paris, que tem o
metrô e o trem como transportes de
massa, diferentemente do Rio, que se-
gue as demais cidades brasileiras, onde
o ônibus é o principal meio de locomo-
ção.

O Brasil tem 30 mil quilômetros de
ferrovias e a França, 17 vezes menor,
35 mil quilômetros. "O quadro que
encontramos hoje aqui é uma herança
política da década de 40, quando a
construção de rodovias se tornou uma
prioridade", explica o consultor de
transportes Miguel Bahury, secretário
municipal de Transportes de Saturnino
Braga.

No Rio, o ônibus transporta quase
6 milhões de passageiros/dia; o metrô,
350 mil; o trem, 800 mil; e a barca, 200
mil. "Em outros países, o ônibus é um
transporte complementar e não de
massa", diz Bahury, que acha absurdo
haver 410 linhas, exploradas por 34
empresas.

Segundo Bahury, nunca houve um
modelo adequado de fiscalização e
controle das empresas de ônibus. Com
a fusão do estados do Rio e Guanaba-
ra, em 75, a situação se agravou. O
estado ficou encarregado de controlar,
fiscalizar e administrar o setor de
transportes. Em maio de 87. foi criada
a Superintendência Municipal de
Transportes Urbanos (SMTU) com to-
das essas atribuições, além do poder de
fixar tarifas. Uma mudança no Código
de Disciplina — até então se usava o
regulamento de 1958 — foi a primeira
medida após a criação da SMTU. Mu-
dança de itinerário, desrespeito ao ho-
rário de saida dos ônibus e alteração
nos preços das tarifas passaram a ser
infrações graves.

PU José Alves de Brito, presiden-
te do Departamento Estadual

de Trânsito (Detran), responsável
pela aplicação de penas do Código
Nacional de Trânsito e a cobrança
de multas emitidas pelo departa-
mento e a PM. Tem poderes de
policia sobre a circulação viária e o
motorista. Adverte e apreeiide,
temporariamente, carteiras e ôni-
bus. Gabinete: 224-7341,

Igjj Carlos Alberto Muniz, presi-
dente da Fundação Estadual

de Engenharia do Meio Ambiente
(Feema), responsável pelo controle
da emissão de fumaça negra dos
veículos, tem poderes para autuar a
empresa de ônibus cujos carros li-
berem poluentes acima dos limites
aceitáveis. Gabinete: 228-3409. Re-
clamações: 204-0999 e 204-0099.
Basta fornecer a placa do ôni-
bus, o nome da empresa e o local
onde o fato foi constatado.

p Coronel Vidal da Silveira
Barros, comandante do CP-

Tran (Comando de Policiamento de
Trânsito do Rio de Janeiro), res-
ponsável pelo policiamento de trân-
sito do município, tem poderes para
punir motoristas por infrações ao
Código Nacional de Trânsito. Re-
cebe reclamações apenas de moto-
ristas que se acharem injustiçados
por alguma multa. Basta procurar
o Quartel Central da Polícia Mili-
tar. no Centro. Reclamações: 292-
1177 R.242.

g| Álvaro Santos, secretário
municipal de Transportes. A

ele está subordinada a Superinten-
dência Municipal de Transportes
Urbanos (SMTU). Álvaro é res-
ponsável pelo funcionamento dos
serviços de ônibus no Rio de Ja-
neiro, tem poderes para multar os
motoristas e as empresas que não
respeitam o Código Disciplinar da
SMTU. Gabinete: 224-4973 e
252-5802. Reclamações: 284-
5588, das9h às 17b.

I
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O RarCio dr. Itm'tnt mostra seu humor no Almanhaque
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Flores para Cach.ac<

Carlos Cachaga recebe homenagem hoje no Teatro Joao

. ^ . - confirmou a auspeita que corrla ^SsaASi$ mf""''*:WVr'-' 
Nacional da Cultura (ontem) com o

Marcia Cezimbra em sil6ncio n0 m0rr0: 0 velho estd tL $£g lanpamento simultaneo do livro^Z-
——— com a corda toda para a festa de rj-fAtTOi Q TV"! PQ f*Si tforada 

— wm trtbuto a Carlos Ca-
festa em homenagem aos hoje. 0 dificil vai aer segurar o cora- ' VJICVC dXIlCdyCl cftapa, uma colet&nea de poeaias e
87 anos de samba, de poe- ?ao n0 palco _ eie assiatird a tudo , • _ i , v . • ¦. . .; mdsicaa, editada pelo Instituto Na-
sia e de Mangueira do de 1A> sentado numa cadeira - to- Q O 1 O A A X^I OTI ol ""¦: cional de M^8icf 

fa 
F,unarte- °(COrre

compositor Carlos Cacha- manha serd a emogSo de ver amigos , * . OdlciU 
"; Jjlt/Xld;! que oa funciondrios da Punarte es-

pa — um sambdo hoje 4s 21h no Tea- tfto distantes como a cantora e par- tao em grcve e o livro ja pronto nao
tro Joao Caetano, com Paulinho da Ceira Marilia Batista, de 72 anoa. "A />«OMa 

greve do$ fuitctona- "Cultura, COTO 0 lail?amenlO do , sera maia lanpado. A pesquisadora
Viola, Beth Carvalho, Alcione, Pau- ultima vez que a vi, ela estava com : (,/ rins da Fimarte iniciada UvfO de Carlos Cachaca, adiado Marilia Barboza, apresentadora do
lo Moura, d. Ivone Lara, Elton Me- Noel Rosa no Boulevard. Era uma " JJ*&/JSSfeES na« h fim fla prPVP (Tkfnnclo. livr° 6 rot®lrl8tafdo 

fshow 
do 

fhofdeiros, entre muitos outros sambis- menina, mas deve estar uma coroa. ' °®M^110 ^ 1' P° ^7® !^ ^!f«» fjC' rA„ decidiu 
entao enfrentar o protesto

tas, de jovens e velhaa guardas de 0 Wilson Moreira tamb6m nao vejo » Sal^HOS e pelo pagamento de nartOS, j4 aVlSadOS pCIO Un- dos greviatas e as acuaagOes de fura-^^^^^^^^^H
todas as escolas de samba — poderii M tempos, mas o Paulinho da Viola ganhos ja obtidos 80 Tribunal ; g«8S0, pe|O.Mil»lst^riO do Pla- greve para manter ao menos a
comprovar um poder de cura ainda eat4 sempre aqui em Mangueira." 0 Superior do Trabatho (TST), 0 liejttmentO e pelo proprio menagem ao artista, transfenda as
naoalcancadopelos melhoresmedi- Lucidez 6 o que nOo falta ao autor do : M^rio (fo Cultura ttt&-«MlnislWo dfl Cultura que nio toPaJKirte para o Teatro

aKuefiS"^dizVfillo PJlmeiro 
samba-enredo do Bras11, ^KIpiiSwm'dMjffi h4 dlnhefro paM atender ^MMB J Seria impoSBivel desmobilizar

criador vivo da legeiddria Eatagdo foTaTpfolto^emTm UmSmba ," $5eS, 0 6«UB poUtko da SUSpett- rcivindica^es, fealizam ama- tanta gente e Cachaga talvezat^
Primeira de Mangueira. 0 parceiro qu6i aii&s> estava na boca do povo pSo;do ll'SalSo Nadoiial .de . nhi nova assemWHa. Na panta, rn^rameToT^ve^o^ioTpa0-^^^^^^^!
deCartola em maia de 400 sambas- ante8 de dar origem ao enredo da .; Artesplasticas,previst0 para 0 caOCelamentO dOS eventOS. 0. trocinado por artistes e'amigos
«?L^rp^amud"oTcrmobraco e8C0la-Ele 

sabe «ue "°8 sa"1^lsta8 depois de amanh3 at6 dia 5 de probleraa maior h a 7" Bienal, compositor, a entrada, ques,na^^^^^|
sr. sssoaez sssSLtssu^L-r ^'¦yi*y'r
aofreuMtrtsniesesumprlncipiode SSjl^SfU. «—. S C^OOtempOltae., COI, 300;
derrame. Na sexta-feira paasada, po- Hnha mel6dica"  mas nao desiste • musicos convidados do Brasil e dc musicos convidados para vir K£s"iSSSo'SLamb?star^Ne°i
rim o seu Carlo. recupero» o ».* „. ,„ n0TO„e„» . MMTOtt. cam- •: * jjletlor p>r> iptMe.Uptef , „ U^tm m Rto • COB saimf^.t™Ztoto emento da lingua e tagarelou o dia pea em 1990. J& ndo aguenta mais „ TaofrA Miinuiinal no' Wain * j , • . .,_
inteiro pelo telefone com dezenas de Libar na avenida e chega a dar »? |W»J|m VmtAgm de OflO precisar das Aquino encarregou-fle da direQao^^^^^^H
sambistas que tamb6m querem can- ri8adas s6 de pensar em subir num I CeClll^Meirell^ e no Museude depeodSnciaS da Funarte. O 11° music,a do eBpeteculo que comeQa^^^^^^^H
tar no show. "Isso levanta a gente, carro alegdrico: "Eu. hein! Eu s6 > 0A^ Modetlia de 22 df nOVen^l ^ u ^ enl crise a„tcs ^om 

Alvorada, de Carlos
sabe? Acho que depois da festa vol- saio no asfalto", diz o integrante da - . bro :^ deMfflbrflf a|^^^ 2L»¦¦ a nnmk c.Kcri Cartola 

e ennn
tarei a boemia, porque hd meses ndo comissao de frente que J4 deafilou msa{A NacionaI'de FotOErafia. ^ ^ 8 »tS SUbStl" lh°' 

/ , Z rsaio a noite. Nao tenho medo de quatro vezes no samb6dromo. . ^ i de Iole de FrdtaS por invito formado por f lho^^^^^^^H
morrer. Jd dei o me« recado. S6 -Quando eu saio. a Mangueira se dd W|W^^^^Ana Letidanadir^odo tasti-nao quero 6 ficar sem falar, mas ]S bem Sou D6-auente." WW*#!.! ,oe jKWPv<H \rY.f*, .* ¦•«, •, , . 7Z. TM'_ii unveira, uuunermo ae miw e
estou falando. Entdo estd 6timo." O shovV Me d& as flores em vida attOS da iltveil(So da fotografia National deArteS Plastl- linho da Viola —-a herdeira

O falante Carlos Moreira de Cas- (verso de Quando eu me chamar | iMiail NaClbrial :da^S (INAP)^la RmM^e. TiTavrt do Lrdeir^n/io Felloetro-oapelldo Cachaca tem a bbvia saudade, de Nelson Cavaquinho V >$ , J. " . . e ja av6 do herdeinnho Felipe.
origem noa pileques de aguardente GuilhermedeBrito) featejariaoDia V j^verd 

at6 um intervalo para
cas (INAP)da Funarte.

' 

Almanhaque' do Barão de Itararé

Cleusa Maria

STE mundo é redondo,
Bj' mas está ficando chato.
gPj Nem tanto. De hoje à

¦"¦" noite em diante, ele fi-
cará pelo menos mais engraça-
do, para os que se dispuserem a
trocar NCz$ 420 por um dos 300
exemplares do Almanhaque (O
Almanaque D'A Manha), publi-
cado em 1955 pelo autor da frase,
Aparício Torelly, o Barão de Ita-
raré. O almanaque, com projeto
gráfico e produção executiva de
José Mendes André e Sérgio Pa-
pi, está sendo lançado hoje, a
partir das 20h na Livraria Dazi-
bao (Ipanema), na sua versão
completa e original — até nos
erros de português. Trata-se de
um livro de luxo, em papel cias-
sique, com edição limitada a
1.000 exemplares (para o Rio, a
editora Letra e Imagem reser-
vou apenas 300). uma raridade

para quem disputa a tapas, nos
sebos, qualquer publicação da
Manha, colocada no mercado
por algum herdeiro de colecio-
nadores.

Mas se o leitor é mais uma
das vítimas da "elevação verti-
ginosa e cada vez mais incontro-
lada do custo de vida" — de que
já falava o Barão num pequeno
editorial do almanaque — pode
sorrir amarelo e se conformar
com a explicação de Aparício
Torelly para a constante eleva-
ção de linguagem de seu jornal:"...Sentimo-nos na obrigação
moral de majorar o tratamento
dispensado aos nossos 'caros lei-
tores', que, daqui por diante, até
novo tabelamento, serão chama-
dos de "caríssimos' leitores."

Quem conhece a história des-
se legendário personagem do hu-
mor e do jornalismo brasileiro
nas décadas de 20 a 50. sabe que
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O Barão de itararé mostra seu humor no Almanhaque

Aparício Fernando de Brinker-
hoff Torelly — nascido no Rio
Grande do Sul em 1895 — e que se
denominou Barão por conta pró-
pria — , publicou três Almanha-
ques. Todos, em São Paulo, em
parceira com o companheiro de
pândegas e de imprensa, Andrés
Guevara, um paraguaio que mu-
dou a cara dos diários brasilei-
ros (fez a reforma gráfica da Ul-
tima Hora, de Samuel Wainer,
em 1950). O primeiro almanaque
foi publicado em 1949; o último
no segundo semestre de 1955. O
da edição em lançamento é o
segundo, publicado no primeiro
semestre de 1955 também. "Eu
só conhecia o Barão de Itararé
através das piadas que meu pai
contava. Mas ganhei do Zezinho
Resende André, o almanaque de
55. Fiquei impactado e resolve-
mos editar o livro", diz Sérgio
Papi que já tem planos para lan-
çar o de 1949.

O Almanhaque contém breve
biografia de Aparício Torelly.
Ele morreu solitário em 1971, no
seu apartamento em Laranjei-
ras, estudando temas esotéricos
— depois de uma vida agitada
por casamentos infelizes, quatro
filhos, diversas prisões durante
o Estado Novo e uma rápida pas-
sagem pela Câmara do Distrito
Federal, em 1947, como vereador
do PCB. O mais importante, po-
rém, é que o livro traz, pela pri-
meira vez, na íntegra, uma obra
do Barão de Itararé — já foi ob-
jeto de uma biografia do jorna-
lista Cláudio Figueiredo e das
Máximas e mínimas, de Afonso
Félix. "Procuramos mostrar o
todo, com o que há de melhor e
de pior", conclui Sérgio Papi,
como já concluíra o próprio Ba-
rão, numa máxima de pé de pá-
gina do almanaque: "Todos ga-
bam o vinho que bebo, mas não
sabem dos tombos que tomo."
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Depois de
grave pro-
blema de
saúde, Car-
los Cachaça
volta em
show que
marca seu
reencontro
com velhos
amigos, co-
mo Marília
Batista e
Wilson Mo-
reira

Flores 

para 

Cachaça

Carlos Cachaça recebe homenagem hoje no Teatro João Caetano

Mareia Cezimbra

A 

festa em homenagem aos
87 anos de samba, de poe-
sia e de Mangueira do
compositor Carlos Cacha-

ça — um sambão hoje ás 21h no Tea-
tro João Caetano, com Paulinho da
Viola, Beth Carvalho, Alcione, Pau-
lo Moura, d. Ivone Lara, Elton Me-
deiros, entre muitos outros sambi8-
tas, de jovens e velhas guardas de
todas as escolas de samba — poderá
comprovar um poder de cura ainda
nâo alcançado pelos melhores medi-
camentos da praça: "Estou tão feliz
que voltei a falar", diz o último
criador vivo da legendária Estação
Primeira de Mangueira. O parceiro
de Cartola em mais de 400 sambas —
por exemplo, Não quero mais amar
ninguém estava mudo e com o braço
direito semi-paralisado desde que
sofreu hd três mesea um principio de
derrame. Na sexta-feira passada, po-
rém, o seu Carlos recuperou o movi-
mento da lingua e tagarelou o dia
inteiro pelo telefone com dezenas de
sambistas que também querem can-
tar no show. "Isso levanta a gente,
sabe? Acho que depois da festa vol-
tarei à boêmia, porque hd meses nâo
saio à noite. Não tenho medo de
morrer. Jd dei o meu recado. Só
não quero é ficar sem falar, mas já
estou falando. Então estd ótimo."

O falante Carlos Moreira de Cas-
tro — o apelido Cachaça tem a óbvia
origem nos pileques de aguardente

— confirmou a suspeita que corria
em silêncio no morro: o velho estd
com a corda toda para a festa de
hoje. O difícil vai ser segurar o cora-
ção no palco — ele assistirá a tudo
de lá, sentado numa cadeira — ta-
manha serd a emoção de ver amigos
tao distantes como a cantora e par-
ceira Marilia Batista, de 72 anos. "A
última vez que a vi, ela estava com
Noel Rosa no Boulevard. Era uma
menina, mas deve estar uma coroa.
O Wilson Moreira também não vejo
hd tempos, mas o Paulinho da Viola
estd sempre aqui em Mangueira."
Lucidez é o que nao falta ao autor do
primeiro samba-enredo do Brasil,
Homenagem, qúe levou a Mangueira
ao campeonato em 1933. Um samba
que, aliás, estava na boca do povo
antes de dar origem ao enredo da
escola. Ele sabe que "os sambistas
de hoje não criam mais nada", que
as escolas de samba já nem se dife-
renciam — "todas têm uma mesma
linha melódica"— mas não desiste
de ver novamente a Mangueira cam-
peã em 1990. Já não agüenta mais
sambar na avenida e chega a dar
risadas só de pensar em subir num
carro alegórico: "Eu, hein! Eu só
saio no asfalto", diz o integrante da
comissão de frente que já desfilou
quatro vezes no sambódromo.
"Quando eu saio, a Mangueira se dá
bem. Sou pé-quente."

O shoW Me dê as flores em vida
(verso de Quando eu me chamar
saudade, de Nelson Cavaquinho e
Guilherme de Brito) festejaria o Dia
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M g* OM a greve dos funciona- -Cultura, com o lançamento do I" 
C rfos da Funarte, iniciada livro de Carlos Cachaça, adiado
ao último dia 17 por melhores para o fim da greve. Os funcio-
salários e pelo pagamento de nários, já avisadas pelo Con-
ganhos já obtidos no Tribunal gresso, pelo Ministério do Pia-
Superior do trabalho(TST), nejamento e pelo próprio
Ministério da Cultura terá de Ministério da Cultura que não
assumir, a uma semana das elei- há dinheiro para atender às suas
ções, o ônus político da suspett- reivindicações, realizara ama-
são do 11° Salão Nacional de nhã nova assembléia. Na pauta,

.Artes Plásticas, previsto para o cancelamento dos eventos. O
depois de amanhã até dia $ dê problema maior é a 7* Bienal,
dezembro; a 7" Bienal de Másk de desmobilizado quase impôs-
ca Contemporânea, com 300 slvel» devido ao grande número I

do Brasil de músicos convidados para vir
do exterior para apresentações e se hospedar no Rio e com a

^n^eatt^lunicipaj, na Sala vantagem de não precisar das
CwBi^MeirellMe noMuseude dependências da Funarte. 011»
Arte Moderna de 22 de novem- galão 

j& estava em crise antes
h» t-i de dezembro; » Se- da ' 

, ««ote subsd-
mana Nacional .de Fotografia,
que comemoraria de 27 de no- tu'Çà® de Iole de Freitas po

_ vembro a í» de dezembro os 150^ Ana Letím na direção doj^
¦ anos da invenção da fotografia tuto Nacional de Artes Plasti-B

Nacional da Cultura (ontem) com o
lançamento simultâneo do livro Al-
vorada — um tributo a Carlos Ca-
chaça, uma coletânea de poesias e
músicas, editada pelo Instituto Na-
cional de Música da Funarte. Ocorre
que os funcionários da Funarte es-
tão em greve e o livro já pronto não
será mais lançado. A pesquisadora
Marilia Barboza, apresentadora do
livro e roteirlsta do Bhow do hoje,
decidiu então enfrentar o protesto
dos grevistas e as acuaações de fura-
greve para manter ao menos a ho-
menagem ao artista, transferida às
pressas da Funarte para o Teatro
João Caetano.

Seria impossível desmobilizar
tanta gente e Cachaça talvez até
perdessè novamente a fala com o
cancelamento do evento, agora pa-
trocinado por artistas e amigos do
compositor. A entrada, que seria
gratuita, custa agora NCz$ 10, mas a
marca de aguardente Praianinha ga-
rantirá batidas de graça para todos.
Outro histórico sambista, Nelson
Sargento, virou cenógrafo e João de
Aquino encarregou-se da direção
musical do espetáculo, que começa
com Alvorada, de Carlos Cachaça,
Cartola e Herminio Bello de Carva-
lho, interpretada por Os Herdeiros,
um coro inédito formado por filhos
de Donga, de d. Neuma, de Silas de
Oliveira, Guilherme de Brito e Pau-
linho da Viola — a herdeira mais
velha é Lygia Santos, filha de Donga
e já avó do herdeirinho Felipe. Ha-
verd até um intervalo para leitura

de poemas de Cachaça feitas pelo
ator Milton Gonçalves e pelo com-
positor Aldir Blanc. O resto é o que
há de mais bonito do samba brasilei-
ro.

A parceria de 400 sambas com
Cartola foi fruto, segundo Cachaça,
"de uma afinidade total" entre os
dois amigos, sambistas e manguei-
renses. "Ele dizia assim: termina es-
sa, preguiçoso. Gostava de me cha-
mar de preguiçoso. E eu respondia:
então termina essa outra, porque
preguiçoso é você. A gente fazid um
samba para o morro cantar uns dois
meses. Depois fazia outro. Foram
umaa 400 parcerias. Ninguém regis-
trava nada. Naquele tempo se fazia
samba só para o povo cantar." O
tempo hoje é outro, mas Carlos Ca-
chaça estd ligado na atualidade, es-
pecialmente nas eleições. "Veja esta
favela votando no Collor. Não é um
absurdo? Um ilustre desconhecido,
com boa aparência, ganha voto aqui
no morro. E agora esta do Sílvio
Santos? Ele vai tirar muito voto do
Lula e do Brizola, mas ninguém quer
se informar, ninguém quer pensar."

"Eleição para Cachaça é carna-
vai: sai para votar e volta só quatro
dias depois. Não é por ter parado hd
três anos de beber cachaça — "meu
estoque infelizmente acabou" — que
Cachaça perderá a próxima eleição.
"Vou votar em Covas e aviso que
candidato meu nunca perdeu. Sou pé
quente. O problema é que o Covas
precisa de um pé fervendo."
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Tj^de suas caracteristicas, Stein de bolero, de Aloi- zendo um espeta- vdrios salas de teatro, cinema, video — A_Inconfid6ncia Mineira — , com JjjjJJ"™r°®8°
concebeu um Jardlm abso- sio Rocha, monta- culo moderno, bus- exposi95es, al6m de restaurantes e li- dire$ao de Grisoli, reunindo no elenco
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("h4 um profundo respeito cartas noieato »' obras estao em andamento e dois espe- Costa, Tony Tornado, Maria Isabel de nal de Dramaturgia
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vivo"). "Mas o espectador elenco de Geraldo Hd'pianos de tra- ;nicia temporada no dia 28, e no dia prometem apenas ser um ensaio das lher en-cena, Mostra

. ., Carrato Laura ser' ha prdxima seguinte estreia Tamen, de Paulo atividades desae centro. £ possivel que de Dramaturgia Fe-
nao se esquece nunca que ha Arantes'e 

Luisa temporada, 0 espe- Afonso Grisoli, Luis Carlos Maciel, Ar- ArianeMnouchkinevenhaaoRio.de- mlnina, serd lido,
um maestro, ainda que ele Mell0 Ainda na fi tdculo ao Rio. Rat- mfinio Gra?a e Teotdnio de Paiva. pois de participar em Fortaleza do sexta^felra, s I7h,

Meuo.Ainaa na Jl- 1789 tem direcao de Carlos Wilson, FestRio, assistir 4 montagem carioca natro Ulauce
permita que se ou^am as no- cha Ucnica Jost tonplaneja ainda cenSrios de M^ieio Sette, figurinos de seu 1789. No dia 8 de Janeiro estrfca
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_ . rios, e Dado Pra- do show, com Paulo Jos6 (Marais), Bettina Viany, Catari- texto de Raymond Queneau, que anali- passagem com dire-
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Preferências do público
A pesquisa realizada pela

Superindendência dos Tea-
tros da Funarj em 24 teatros
cariocas ouviu 286 especta-
dores — 5% do número de
espectadores que estavam
nas sessões no dia da enque-
te. Os resultados, que pre-
tendem fornecer o perfil da
platéia de cada um das salas
pesquisadas, revelam que
sexta-feira é o dia preferido
do público para ir ao teatro,
seguido da quinta-feira. O
melhor horário para as ses-
sões varia segundo o dia. Às

quartas-feiras, a preferência (recai para às 20h, no máxi-
mo 20h30; a partir de quinta,
no entanto, a maioria esco-
lhe às 21h, com exceção de
domingo, quando os espec-
tadores voltam a preferir o
inicio dos espetáculos às
20h.

O que leva o público ao
teatro são os atores (46%), e
em segundo lugar a indica-
çâo de amigos (28,3%). E o
jornal é o melhor veículo de
informação sobre o espetá-
culo (79,37%).

'Cerejeiras' 
de Stein

O diretor Peter Stein é o no entanto, que sem abdicar
de suas características, Stein
concebeu um Jardim abso-
lutamente fiel a Tckecov
("há um profundo respeito a

responsável pela encenação
de O jardim das cerejel-
ras, de Antón Tchekov no
Schaubuhnne am Lehniner
Platz, de Berlim. Acusado,
muitas vezes, de ser a estre-
la de seus espetáculos, Stein
não desmente essa fama,
acrescentando a ela o título
de um dos maiores cultores
da "dramaturgia visual" (a
concepção do espetáculo a
partir do impacto da visuali-
dade).

A crítica alemã ressalva,

Tchekov", escreve um deles,
"como se o autor russo fosse
vivo"). "Mas o espectador
não se esquece nunca que há
um maestro, ainda que ele

permita que se ouçam as no-
tas", sintetiza um outro.
Quanto a concepção ceno-
gráfica foi adjetivada como
"soberba".

O jardim das cerejeiras, de Peter Stein

Estréia
Carlos Alberto

Ratton dirige Alma
de bolero, de Aloí-
sio Rocha, monta-
gem atualmente em
cartas no Teatro
Marilia, de Belo
Horizonte, com a
participação no
elenco de Geraldo
Carrato, Laura
Arantes e Luisa
Mello. Ainda nafi-
cha técnica José
Márcio Brandão,
que assina os cená-
rios, e Dado Pra-
tes, responsável pe-
la trilha sonora.

mineira
Ratton acredita
que "estamos fa-
zendo um espetá-
culo moderno, bus-
cando, ao mesmo
tempo, resgatar a
emoção e o encan-
tamento tão pró-
prios do teatro".
Há planos de tra-
zer, na próxima
temporada, o espe-
táculo ao Rio. Rat-
ton planeja ainda
estrear no Rio a
sua peça Faz parte
do show, com Paulo
César Peréio e Ciça
Guimarães.

Fundição levanta vôo
O projeto da Fundição Progresso —

complexo cultural na Lapa que reúne
vários salas de teatro, cinema, vídeo e
exposições, além de restaurantes e li-
vraria, que será inaugurado em dezem-
bro de 1990 — começa a decolar. As
obras estão ém andamento e dois espe-
táculos estreiam no final de novem-
bro, aproveitando o espaço em cons-
trução. 1789, de Ariane Mnouchkine,
inicia temporada no dia 28, e no dia
seguinte estréia Tamen, de Paulo
Afonso Grisoli, Luís Carlos Maciel, Ar-
mênio Graça e Teotônio de Paiva.

1789 tem direção de Carlos Wilson,
cenários de Maurício Sette, figurinos
de Biza Vianna, iluminação de Maneco
Quinderé, integrando o elenco Paulo
José (Marais), Bèttina Viany, Catari-
na Abdalla, Maria Sílvia, Jonas Tor-
res, Zezé Polessa e mais 27 atores,

além da participação do grupo Intrépi-
da Trupe. Já Tamen traz o nosso 1789
— A Inconfidência Mineira — , com
direção de Grisoli, reunindo no elenco
(ainda não totalmente escolhido) Cás-
sia Kiss, Emiliano Queiroz, Walney
Costa, Tony Tornado, Maria Isabel de
Lizandra. As duas montagens se alter-
nam até o dia 23 de dezembro.

Mas essas pré-estréias da Fundição
prometem apenas ser um ensaio das
atividades desse centro. É possível que
Ariane Mnouchkine venha ao Rio, de-
pois de participar em Fortaleza do
FestRio, assistir â montagem carioca
de seu 1789. No dia 8 de janeiro estréia
o sucesso paulista da temporada de 89,
Você vai ver o que você vai ver,
texto de Raymond Queneau, que anali-
sa uma situação dramática por 36 ân-
gulos diferentes.

Contracena *.
A aprovação do

projeto que obriga os
shopping centers a
construírem teatros
é uma forma de apoio
indireto das incorpo-
radoras a uma ativi-
dade tão castigada
por falta de salas.

As entidades esta-
duais e municipais
de São Paulo estáo
com vários progra-
mas de ajuda à pro-
duçâo teatral. En-
quanto isso no Rio...

Continua a amea-
ça de fechamento do
Museu do Teatro.

Saiu pela Editora
Atica, Cenografia,
de Anna Mantovani.

A crítica e ensais-
ta Bárbara Heliodora
tem planos de mon-
tar um espetáculo
sobre Shakespeare
com ítalo Rossi.

Em cartaz no
Teatro do Sesc da Ti-
juca, Flor do campo,
de Altimar Pimen-
tel, peça vencedora
do Concurso Nacio-
nal de Dramaturgia
sobre a Questão
Agrária.

No projeto Mu-
lher en-cena, Mostra
de Dramaturgia Pe-
minina, será lido,
sexta-feira, às 17h,
no Teatro Glauce
Rocha, o texto de
Neila Tavares e Ana
Maria Taborda, Te-
reza D'Ávila, rito de
passagem com dire-
ção de Maria Rita
Freire.

Nair como uma bq\ puxa

RIO DE JANEIRO
A\. Ataullo de Paiui. 270 - lu]as 10^ 111
SÃO PAULO
Av Brasil. 6^7- Jardim Paulista

BELO HORIZONTE
Rua Rio Grande do Norte, 1398 Funcionários
PORTO ALEGRE
Rua Marquês de Pombal, 379 - Moinhos de Vento

Cl RITIBA
Rua Coronel Dukidio, 462- Batei
RECIFE
A\ Domingos Ferreira, 1274 - loja 11 • Boa Viagem

CAMPINAS
Rua Dr Emílio Ribas, 32 - Cambui

Já foram selecionados os filmes que participam 
do 6o FestRio de Fortaleza

Os concorrentes na disputa do Tucano

A 

20 dias de sua inaugu-
ração em terras nor-
destinas, o 6o FestRio
fechou a lista dos 18

concorrentes ao Tucano de Ou-
ro, assim como a do júri, que
será presidido por Violeta Ar-
raes, secretária de Cultura de
Fortaleza, e principal promo-
tora do evento que promete
agitar a cidade de 23 de novem-
bro a 2 de dezembro. Os filmes
brasileiros na corrida ao Tuca-
no são Que bom te ver viva, de
Lúcia Murat, em cartaz no
Rio, e Minas Texas, de Carlos
Alberto Prattes Corrêa, que
compete com o codinome de
Charles Stone, ambos concor-
rentes do Festival de Brasília
em curso.

A lista dos filmes da compe-
tição oficial é a seguinte: Ci-

. payos, de Jorge Coscia (Argen-
tina); Venir al mundo, de
Miguel Torres (Cuba);
Die Skorpionfrau, de Susanne
Zanke (Áustria); Lola, de Ma-
ria Novaro (México); Invisible,
de Jiri Svoboda (Tchecoslová-
quia); The cook, the thief, his
wife and his lover, de Peter
Greenaway (Holanda); Mr.
Universe, de Gyorgy Szomjas
(Hungria); Fellow traveller, de
Philip Saville (Inglaterra);
Bearskin, an urban fair tale,
de Ann e Eduardo Guedes (In-
glaterra); Manika, de Fran-
çois Villiers (França); Erro fa-
tal, de Nikita Hubof (URSS);
La luna negra, de Imanol Uri-
be (Espanha); Sons, de Alexan-
der Rockwell (Estados Uni-
dos); Tolerance, de
Pierre-Henri Salsati (França);
Greenfields, de Isaac Zepel
Yeshurum (Israel) e O proces-
so do rei, de João Mário Grilo
(Portugal).

A mostra informativa inter-
nacional, geralmente a mais
quente, do FestRio, apresenta-
rá 21 títulos: Inventory, de
Krystof Zanussi (Polônia);
The package, de Andrew Davis
(Estados Unidos); Landscape
in the misty, de Theo Ângelo-
poulos (Grécia); Eric, the vic-
king, de Terry Jones; Jesus de
Montreal, de Denys Arcand

; Mm Wenders

Á
Splendor, de
Ettore Scola,

é uma das
atrações

Jim Jarmush
chega com

Mistery Train
a Fortaleza

V

| participa da
mostra

H informativa

?
Lothaire
Bluteau é
Jesus de

O mestre
John Huston

é tema de
documentário

(Canadá); Mestizo, de Mário
Handler, (Venezuela), com a
atriz Zezé Motta; Notebook on
cities and clothes, de Wim
Wenders; Kuarup, de Rui
Guerra, Embracez-moi, de Mi-
chel Rosier (França); Time of
gipsies, de Emir Kusturica (Iu-
goslávia); Romero, de John
Duigan (Estados Unidos); Mon
XXeme siècle, de Ildiko Enyedi
(Hungria); Boda secreta, de
Alejandro Agresti (Argentina-
Canadá-Holanda); Voices of
Sarafina, de Nigel Noble (Es-
tados Unidos); Just for kicks,
de Peter Gardos (Hungria);
Barroco, de Paul Leduc (Méxi-
co); Jorge, um brasileiro, de
Paulo Thiago (Brasil); Cartas
dei parque, de Tomas Gutier-
rez Alea (Espanha), Mistery
train, de Jim Jarmush (Esta-
dos Unidos); John Huston: the
man, the movies, the mave-
rick, de Frank Martin (Esta-
dos Unidos) e A liberdade é o
paraíso, de Serguei Bodrov
(URSS).

Cinco filmes serão exibidos
hors-concours: Dead poet so-
ciety, de Peter Weir, com Ro-
bin Williams, será o filme de
abertura, enquanto A dry whi-
te season, de Euzhan Palcy,
com Marlon Brando e Donald
Sutherland, encerrará a mos-
tra. Além desses, serão exibi-
dos Rosálie goes shopping, de
Percy Adlon (vencedor do 4o
FestRio com Out of Rose-
nheim, depois Bagda Cafe );
Recordações da casa amarela,
de João César Monteiro (Por-
tugal) e Splendore, de Ettore
Scola.

O júri da competição ofi-
ciai, quebrando a tradição de
ser presidido por um cineasta
brasileiro, será integrado por
Paulo Thiago (Brasil); As-
sumpta Serna (atriz espanho-
la), Jorge Ali Triana (diretor
colombiano, vencedor do 2o
FestRio com Tempo de Mor-
rer)-, Florence Malraux (Fran-
ça); Krystof Zanussi (diretor
polonês); e a inglesa Helena
Bonham Carter.

I I
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Divulgação

Chrlstlna Bocayuva
CLÁUDIA FENERICH
"Rm 

busca de um

canto original

fi láudia Fenerich, 21 anos,
V vem do distante Amapá,
passou por São Paulo, Minas
e Goiás e chega ao Rio com
impecáveis poesias "carrega-

das de desejo e paixão". Há 11
anos ela devora linhas e li-
nhas de todos os autores em
busca de seu caminho. Agora
os textos trazem um pouco de
Carlos Drumond de Andrade,
pedaços de Fernando Pessoa,
mas uma forte marca pes-
soai. Os poemas de Cláudia
não têm preocupação com as
rimas, mas estão longe de
dispensar um bom soneto. "A

poesia pode ser livre, mas
tem que ter o seu canto mui-
to próprio", acredita seguin-
do os conselhos de Drumond,
sua fonte maior de inspira-
ção . E o resultado agrada em
cheio. O público que lotou o
Botanic, no Jardim Botâni-
co, em agosto,' para assistir
sua performace que o diga.
Foram muitas noites de
aplausos e elogios. Cláudia
que estuda Filosofia na Uer j,
entre uma poesia e outra es-
creve e estuda teatro e sua
peça O navio foi montada
com sucesso pelo Teatro Ta-
blado. Mas é nos poemas que
está a força maior. E é para
provar isso que hoje está
mergulhada selecionando
sua melhor produção que fará
parte do livro À procura de
um amor original. Serão 120
páginas que a editora Record
coloca na praça logo no iní-
cio do próximo ano. É esperar
e conferir.

CÁSSIO VASCONCELLOS

Fotos de um artista

quando jovem

©s 
maiores cobras da fotografia identi-

ficaram logo esse prodigio. De vez em
quando acontece: um fotógrafo que nasce
pronto, e que, ainda por cima, vai melho-
rando com o tempo. Com apenas 24 anos,
o fotógrafo paulista Cássio Vasconcelllos es-
tá, no momento, participando de três exposi-
ções: Ver o invisível, no MIS paulistano; O-
ABC, no Stedelijk Museum, em Amsterdam;
e uma individual, na Galeria da Aliança
Francesa, em São Paulo. Festejado como um
talento das lentes, Cássio Vasconcellos ga-
nhou sua primeira câmera aos 16 anos. Depois
de um curso básico na Escola Imagem-Ação
já estava expondo suas fotos mágicas, onde a
figura humana aparece muito pouco. Em 1985,
ao ver seu trabalho na Quadrienal de Foto-
grafia do MAM paulista, o veteranissimo
Walter Firmo, hoje diretor do Infoto, da Fu-
narte, ficou abismado com o olhar e a técni-
ca de Cássio Vasconcellos: "Ele é um mes-
tre", decretou Firmo no catálogo. Cássio
já expôs em Washington, em Cuba e em
Paris. Na atual exposição da Aliança Fran-
cesa, ele está mostrando 24 trabalhos em
preto-e-branco feitos em Paris, a maioria
no metrô, e nove trípticos em polaroide so-
bre São Paulo. "Sempre me interessei pela
paisagem urbana e pelas novas técnicas",
diz Vasconcellos. Ele revela suas armações
aos poucos, por partes, com belos efeitos de
manchas e de contastes. Cássio trabalhou
quase um ano como repórter-fotográfico.
Agora, resolveu ser free-lancer, para as revis-
tas Caos e Veja, e dedicar-se ao desenvolvi-
mento de sua própria linguagem. "Acho que a
fotografia ainda tem muito para ser explora-

" da", diz ele. Cássio está de olho na gente.

NICO NICOLAIEWSKI
'Once more with

feeling', tohê

le tem 31 anos e uma carreira in-
Jlá tensa, daquelas que chamam a
atenção de Maria Lúcia Dahl, a
grande descobridora dos talentos do
Rio Grande do Sul. Aos sete anos,
Nico Nicolaiewski estudou música e
piano em Porto Alegre. Aos 18 anos
largou de vez o piano clássico e co-
meçou a compor. Dois anos depois,
montou o grupo Saracura, um dos
mais importantes da música urbana
gaúcha (isso porque tem a outra, a
regionalista). Lançou um LP, fez vá-
rios shows, participou da MPB Shell.
Em 1983, Nico montou o espetáculo
Tangos e tragédias. De uns três anos
para cá, mudou-se definitivamente
para o Rio, onde já acompanhou ao
piano Ney Matogrosso e Marisa
Monte. Ao que dizem, o rapaz é
trilegal. Quem quiser conferir deve
comparecer ao Jazzmania nos dias
13, 14, 20 e 21 de novembro. Nico Ni-
colaiewski estará acompanhado do

percussionista Fernando Janczura, o
Pezão, num show todo à base de pia-
no e acordeon. O repertório vai in-
cluir Raul Seixas, Titãs, B.B King e,
claro, as músicas de Nico Nico-
laiewski.

DUDA ANÍSIO

lAv. Rainha Elizabcth 769

* venda especial de natal *

aberto aos sábados

lojq: av. ns. copacabana 807 sala 704 - 257-5979

05?' . ,, A verdadeira cozinha^
irottyjt + francesa do Rio.

* .ioh^Mwrto prindp.1* *>*•«»«•
Pta DMftQC- MCzi 130,00.

;^.ggjgí!g?i2"
ií£S.t£t^Z «VSSSÍÜKS5».
ItntaM d* oonfmtwnbtMo.
Torro Rto-Sul, 44° «ndar-Cobertura.

Av. Lauro MOIImr, 116.
|\y-j Tal*.: 285-2744 • 295-4890. r>

^ tmilonwHn próprio tom wwbrtln». ^

RESERVE JA

RARA

DEZEMBRO

SISTEMA RODÍZIO2 CONJUNTOSPISTA DE DANÇAAR REFRIGERADOESTACIONAMENTOC MANOBREIRO
Os mais completos
flashes de informações,

Informe JB

Hoje tem TROCA-TROCA na Cidade!
A equipe de promoção da RÁDIO CIDADE vai trocar QUALQUER LP

USADO pelo novo LP, ao vivo, do BARÃO VERMELHO.
Fique ligado na Programação da RÁDIO CIDADE e descubra como faturar o seu!

Rua das Laranjeiras, 114
Tels. 285-5767 e 285-5654

Ir ao Teatro
ficou mais
barato.
Cartão do Leitor

E com a garantia de entrega na apuração
nal: antes do Natal. Aproveite.

Essa promoção não tem segundo turno.

e tapetes tao exclusivos quanto eleição pre
sidencial depois de 30 anos. Com 40% de

desconto para pagamento à \ista. avanti
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Frederico Mendes

p-

cluindo que o louco

o resto da «idade.

no caso de 0 alienista, é exfÍ—JAÍLÍ. Alü^ AL t\ . .«MA«ÍÍ»:

Ides, a segunda eo-
« do espetáculo, conta
do um homém mais

dele", resume Renato, 3H
i::" anosi ^ue interpreta o itott|em
L deste pas-des-deax, Sedu-

> ção, unia tentativa de provar
<¦:' a imortalidade do romantisfrio-

anos 60, é a terceira «"última' ^ dança do primeiro ato. ;
v O segundo ato é todo de-

dicado a lima flor na lape-
la. "A história é a de um
cantor da noite, bêbado, que
encontra uma mulher,- nâ:!»
uma mulher maravilhosa,

: mas uma mulher da noite",
conta Bia Radunsky. Nesta

% -coreografia, um bailarino e o
cantor Felipe Abreu interpre-

¦'¦„taw <> mesmo personagem.
W- Bêbaáo, louco e amante.

^^tfsáiámbs- dois meses
Mi^|y<mente, mas só coií-
;i^lht)0s'teatro para tuna twi-
4t$porada", reclama Rena-
Vieira, %nte» de" começar a
atar sobíe a primeira coreo-

noite: "O aHônieta,
á4|é(p^do;de Assis; ganhou
^PÜMàiagaaa: e outra
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SEXO, MENTIRAS E VIDEOTAPE (Sex. lies
and vldeotape). de Steven Sodorbergh Com
James Spador, Andie MacDowoll e Peler Gal
lagher. Art-Copacabana (Av Copacabana. 769

235-4895). Star-lpanema (Rua Visconde de
Piraiá. 371 -521-4690). 14h. 16li. 18h. 20h.
22h. Art-Fashion Mall2 (Estrada da Gávea. 899

322-1258) do 2J a 6». às 16h. 18h. 20h.
22h. Sábado o domingo, a partir das 14h (16
anos) Estréia
Marido, mulher o cunhada vivem um triângulo
amoroso, que muda com a chegada de um
personagem, um voyeur com uma câmara de
vídeo. Palma de ouro e prêmio de melhor ator
(James Spader) em Cannes. EUA/1989
PONTOS DE NOVA YORK (New York slo
fies), filme dividido em três partes. Lições de
vida. de Martin Scorsese. com Nick Noite. Ro
sanna Arquette e Patrick 0'Neal, A vida sem
Zoe. de Francis Ford Coppola. com Heather
McComb. Talia Shire e Giancarlo Gianini, Êdipo
arrasado, de Woody Allen, com Woody Allen.
Mia Farrow e Mae Questel. Tijuca Palace 2
(Rua Conde de Bonfim. 214 — 228-4610)
.13h30.16h. 18h30. 21 h. Copacabana (Av Co
pacabana. 801 —255-0953) 14h. 16h30.19h.
21 h30. (Livre) Continuação.
Três histórias ambientadas em Nova Iorque. Na
primeira, pintor famoso tem obsessivã paixão
pela assistente que. no entanto, o rejeita. Na
segunda, menina mora sozinha num hotel de
luxo. enquanto o pai flautista e a mãe fotógrafa
viajam pelo mundo. Na terceira, advogado vive
atormentado.pela onipresença da mãe judia.
EUA/1989.
FAÇA A COISA CERTA (Do lhe righi thing).
de Spike Lee. Com Danny Aiello. Ossle Davls.
Ruby Dee e Giancarlo Esposito. Cinema 1 (Av
Prado Júnior. 281 — 295 2889) 14h. 16h30.
19h, 21h30. (Manos). Continuação
Numa pizzaria administrada por ítalo-america-
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
V (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 (Die Venusfal
le). de Robertvan Ackeren. Com Myriem Rous
sei. Horst-Gunther Marx e Sonja Kirchberger
Art-Fashion Mall 4 (Estrada da Gávea. 899 —
322-1258). 15h, 17h20. 19h40. 22h. (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 pela idéia de
encontrar a mulher ideal e vaga pela cidade à
procura de um grande amor. Alemanha/1988.
A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DO SER (The
unbearab/e lightness of being). 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) 1 Sh. 18h. 21 h. (16
anos). Continuação.
Médico e fotógrafa vivem apaixonada história
de amor. quando explode a repressão em Praga
e eles são obrigados a emigrar Baseado no
romance homônimo de Milan Kundera. França/
1988
INDIANA JONES E A ÚLTIMA CRUZADA
(Indiana Jonesand the last crusade). de Steven
Spielberg. Com Harrison Ford. Sean Connery.
Denholm Elliott e River Phoenix. Campo Gran•
de (Rua Campo Grande. 880 — 394-4452):
14h. 16h20. 18h40. 21 h. Bruni-Mèier (Av
Amaro Cavalcanti. 105 — 59V-2746) 14h30.
16h40.18h50. 21 h. Bristol (Av Ministro Edgar
Romero. 460- 391-4822)' 16h40. 21h. (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-
madoa aventuras. EUA/1988.
MULHERES A BEIRA DE UM ATAQUE DE
N€RVOS (Mujeres al borde de un ataque de
nervious). de Pedro Almodovar. Com Carmen
Maura. Antonio Banderas. Fernando Guillem e
Julieta Serrano. Studio-Paissandu (Rua Sena-
dor Vergueir.o. 35 — 265-4653)-. 14h40.16h30.
láh20. 20h10. 22h. (10 anos) Reapresenta-
ção.Dramalhão com humor Dubladora. grávida, é
abandonada pelo amante, que resolve viajar
com uma nova namorada, mas acaba barrado
no 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) 15h. 18h, 21 h.
(10 a nos) 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.
tfoteiro e maquilagem. EUA/1984.

UESTRÉIAS
PREÇO DA PAIXÃO (The good mother).Laonard Nimoy Com Diane Keaton. Liam NeesonJauon Robards e Ralph Bellamy Studio-Copacabana (Rua Raul Pompéia. 102 — 247 8900). Leblon-2 (Av Ataulfo de Paiva. 391 — 239 5048)5h. 17h10. 19h20. 21h30. Tijuca-Paiace 1 (RuóConde de Bonfim. 214 — 228 4610) 14h3016h40. 18h50. 21 h. (14 anos)

Recém divorciada apaixona se novamente, mas acoisas se complicam quando o ex marido resolvilular pela custódia da filha do casal EUA/1988

ABISMO DO TERROR (Deepslar stx) dp Senn
S Cunningham Com Taurean Blacque. 'Nancy
Evorhard. Grog Evigan o Miguel Ferrer An Fas
hioiiMalll (Estrada da Gávea. 899 322 1258)
do 2" a 6" às 16h, 18h. 20h. 22h Síibado e
domingo, a partir das 14h Art Casashoppmb 2
(Av Alvorada. Via 11 2 150 — 325 0746) do 2rt^i
6-' As 17h, 19h. 21 h Sábado o domingo, a partir
das 15h Pathó (Praça Floriano. 45 — 220 3135)
do 2" a 6" às 12h. 14h. 16h. 18h. 20h. 22h
Sábado e domingo, a partir das 14h Paratodos
(Rua Arquias Cordeiro. 350 — 281 -3628). Bruni
Tijuca (Rua Condo de Bonfim. 370 — 254-8975)
Art-Madtireira 2 (Shopping Center de Madurelra

390 1827) 15h. 17h. 19h. 21 h (14 anos).
Durante a implantação de uma base do mísseis no
fundo do mar. equipe da marinha descobre uma
caverna e o centro do comando é atacado violen
lamente EUA/1989
TRAVESSURAS AMOROSAS DE UM DIABO
ADOLESCENTE (My demon lover) de Charles
Lovonthal Com Scott Valentlne. Michelle Little.
Arnold Johnson e Robert Trebor. Palácio 2 (Rua
do Passeio. 40 —• 240-6541). 13h40. 15h30.
17h20. 19h 10. 21 h. Úpera-2 (Praia de Botafogo.
340 — 552 4945). Barra-2 (Av das Américas,
4.666 — 325-6487). Tijuca 1 (Rua Conde de
Bonfim. 422 — 264-5246). 14h10. 16h. 17h50.
19h40. 21 h30. Madure/ra-3 (Rua João Vicente.
16— 593 2146). Ramos (Rua Leopoldina Rego.
52— 230 1889) 15h30. 17h20. 19h10. 21 h. (10
anos)
Adolescente transforma-se em monstro, quando se
sente atraído sexualmente por alguma garota.
EUA/1987
MCONTINUAÇÕES
BATMAN (Batman), de Tim Burton Com Jack
Nicholson. Míchael Keaton. Kim Basinger e Robert
Wuhl Odeon (Pça. Mahatma Gandhi. 2 — 220-
3835). Madureira 1 (Rua Dagmar da Fonseca. 54390 2338). Norte Shopping / (Av Suburbana.
5 474 — 592-9430) 13h. 15h30. 18h. 20h30.
Palácio 1 (Rua do Passeio. 40 — 240-6541).
Ari Méier (Rua Silva Rabelo. 20 — 249-4544),
Olaria (Rua Uranos. 1.474 — 230-2666). 13h30.
16h. 18h30. 21 h. São Luiz 1 (Rua do Catete. 307285 2296). Barra-1 (Av. das Américas. 466 —
325-6487) 1 3h. 15h15. 17h20.19h45. 22h. Ope-
ra 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). Madureira 2 (Rua Dagmar da Fonse-
ca. 54 — 390 2338). Norte Shopping 2 (Av. Su-
burbana. 5.474 — 592-9430). 14h. 16h30. 19h.
21h30 Lebton 1 (Av. Ataulfo de Paiva. 391 —
239 5048). Roxy (Av Copacabana. 945 — 236-
6245). Carioca (Rua Conde de Bonfim. 338 —
228 8178). Barra 3 (Av das Américas, 4.666 —
325-6487) 2» e 3a. às 15h15.17h30.19h45. 22h.
De 4a a domingo, a partir das 13h. São Luiz 2 (Rua
do Catete. 307 — 285-2296). Palácio (Campo
Grande) 14h. 16h15.18h30. 20h45. (Livre).
SEXTA-FEIRA 13 — PARTE VIII — JASON
ATACA EM NOVA IORQUE (Friday the 13 —
Pari VIII — Jason takes Manhattan), de Rob Hed-
den. Com Jensen Daggett. Sean Robertson. Char-
les McCulloch e Barbara Bingham. Metro-Boavis-
ta (Rua do Passeio. 62 — 240-1291). 13h30.
15h30. 17h30. 19h30. 21h30. Largo do Machado
I (Largo do Machado. 29 — 205-6842). Condor
Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães. 286 —
255 2610) 14h, 16h. 18h. 20h. 22h. (14 anos)
QUE BOM TE VER VIVA (Brasileiro), de Lúcia
Murat Com Irene Ravache. Estação 3 (Rua Volun-
tários da Pátria. 88 — 286-6149) 17h30.19h30.
21h30 (Livre)
O CÉU SE ENGANOU (Chances are), de Emile
Ardolino 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. 22h. Art-Casashop-
ping 1 (Av Alvorada. Via 11. 2.150 — 325-0746).
de 2n a 6a. às 16h40. 18h50. 21 h. Sábado e
domingo, a partir das 14h30. Art-Tijuca (Rua
Conde de Bonfim. 406 — 254-9578): 14h30.
16h40.18h50. 21 h. (Livre).
K-S-UM POLICIAL BOM PRA CACHORRO
(K-9). de Rod Daniel Com James Belushi. Mel
Harris. Kevin Tighe e Ed 0'Neill. Largo do Macha
do 2 (Largo do Machado. 29 — 205-6842): 14h.
16h. 18h. 20h. 22h. Art-Casashopping 3 (Av. Al-
vorada. Via 11. 2.150 — 325-0746): de 2» a 6". às
17h. 19h. 21 h. Sábado e domingo, a partir das
15h. (Livre).
KARATE KID 3 — O DESAFIO FINAL (The
karate kid — part III). de John G Avildsen. Com
Ralph Macchlo. Noriyuki Pat Morita. Robyn Lively
e Thomas lan Griffith. Art-Madureira 1 (Shopping
Center de Madureira — 390 1827). 14hi 5,16h30.
18h45. 21 h. (10 anos)

BREAPRESENTA ÇÕES
UMA MULHER EM FOGO (Die frambierte
frau). de Robert von Ackeren Com Gudrun Land
grebe. Mathleu Carriere e Hanz Zischer. Cândido
Mendes (Rua Joana Angélica. 63 — 267-7295)
2-, às 16h. 18h. 3". às 16h. 18h. 20h. 22h. De 4» a
domingo, às 14h. 16h. (18 anos)
Mulher desiste da vida burguesa e torna se mode-
Io. A perspectiva de uma carreira convencional a
enfastia e ela começa a se relacionar com um
gigolô. Alemanha/1983.
SINFONIA DA PRIMAVERA (Frühllngssm/o
nie). de Peter Schamoni Com Nastassja Kinski.
Herbert Grònemeyer e Rolf Hope Estação 2 (Rua
Voluntários da Pátria. 88 — 286-6149) 17h. 19h.
21 h. Até amanhã. (10 anos)
História de amor entre o compositor Robert Schu
mann e sua musa. Clara Wieck, que optou pelo
casamento e pela criação dos filhos, abandonando
uma promissora carreira de pianista Alemanha/
1983.
NA TRILHA DOS ASSASSINOS (Dead bang)
de John Frankenheimer Com Don Johnson. Pe
nelope Ann Miller. William Forsythe e Bob Bala
ban Lagoa Drive-ln (Av Borges de Medeiros.
1 426 — 274 7999) 20h30. 22h30 Até quarta
(14 anos)

OS SAFADOS (Dirty rotten scoundrels). de
Frank Oz. Com Steve Martin. Michael Caine. Glen
ne Headly e Anton Rodgers Jóia (Av Copacaba
na. 680 —255-7121) 1 5h. 17h10. 19h20. 21h30
(10 anos)
MATADOR DE ALUGUEL (Road house) de
Rowdy Herrington. Com Patrick Swayze. Kelly
Lynch. Sam Elliott e Ben Gazzara. Bristol (Av

.Ministro Edgar Romero, 460 — 391 4822)
14h30. 18h50 (16 anos)

MEXTRA
CURTA NA SEGUNDA - Exibição do Quando
os morcegos se calam, de Fábio Lignini. Informis
tica. de César Coelho. Noturno, de Aida Querfoz,
Evoluz. de José Rodrigues. Viagem de ônibus, de
Daniel Schorr e Em nome da lei de Rodrigo Gui
maràes Hoje. às 21 h e 22h. no Cândido Mendes
Rua Joana Angélica. 63.
TRIBUTO A GRAHAM GREENE Exibição de
Brighton Rock. com Richard Attenborough e Her
mione Baddeloy Hoje. às 18h. na Cultura Inglesa.
Rua Raul Pompéia. 231/10° andar Entrada franca

m MOSTRAS
SEMANA DO CINEMA ESPANHOL - Ho|e
Os santos inocentes (Los santos inocentes), de
Mario Camus. Com Alfredo Landa. Francisco Ra
bal. Terele Pávez e Belén Ballesteros Cineclube da
Casa da Espanha (Rua Vitório da Costa. 254) 20h
(14 anos) Entrada franca

A miséria e a tragédia de uma família de campone
ses. submetida a um poderoso proprietário de ter
ras Espanha/1 984
DEUSAS DA TELA (XI — INGRID BERG-
MAN) - Hoje. As estranhas coisas de Paris (Ele
na et les hommes) de Jean Renoir Com Ingrid
Bergman. Jean Marais e Mel Ferrer Cinemateca
do MAM (Av Beira-Mar. s/n°) 16h30.
As intrigas românticas de uma princesa polonesa
arruinada França/1956
MASTROIANNI (VI) - Ho|e A noite (La noite)
de Michelangelo Antonioni Com Jeanne Moreau
Marcello Mastroianni e Monica Vitti Cinemateca
do MAM (Av Beira Mar s/n°) 18h30 (18 anos)
A tentativa de estabelecer contato entre pessoas
desoladas e o drama do fracasso desta tentativa
Itália/1961

ESCOLHA O SEU PRESIDENTE Ho|e Getú
lio Vargas (Brasileiro), documentário de Ana Caro
lina Narração de Paulo César Pereio Estação 1
(Rua Voluntários da Pátria. 88 - 286.6149) 17h
Até amanhã. (Livre)
O cotidiano do Brasil entre as décadas de 30 e 50.
e os fatos mais marcantes da época getulistaProdução de 1974
ESCOLHA O SEU PRESIDENTE Hoje Jânio
a 24 quadros (Brasileiro), documentário de Luiz
Alberto Pereira Estação / (Rua Voluntários da
Pátria. 88 - 286 6149) 18h30 Até amanhã (14anos)Balanço político da história recente do Brasil ten
do como personagem principal a figura do ex presidente Jânio Quadros Produção de 1981
ESCOLHA O SEU PRESIDENTE - Hoje Os
anos JK (Brasileiro), documentário de Sílvio Ten
dler Narração de Othon Bastos Estação 1 (RuaVoluntários da Pátria. 88 286 6149) 20h Até
amanhã. (Livre)
ESCOLHA O SEU PRESIDENTE Hoje Jango
(Brasileiro) documentário de Sílvio Tendler Esta
ção 1 (Rua Voluntários da Pátria. 88 - 286
6149) 22h Até amanhã (Livre)

VIDEOTAKE/FESTIVAL LAURENCE OLIVIER— Exibição de Trama diabólica, de Joseph L."
Mankiewicz Hoje. às 18h15. no Cândido Mendes.'
Rua 10 de Março. 101. Entrada franca
FESTIVAL DIRE STRAITS — Exibição de Ma .
kmg movies Hoje e amanhã, às 12h15. 15h15. nó
Cândido Mendes. Rua 1o de Março. 101 Entrada,
franca
VlDEOS NO ADUANA — Exibição do vídeo
Marina ao vivo Hoje, a partir das 18h. no Aduana „Vídeo. Rua da Alfândega. 43
VlDEOS SOBRE ARTE MURAL — Exibição de '.
Graphitti andpost graphitti (EUA). Pop art (EUA). •
Water gardens. architect Phillip Johnson (EUA).Buildmg: who cares? (Inglaterra). Kaii Higashiya-
ma (Japão). L an du pochoi (França). Ernet pignon ernet (França) Hoje. em sessões contínuas, a
partir das 15h. na Casa de Cultura Laura Alvim. Av
Vieira Souto. 176 .v"

TANGOS Y TANGOS — Show com o bandonio
nista Ubirajara Srlva, o cantor Fernando Moraes e ,
os bailarinos Jorge Paulo e Marina Boite Biblos. >
Av Epitàcio Pessoa. 1484 (521 2645) Todas as ¦
2ds às 22h Ingressos a NCz$ 30.00. ^
SEIS E MEIA — Apresentação do cantor Paulino ¦
da Viola Participação especial de Cristina Buarque 1
e Maria Amélia Rabello Teatro João Caetano. Pça
Tiradentes. s/n" (221 0305) De 2" a 6". às*
18h30 Ingressos a NCzS 20.00 Até dia 24 de;
novembro
BEIJA-FLOR SOBE O MORRO — Apresenta *
ção de cerca de 90 componentes da Escola de^
Samba Beija-Flor de Nllópolis Todas as segun-,j
das feiras, às 22h. no Morro da Urca. Av Pasteur. ,
520 ingressos a NCzS 150.00. com direito a pas- '
sagem do bondinho e um drink

KBARES
A NATA CARIOCA — Show do grupo 2a e 3\-.-
às 22h Couvert a NCzS 30.Ú0 e consumação a -
NCzS 25.00 Mistura UP. Rua Garcia D'Ávila. 1 5
(267 6596)
DUDA ANlZIO — Show do cantor 2-' e 3-'. ás
22h30 Couvert a NCzS 20.00 Jazzmama. Rua
Rainha Elizabeth. 769 (227 2447).
CHICOS BAR — Música ao vivo Diariamente, a -
partir de 22h Com Eli Arcoverde e Silvio Gomesr
(piano). Tibério César e Romildo Cardoso (baixo)
o Leila Kocha e Rosana Sabensa (voz) e Geraldo
Cunha (violão) Sem couvert Consumação a NCzS
60.00 Chicos Bar Av Epitácio Pessoa. 1824
(287 3514)
PEOPLE — Show com músicas dos Beatles, Dom
e 2a. às 22h30. com o Grupo Terra Molhada. 3". às
22h30. show de música country com o Grupo
Friends Couvert a NCzS 30.00 (dom ) e NCzS
25.00 (2" e 3") Av Bartolomeu Mltre. 370 (294-
0547)
VALÉRIA — Apresentação da cantora no show As
Mulheres Que Eu Amo Todas as 2'*s. ás 21h30
Couvert e consumação a NCzS 15.00 Botanic.
Rua Pacheco Leão. 70 (274 0742).
CLUB 1 — Música ao vivo De 2a a sáb. 22h15.
Júlia Remundir (voz). Zé Luís (piano) e Paulo
(baixo) De 2a a sáb.. às 23h15. Aline Anandi
(voz) Tynnóko (piano) e Lúcio Nascimento (baixo) Couvert e consumação a NCzS 25.00 Rua
Paul Redfem. 40 (259 3148)
BUFFALO GRIL — Piano bar com música ao
vivo. Dom e 2d show com o cantor Fernando
Uchoa e convidados De 3-' a dom.. Jotan (vilão e
voz) e Téo (piano) Couvert a NCzS 10.00 Rua
Rita Ludolf 47 í?74-4R4R\
PICADILLY — Show de música instrumental e
jazz. 2a às 22h 3a. música brasileira instrumental.
4a. show com a cantora Lygia Campos 5a e dom..
com o cantor e pianista José Benzecry e 6a e sáb.
com Billinho Teixeira e Neiva Vieira. A partir de
21 h Couvert de 2a a 4a a NCzS 20.00. de 5í.a.
dom. NCzS 15.00 Consumação a NCzS 15.00. Av
Gal. San Martin. 1.241 (259 7605).
BIBLOS — Diariamente, às 21 h. Gilberto (piano)
e grupo Couvert a NCzS 25.00. homem e NCzS
15.00. mulher Av Epitácio Pessoa. 1484 (521
2645)
POKER BAR — Programação de 2a a sáb.. a
partir de 21 h. shows intercalados com o cantor'
Noberto e seus convidados Couvert de 2a a 5a a
NCzS 6.00, 6a e sáb e véspera de feriado a NCzS
7.00 Rua Almte Gonçalves. 50 (521 4999).
DESGARRADA — Apresentação dos fadistas'
Maria Alclna, Franca Fenati. Antônio Campos e
Mário Simões. De 2a a 6a às 21 h. Todas as 6°s. o
conjunto folclórico Guerra Junqueiro. De 2a a sáb.
a partir das 21 h. Couvert a NCzS 20.00 Rua Barão
da Torre. 667 (239-5746).ST. MORITZ - Programação de 2" a 6a. às 18h.
Carlinhos (piano), de 2a a 6a. às 21 h. e sáb.. às
21h. Rose (voz) e grupo. 3a. às 21 h. música fran •
cesa com Gigi (musettte) e Lula (piano); 6a. ás
23h. Manuel da Conceição (Mão de Vaca). Cou
vert a NCzS 10.00. Casa da Suiça. Rua Cândido
Mendes, 157 (252-5182)

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA —''
Regente Silvio Barbato. No programa peças de
Cláudio Santoro. Às 21 h. Sala Cecília Meireles.
Rua da Lapa. 47 (232-9714) Entrada franca.
SEGUNDAS LlRICAS — Apresentação da Ópera
Cavalleria Rusticana. de Piero Mascagni Todas as
2as, às 18h30 Teatro Glauce Rocha. Av. Rio Bran-
co. 179 (220-0259) Ingressos a NCzS 10.00 e
NCzS 5.00 (sócios da SALB e estudantes). Até dia
20 de novembro.

DICA DO DIA
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âl SHOPPING
AHT-CASASHOPPING 1 O céu se enganou
de 2a a 6a às 16h40. 18h50. 21 h Sábado e
domingo, a partir das 14h30 (Livre) Curta A
porta aberta, de Aluisio Abranches
ART-CASASHOPPING 2 - Abismo do terror
di? 2a a 6a. às 17h. 19h. 21 h Sábado e domingo, a
partir das 15h (Manos) Curta Santa do maraca
tu. de Fernando Spencer
A«T-CASASHOPPING 3 K 9 Um policia,bom pra cachorro de 2a a 6a às 17h. 19h. 21 h
Sábado e domingo (Livre) Curta Spray jet. de
Ana Maria Magalhães
A.RT-FASHION MALL 1 Abismo do rerrnr riP
2° a6a. às16h 18h 20h 22h Sábado e domingo
a partir das l4h (14 anos) Curta Faz mal I! de
SM
AflT-FASHION MALL 2 Sexo. mentiras e
vldeotape de 2a a 6a às 16h 18h 20h 22h
Sábado e domingo, a partir das 14h (16 anos)
Curta Rock paulista de Anna Muylaert
AkRT-FASHION MALL 3 O céu se enganou
15h30. 17h40. 19h50. 22h (Livre) Curta O ho
ntem que sabia javanês. de Maurício Buffa
ART-FASHION MALL 4 A armadilha de Vè
nus 15h. 17H20. 19h40. 22h (16 anos) Curta
Tem boi no trilho, de Marcos Magalhães
6ARRA-1 Batman 13h. 15h1 5. 17h20 19h45
2 2h (Livre) Curta Quando os morcegos se ca
lc\m
BARRA-2 Travessuras amorosas de um diabo
adolescente 14h10 16h. 17h50 19h40 21h30
(tO anos) Curta Almen e An Ciclo do Recife e
da vida de Fernando Spencer
BiARRA-3 Batman 2d e 3a às 15h15. 17h20
1 £h45, 22h De 4" a domingo, a partir das 1 3h
(Livre) Curta Quando os morcegos se calam
MORTE SHOPPING 1 Batman 13h 1 5h30
18h. 20h30 (Livre) Curta Retratos rasgados
MORTE SHOPPING 2 Batman 14h 16h30
19ih. 21h30 (Livre) Curta Quando os morcegos
se calam

Coleção
Primavera Verão

RIO-SUL - Batman 14h. 16h30. 19h. 21h30
(livrei Curta Prazer em conhecê Ia.
Ê/COPACABANA
ART-COPACABANA Sexo. mentiras e vídeotape: 14h. 16h. 18h. 20h. 22h (16 anos) CurtaAmerika. de Octávlo Bezerra
CINEMA-1 Faça a coisa certa 14h. 16h30.19h. 21h30 (14 anos) Curta Memória das Minas.
de Luiz Keller e Tânia Quaresma
CONDOR COPACABANA Sexta feira. 13Parte VIII Jason ataca em Nova Iorque 14h.16h. 18h 20h 22h (Manos)
COPACABANA Contos de Nova York 14h.¦¦¦1Rh,n 1 QK ?1h?0-^ivre) Curta O escurinho do

STAR-IPANEMA Sexo. mentiras e videotape
14h. 16h. 18h. 20h. 22h (16 anos) Curta Justiça
para Manoel Congo, de Milton Alencar Júnior

KBOTAFOGO ~~

JOIA Os safados 15h 17h10 19h20 21h30
(10 anos) Curta Justiça para Manoel Congo deMilton Alencar Júnior
RICAMAR O céu se enganou 15h30 17h4019h50 22h (Livre) Curta Kultura tá na rua deOctávio Bezerra
ROXY Batman 2-< e 3a ás 15h15 17h3019h45 22h De 4a a domingo a partrr das 13h
(Livre) Curta Quando os morcegos se calam
STUDIO-COPACABANA O preço da paixão15h. 17h10 19h20. 21h30 (14 anos) Curta Minuano. de Luiz Keller e Tânia Quaresma
MIPANEMA ELEBLON
CÂNDIDO MENDES Uma mulher em fogo2-' às 16h 18h 3' às16h 18h 20h 22h De 4* adomingo às 14h 16h (18 anos) Curta Ann deNoilton Nunes
LAGOA DRIVE-IN Na trilha dos assassinos20h30. 22h30 (Manos) Curta Justiça para Manoel Congo de Milton Alencar Júnior
LEBLON-1 Batman 2" e 3" às15h15 17h3019h45 22h De 4a a domingo, a partir das 13h
(Livre) Curta Quando os morcegos se calam
LEBLON-2 O preço da paixão 15h. 17h10.19h20 21 h30 (14 anos) Curta 532

BOTAFOGO Miamt space 1 O tempero da
sedução 1 3h30. 16h30. 19h30 (18 anos) Curta
Carnaval, de Francisco Liberato de Matos
ESTAÇÃO 1 Getúho Vargas 17h (Livre) Jâ
nio a 24 quadros 18h30 (14 anos) Os anos JK
20h (Livre) Jango 22h (Livre)
ESTAÇÃO 2 Sinfonia da primavera 17h 19h
21 h (10anos)
ESTAÇÃO 3 Que bom te ver viva 17h30.
19h30. 21 h30 (Livre)
ÕPERA-1 Batman 14h 16h30. 19h. 21h30
(Livre) Curta Prazer em conhecê Ia
ÓPERA-2 Travessuras amorosas de um diabo
adolescente 14h10. 16h 17h50. 19h40. 21h30
(10 anos) Curta Um certo Manoelzão de Leonar
do Bartucci
VENEZA A insustentável leveza do ser 1 5h
18h 21 h (16 anos)

ÊÊCA TETE E FLAMENGO
LARGO DO MACHADO 1 Sexta feira. 13
Parte VIU Jason ataca em Nova Iorque 14h
16h 18h 20h 22h (14 anos)
LARGO DO MACHADO 2 K 9 Um policial
bom pra cachorro Mh 16h 18h 20h 22h (Li
vre)
LIDO-1 Máquina mortífera 2 14h30 1 6h50
19h 10. 21 h30 (Manos) Curta Kultura tá na rua
de Octávio Bezerra
LIDO-2 Amadeus 1 5h 18h 21 h (10anos)
SAO LUIZ 1 Batman 13h 15h 15 1 7h30
19h45 22h (Livre) Curta Quando os morcegos
se calam
SAO LUIZ 2 Batman 14h 16h 15 18h30
20h45 (Livre) Curta Retratos rasgados
STUDIO-CATETE O nm/a dos ninjas 14h
16h, 18h. 20h 22h (18 anos) Curta A mulher
fatal encontra o homem ideal
STUDIO-PAISSANDU Mulheres á beira de
um ataque de nervos 14h40 16h30 18h20.

20h10. 22h (10 anos) Curta Quadro a quadro.Newton Cavalcanti, de Paulo Cesra Saraceni

B CENTRO
CINEMATECA DO MAM Ver a programaçãcem Mostras
METRO BOAVISTA Sexta feira. 13 Parte
VIII Jason ataca em Nova Iorque 13h30.
15h30. 17h30. 19h30. 21h30. (Manos)
ODEON Batman 13h, 15h30. 18h 20h30
(Livre) Curta Quando os morcegos se calam
PALACIO-1 Batman 13h30. 16h. 18h30. 21 h
(Livre) Curta Retratos rasgados.
PALACIO-2 Travessuras amorosas de um dia
bo adolescente 13h40. 15h30. 17h20. 19h10.
21 h (10anos) Curta >4s cobras, de Otto Guerra
PATHÉ Abismo do terror de 2a a 6a. às 12h
14h. 16h. 18h 20h. 22h Sábado e domingo, a
partir das 14h (14 anos) Curta Carnaval de
Francisco Liberato de Matos
REX Vespània a prefeita erótica Mh Mh25
16h45 19h10 20h25 (18 anos)
VITÓRIA A dama de paus 13h30 1 5h 16h30
Í8h 19h30 21 h (18 anos)

TIJUCA-PALACE 2 - Contos de Nova York13h30. 16h. 18h30. 21 h (Livre) Curta Ilha dasflores

1 MÉIER

M TIJUCA
AMÉRICA Batman 14h 16h30 19h 21h30
(Livre) Curta Arrepio
ART-TIJUCA O céu se enganou Mh30
16h40 18h50 21h (Livre) Curta. Presença de
Vil/a Lobos de Carlos e Lino Dochat
BRUNI-TIJUCA Abismo do terror 15h 17h
19h 21 h (Manos) Curta Ressurreição de Ar
thur Ornar
CARIOCA Batman 2 • e 3" às 15h15 17h30
19h45 22h De 4'' a domingo a partir das 1 3h
(Livre) Curta. Prazer em conhece Ia
TIJUCA-1 - Travessuras amorosas de um diabo
adolescente 14h10 16h 17h50 19h40 21h30
(10 anos) Curta Tem boi no trilho
TIJUCA-2 A insustentável leveza do ser 1 5h
18h. 21 h (16 anos)
TIJUCA-PALACE 1 O preço da paixão 14h30_
16h40 18h50 21 h (14 anos) Curta -4 mulher
fatal encontra o homem ideal

ART-MEIER — Batman 1 3h30 1 6h 18h30 21 h
(Livre) Curta Arrepio
BRUNI-MÊIER Indiana Jones e a última cru•
zada 14h30. 1 6h40. 18h50. 21h (10anos) Cur
ta O lobo se estrepa, de Stil
PARATODOS Abismo do terror 15h 17h.
19h. 21 h (Manos) Curta Trajetória do frevo, de
Fernando Spencer

ÊÊRAMOS E OLARIA
RAMOS Travessuras amororsas de um diaboadolescente 15h30. 17h20 19h10 21 h (10anos) Curta A porta aberta
OLARIA Batman 1 3h30 1 6h 18h30 21 h
(Livre) Curta Arrepio

mMADUREIRA E

JACAREPAGUÁ
ART-MADUREIRA 1 Karate Kid 3 O desa
tio imal 14h1 5 16h30 18h45 21 h (10 anos)Curta Minuano de Luiz Keller e Tânia Quaresma
ART-MADUREIRA 2 Abismo do terror 1 5h1 7h. 19h. 21 h (14 anos) Curta Beco sem número .de Octávio Bezerra
BRISTOL Indiana Jones e a última cruzada16h40 21 h (10 anos) Matador de aluguel14h30 18h50 (16 anos) Curta. Palácio Monroeuma época em ruínas de Célio Gonçalves
MADUREIRA-1 Batman 13h 15h30. 18h,20h30 (Livre) Curta Arrepio
MADUREIRA-2 Batman Mh. 16h30 19h
21h30 (Livre) Curta Prazer em conhecê Ia
MADUREIRA-3 Travessuras amorosas de umdiabo adolescente 15h30. 17h20. 19h10 21 h
(10 anos) Curta Tempos pós modernos

m CAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE — Indiana Jones e a última
cruzada Mh. 16h20. 18h40. 21 h (10 anos) Cur-
ta. Almen e Ari Ciclo do recife e da vida. de
Fernando Spencer
PALÁCIO Batman 14h. 16h15. 18h30. 20h45
(Livre) Curta Justiça para Manoel Congo, de
Milton Alencar Júnior

Mniterói
ARTE-UFF - Que bom te ver viva. 16h30.
18h 10. 19h50. 21h30" (Livre) Até quarta
CENTER O preço da paixão. 14h30. 1 6h40.
18h50. 21 h (Manos) Curta Histórias do condia
no
CENTRAL Travessuras amorosas de um diabo
adolescente 14h10. 16h. 17h50. 19h40. 21h30
(10 anos) Curta A mulher do atirador de facas
CINEMA-1 Comando do extermínio. 14h30.
16h 10 17h50 19H30. 21 h 10 (14 anos)
ICARAl Batman 13h30, 16h 18h30. 21 h
(Livre) Curta Retratos rasgados
NITERÓI Batman 1 3h 1 5h10. 17h20. 1 9h30.
21h40 (Livre) Curta Justiça para Manoel Congo.
de Milton Alencar Júnior
NITERÓI SHOPPING 1 007 Permissão pare?matar 14h30 16h45. 19h 21 h15 (10anos)
NITERÓI SHOPPING 2 Abismo do terror 1 5h,..
17h 19h 21 h (14 anos) Curta Livio Abramo — •
Gravuras, de Fernando Com Campos
WINDSOR Sexta feira 13 Parle VIII -
Jason ataca em Nova Iorque 14h30. 16h40.
18h50 21 h (14 anos) Curta Livio Abramo
Gravuras de Fernando Com Campos

1SÃO GONÇALO
STAR SÃO GONÇALO Indiana Jones e a
ultima cruzada 14h30. 16h50. 19h10. 21h30. (10anos) Curta Visão do céu Gruta dos Três„Poderes. de Marcelo Ferreira Mega.
TAMOIO Retraio da sedução 14h30. 17h 10.
19h50 (18 anos) Surfista adolescente 15h50.
18h30. 21 h 10 (18 anos) Até quarta Curta Spray j,

jet. de Ana Maria Magalhães
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B OS i'XLMES George Lucas abusar tati-

if
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JORNAL DO BRASIL

Divulgagao/Berry Berenson 1 CANAL 2 — TV Educativa

chanchada do

Bates Motel

8h
8h16
8h30
8h45
9h
9h30

Rogério Durst

Em Psicose ni, Anthony Perkins dirige seu mais famoso

personagem cinematográfico, Norman Bates

LFRED Hitchcock, que
vivia de surpreender os
outros, ficaria surpreso.
Vinte e seis anos depois

de dirigir Psicose (Psycho, 1960) e
seis anos após sua morte, este seu
filme popularissimo e assustador
estava ganhando a segunda conti-
nuaçâo. Psicose III (.Psycho III,
EUA, 1986) é a tentativa do ator —
e diretor estreante — Anthony
Perkins de perpetuar seu mais fa-
moso personagem cinematográfi-
co, o doidao Norman Bates. O re-
sultado é eficaz e — Hitchcock se
surpreenderia de novo — mais en-
graçado do que assustador.

A graça de Psicose III começa
em uma de suas frases de publici-
dade: "O mais violento e terrifi-
cante de todos os filmes sobre Nor-
man Bates e sua 'mãe'". Difícil
crer que Anthony Perkins seria
capaz de lidar com sustos com a
mestria de Hitchcock. Mas a ver-
dade é que ele nem tenta. Em seu
filme, Norman Bates — um assas-
sino com fixação na mae que ele
mesmo matou — está levando uma
pacata vida como gerente de seu

motel. Até que aparece uma repór-
ter (Maxwell) para xeretar. Desço-
bre-se que Norman não é nada nor-
mal. E é bem gozado.

O roteiro de Charles Edward
Pogue apela para o humor negro e
os diálogos espertinhos. A direção
de Perkins e a fotografia de Bruce
Surtees imitam enquadramentos,
truques e texturas do original de
Hitchcock. O resultado carece de
suspense mas funciona como di-
versão. Infelizmente, a Universal

que bancou esta extravâgancia
não concordou e Bomou ao filme

já pronto cenas de violência expli-
cita, tornando o filme mais estra-
nho.

O mérito do filme é de Anthony
Perkins. Ele parece ter nascido pa-
ra interpretar Norman Bates & fa-
mília. Sem a direção rigorosa de
Hitchcock o personagem cresce sa-
crificando a integridade do filme.
Mas o fato de Psicose III não ser
nenhuma obra-prima até que aju-
da. Transformando a coisa em
chanchada Perkins marcou mais
um tento. Enterrou de vez Norman
Bates, que, para começar, nem de-
veria ter ressuscitado em Psicose
II (1983), de Richard Franklin.

CATAVENTO — Infantil
QUALIFICAÇÃO profissional
— Educativo
TELECURSO 1o GRAU — Educatl-
VO
TELECURSO 2o GRAU — Educatl-
VO
VIVER — Debates de Interesse para a
família.
SEM CENSURA MELHORES MO-
MENTOS — Reprise

10h30 I LOVE YOU — Aulas de inglês com
Márcia Krenglel __ ..11 h APRENDENDO EM TEMPO LI-
VRE — Documentário. _

11 h30 ESPORTE POR ESPORTE — Docu-
mentário esportivo .

12h REDE BRASIL — TARDE — Noti-
ciário local. , . ,

12h30 ABRINDO O JOGO — Produção da
TVE Maranhão

13h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
14h10 REVISTINHA —Infantil 

Telefone da emissora: 221-2227
16h I LOVE YOU — Aula de inglês com

Márcia Krengiel
16h30 VIVER — Debates do interesse para a

família. Apresentação de Halina Gryn-
berg

16h SEM CENSURA — Debate de as-
suntos em evidência. Apresentação de
Lúcia Leme

19h06 ESPECIAL REDE —Musical
20h06 TEMPO DE ESPORTE — Noticiário

esportivo nacional e internacional
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21 h40 JORNAL VISUAL — Noticiário dedi-

cado aos surdos-mudos
21h45 REDE BRASIL —NOITE Noticiário

nacional e internacional.
22h25 REPÓRTER ECONÔMICO — Infor-

mes sobre economia.
22h40 DOCUMENTÁRIO ESPECIAL —

Série sobre teatro. Hoje
23h40 64 MINUTOS — Entrevistas. Apre-

¦ ¦ sentação de Dulce Monteiro.

M CANAL 4 —TV Globo
6h30 TELECURSO 2° GRAU — Educatl-

VO
BOM DIA BRASIL — Entrevistas
políticas .BOM DIA RIO — Noticiário local
XOU DA XUXA — Infantil. Apresen-
tação de Xuxa . l'

12h35 HOJE — Noticiário, agenda cultural e

13h HORÁRIO eleitoral GRATUITO
14h10 GLOBO ESPORTE — Noticiário es-

portivo local t
14h15 VALE A PENA VER DE NOVO -

Reprise da novela Brega & chique, de
Cassiano Gabus Mendes. f

15h15 SESSÃO DA TARDE — Filme: Cara-
vana da coragem

17h SESSÃO AVENTURA — Reprise da
novela Que rei sou eu?, de Cassiano
Gabus Mendes.

Telefone da emissora: 629-2857

17hB0 O SEXO DOS ANJOS — Novela de
Ivanl Ribeiro. Com Bia Seidl, Felipe
Camargo, Isabela Garcia e Sílvia Buar-

' que
18h45 TOP MODEL — Novela de Walter-H Negrão e AntOnio Calmon.19h45 RJ TV —Noticiário local*19h55 JORNAL NACIONAL — Noticiário

i nacional e internacional
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21h40 TlfclÂ— Novela de Aguinaldo Silva,

i Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Li-' nhares.
22h4Õ TELA QUENTE — Filme: Psicose III
Oh40~ JORNAL DA GLOBO — Noticiário.

Comentários de Paulo Henrique Amo-
_ rim e Paulo Francis

1lilÒ CINECLUBE — Filme: Imitação da
vida

6h45
7h
7h30
8h

12h

Jos FJUMCES

CARAVANA DA CORAGEM
TV Globo — 15hl5

¦ Fantasia (Caravan of courage The¦
Ewok adventure) de John Korty. Com Eric
Walker, Aubree Miller, Fionnula Flana-
gan, Guy Boyd e Tony Cox. Produção
americana de 85 para TV. Cor (lOOm).
Duas crianças (Walker e Miller) se
perdem no planeta doB valentes e
peludinhos Ewoks, que os ajudam a
encontrar seus pais (Boyd e Flanna-
gan). Tele-aventura fantástica com
a tribo de bichinhos alienígenas
criada para o terceiro episódio de
Guerra nas estrelas, A vingança ae
Jedi (1983). Aqui o filme foi exibido
nos cinemas. Merecido, já que este
passatempo é tecnicamente muito
bem realizado, apesar do roteiro de

George Lucas abusar mais do tati-
bitate que o habitual.
OS TRÊS DESAFIOS DE TARZAN

TV Corcovado -21h40
¦ Aventura (Tarzan's three challenges) de
Robert Day. Com Jock Mahoney. Woody
Strode, Ricky Der e Tsukuro Kobayashl.
Produção americana de 63. Cor (92m).
Tarzan (Mahoney) ajuda o peqneno
lider espiritual (Der) de um pais do
Oriente a enfrentar um terrível guer-
reiro (Strode) que quer tomar o poder
pela força. Segunda e última aventu-
ra de Tarzan estrelada pelo magro e
maduro Jock Mahoney, sucessor do
parrudo e eficiente Gordon Scott.
Curioso ó que Mahoney enfrentou
Tarzan/Scott em Tarzan o magnífico
(1960). Mais curioso ainda é que ele

entrou na disputa para herdar a tan-
ga de Johnny Weismuller mas perdeu
para Lex Barker. Tanta experiência
não ajudou muito. Mahoney faz um
Tarzan vigoroso mas inexpressivo.
No que combina com todo o filme,
exceção para o vilão interpretado por
Woody Strode.

psicose m
TV Globo —22h40

¦ Suspense (Psicho III) de Anthony Per-
kins. Com Anthony Perkins, Diana
Scarwid, Jeff Fahey, Roberta Maxwell e
Hugh Gilling. Produção americana de
86. Cor (96m).
0 maluco Norman Bates (Perkins)
parece estar levando uma vida nor-
mal mas mas uma repórter (Max-
well) descobre que coisas bizarras
acontecem em Beu motel.

IMITAÇÃO DA VIDA
TV Globo — lhlO

¦ Dramalhão (Imitation of llfe) de John
M. Stahl. Com Clauàette Colbert. Luise
Beavers, Warren William, Alan Hale e
Baby Jane. Produção americana de 34.
P&B (109m).
Jovem viúva (Colbert) e sua empre-
gada negra (Beavers) conseguem sus-
tentar as filhas e melhorar de vida
montando um restaurante que serve
uma panqueca muito especial. Ape-
sar do sucesso, as duas têm proble-
mas com suas filhas. Clássica choru-
mela hollywoodiana, que entre suas
muitas imitações inclui o argumento
da novela Vale tudo. O tempo tornou
o sentimentalismo excessivo deste
filme deliciosamente cafona. Com
som original e legendas.

CANAL 6 — TV Manchete
PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
JORNAL LOCAL—Jornalístico
BRASÍLIA — Jornalístico
COMETA ALEGRIA — Infantil.
Apresentação de Cinthya. Patrick e
Gorgolão. De 15 em 15 min., flashes
do MANCHETE ECONOMIA - in-
formativo econômico

11 h55 VOTA BRASIL — Boletim das elei-
çõesMANCHETE ESPORTIVA — 1o
TEMPO - Noticiário esportivo. Apre-
sentação de Márcio Guedes

12h30 JORNAL DA MANCHETE — EDI-
ÇAO DA TARDE — Noticiário nacio-
nal e internacional. Apresentação de
Leda Nagle e Carlos Bianchini

13h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
14h10 MULHER 90 — Programa feminino.

Apresentação de Astrid Fontenelle
16h CLUBE DA CRIANÇA Infantil.

Apresentação de Angélica
19h JORNAL LOCAL-Noticiário
19h15 MANCHETE ESPORTIVA — 2°

TEMPO — Noticiário esportivo.
Apresentação de Paulo Stein

Talafona da emissora: 285-0033

19h30 ELA & ELE — Variedades. Apresenta-
ção de Leila Richers e Mièle.

20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21h40 JORNAL DA MANCHETE — 1»

EDIÇÃO — Noticiário nacional e in-
ternacional. Apresentação de Leila
Cordeiro e Eliakim Araújo

22h40 KANANGA DO JAPÃO — Novela
de Wilson Aguiar F°

23h35 VOTA BRASIL — Boletim das elei-

23h40 DEBATE EM MANCHETE —Entre-
vistas. Apresentação de Arnaldo Nis-
kier

0h35 MOMENTO ECONÔMICO —Bole-
tim econômico. Apresentação de Sa-
lomão Schvartzman

0h45 JORNAL DA MANCHETE — 2-
EDIÇÃO — Noticiário nacional e in-
ternacional. Apresentação de Leila Ri-
chers e Ronaldo Rosas

1h30 JORNAL LOCAL—Noticiário
1 h45 ESPORTE E AÇÃO Reprise do

noticiário esportivo. Apresentação de
Halmalo Silva

6h40
6h55
7h

7h30
8h
9h45

Yj!RECOMENDASONATA FANTASMA Texto de Strlndberg.
Direção de José Henrique. Com Mauro Castelo
Branco. Mona Magalhães. Antônio Alves. Lúcia
Guimarães e outros. Sala Cinza. UNI-RIO. Av
Pasteur, 436. De 2a a sáb.. às 21 h30 e dom., às
20h. Entrada franca. Duração: 1 h06.
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). 2» e 3a. às 21 h30. Ingressos
a NCzS 25.00. Duração: 1 h40. '
Um especialista em cinema, pessimista e inseguro,
é abandonado pela mulher e parte para novas
conquistas.
OS BORDOS E A ÚLTIMA CENA - Texto de
Jaime Leitão. Direção de Vic Mictello. Com Marli
Alheiros e André Poubel. Teatro Posto 6. Rua
Francisco Sá. 51 (247-5443). 2» e 3». às 21h30.
Ingressos a NCzS 20.00. Desconto de 20% me-
diante apresentação de cartão e cupom de leitor do
JB. Duração: 1 h15. i
Dois palhaços vivem em circo decadente e. revol-l
tados com sua situação, preenchem o tempo comj
torturas.
VAIDADES E TOLICES — Encenação de O urso.
O pedido de casamento e O jubileu. de Anton
Tchekhov. Tradução e adaptação de Marcllio Mo-
raes e Vera Lins. Direção de Axel Ripoll Hamer.
Com Anna Julião. 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 sáb.. às 24h. Ingressos a NCzS
20,00. Desconto de 20% mediante apresentação
de cupom e cartão de leitor do J.B.. Duração:
1 h15. Até dia 18 de novembro.
Conjunto de situações hilariantes apresentadas por
figuras humanas obstinadas e confusas.
ARTAUD Coletânea de textos feita por Ivan
Albuquerque. Com Rubens Corrêa. Tradução de
Leyla Ribeiro. Teatro Ipanema. Rua Prudente de
Morais. 824 (247-9794). 2a. às 21h30. Ingressos
a NCzS 20,00. Duração: 1 hl 0. (14 anos)
A vida e as idéias do escritor e poeta francês
Antonin Artaud que revolucionaram o teatro mo-
derno.

SEUL E CIA. — Fotografias de Evandro Telxei-
ra. Livraria Bookmakers. Rua Marquês de São
Vicente. 7 De 2» a 5', das 10h às 22h. 6o e
sábado, das 10h às 24h. Até sábado.
MUNDO ABRIGO - Pinturas, maquetes e
metaesquemas de Hélio Oiticica. 110 Arte Con•
temporânea, Rua Pacheco Leão. 110. De 2a a
6a. das 13h às 20h. Sábados, das 13h às 18h.
Até sábado.
DIONlSIO DEL SANTO — Pinturas, dese-
nhos, gravuras e relevos. Paço Imperial. Praça

XV. De 3" a domingo, das 11 h às 19h. Até dia
19.
A primeira vez que o artista é apresentado ao
público em uma grande mostra retrospectiva.
Com cerca de 150 trabalhos, entre desenhos,
xilogravuras, serigrafias. pinturas e cordéis, des-
de os primeiros trabalhos figurativos à geo-
metria e à abstração, a exposição abrange quase
40 anos da atividade de um mestre surpreen-
dente mas pouco conhecido.
RIO HOJE — Exposição de 140 obras de 48
artistas cariocas. Museu de Arte Moderna. Av.
Beira-Mar. s/n°. De 3« a domingo, das 12h às
18h. Até dia 25.

ABSTRATOS 89 ¦ Pinturas de Luiz Aquila.»
Adriano de Aquino. Cláudio Kupermen e Charles
Watson. Montesanti Galeria de Arte. Estrada da
Gávea, 899/212. De 2* a sábado, das 10h às 22h. ^Até amanhã.
PRESENÇA DE AUGUSTO RODRIGUES
Pinturas, desenhos, gravuras. Espaço de Arte San•
ta Úrsula. Rua Farani. 42/sobreloja. De 2» a 6" das!
10h às 18h. Até sexta.
JUDITH MILLER CATETE — Pinturas. Galeria
Bonino. Rua Barata Ribeiro. 578. De 2a a 6a. das
10h às 13h e das 16h às 21 h. Sábados, das 10h às
13h e das 16h às 20h. Até sexta.

PLANETA TERRA — Painéis fotográficos, ma-
quetes com efeitos especiais e esculturas móveis.
Salão de Exposições do Palácio Gustavo Capane-
ma, antigo prédio do MEC. De 3a a domingo, das
13h às 18h. Até domingo.
FLAVIO-SHIRÔ — Pinturas. Thomas Cohn Arte
Contemporânea. Rua Barão da Torre, 185. De 2" a
6». das 14h às 20h. Sábados, das 16h às 20h. Até
dia 22.
MACHADO DE ASSIS — TEMPO E MEMÔ-
RIA — Iconografia e acervo, fotos de Pedro Vas-
quez e obras de pintores do século XIX. Centro
Cultural Banco do Brasil. Rua 10 de Março, 66. De

3» a domingo, das 10h às 23h. Até dia 3 de
dezembro.
pj.RS Coletiva de artistas ligados à Galeria
Saramenha. Galeria Saramenha. Rua de
São Vicente. 52/165. De 2- a 6-, das 10h às 21h.
Sábados, das 10h às 18h. Até amanhã. _ 
SOTER DE ARAÚJO FRANÇA JÚNIOR —
Pinturas. Aliança Francesa de Niterói. Rua Lopes
Trovão. 52/2° andar. De 2' a 6" das 9h às 20h.
Até amanhã.  
MARILOU WINOGRAD — Estandartes. Villa Ri-
so. Estrada da Gávea. 728. De 2» a sábado, das
14h às 19h. Até quarta.
FAMÍLIA JULlAO — Esculturas em madeira. Es-
paço Cultural Vale do Rio Doce. Av. Graça Aranha.
26. De 2° a 6a. das 10h às 18h. Até quinta.
LUYZA QUERCETI E PAULO FORMAGGINI

 Pinturas. Galeria Rogério Steinberg. Rua da
Carioca. 85. De 2« a 6». das 10h às 22h. Sábados,
das 10h às 18h. Até sexta.
MASUMIYAM AGUCHI — Pinturas. Galeria No
Meio do Caminho. Av. Gal. San Martin. 1-247. De
2a a 6a. das 9h às 19h. Sábados, das 10h às 13h.
Até sexta.
MARIA HELENA REIS — Esculturas. DWeler
Galeria de Arte. Rua Marquês de Sao Vicente,
52/251. De 2a a 6a. das lOh às 22h. Sábados, das
10h às i 8h. Até sexta.
SUZANA GRUBER E TÂNIA CHUEKE — De-
senhos. Espaço Cultural Banco Central do Brasil.
Av. Presidente Vargas. 730/subsolo. De 2a a 6 .
das 10h às 16h30. Até sexta.

gçífl tj AT. 7 — TV Bandeirantes
6h35 AGRICULTURA HOJE —Informati-

vo rural
DESENHO
CADA DIA —Religioso
BRASIL HOJE — Noticiário com en-
trevistas. Apresentação de Cláudia
Sendra
MOMENTOS DE PAZ — Religioso
DIA A DIA — Jornalístico. Apresen-
tação de Ney Galvão
COZINHA MARAVILHOSA DA
OFÉLIA — Culinária com Ofélia

Anunciato
10h15 A DEUSA VENCIDA Novela de

Ivani Ribeiro.
Tlh UM HOMEM MUITO ESPECIAL

— Reprise da novela de Rubens Ewald F°. —
11 h55 BOA VONTADE — Religioso .
12h BANDEIRA 1 — Informativo.

112h30 TORNEIO GRAND PRIX DE TÊNIS
13h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
•14h10 TORNEIO GRAND PRIX DETÊNIS

— Continuação
14h30 CIRCO DA ALEGRIA - Infantil.

Apresentação dos palhaços Atchim e
Espirro

Telefone da emissora: 542-2132

16h30 IV ENCONTRO DOS PRESIDEN-
ClAVEIS — Reprise do programa de
entrevisstas. Apresentação de Marilia
Gabriela. Convidados: Ulysses Guima-
rães. Roberto Freire. Auretiano Cha-
ves. Paulo Maluf. Luís Inácio Lula da
Silva. Guilherme Afif Domingos. Leo-
nel Brizoia. Ronaldo Caiado e Mário
Covas

19h30 AGROJORNAL— Informativo sobre
o campo. Apresentação de Murilo
Carvalho

20h JORNAL BANDEIRANTES - Noti-
ciário nacional e internacional.

20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21 h40 DALLAS — Seriado
22h40 DESAFIO — Esportivo. Apresentação

0K40

E 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 D ESPERTAR DA FÉ — Religioso
9h MILAGRES DA FÉ —Religioso
9h30 IGREJA DA GRAÇA — Religioso
10h PALAVRAS DE VIDA —Religioso
10hl5 CENTRO DE CONVENÇÕES

EVANGÉLICAS — Religioso
11h VIVA COM SAÚDE —Informativo
11 hl5 MEDIUNIDADE— Religioso.
11 h30 FÉRIAS NO ACAMPAMENTO -

Seriado
12h EM TEMPO — Entrevistas.
12h30 O DIREITO DE NASCER — Reprise

da novela mexicana de FélixCaignet
13h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO

de Luciano do Valle
VANGUARDA - Jornalismo co
mentado. Apresentação de Doris
Giesse, Fernando Garcia e Rafael Mo-
reno
FLASH - Entrevistas com Amaury
Jr .
GALERIA DO TERROR — Senado.
Episódios: A casa e Certas sombras na

. parede
Telefone da emissora: 580-1 536

14h10 SOM NA CAIXA - Musical.un
Utilidade

ThíO
T
2h10

WatDBüí

LOUCOS E AMANTES - Apresentação da Cia.
Fim de Século. Direção e coreografia de Renato
Vieira. Roteiro de Bia Radunsky. Teatro Villa-Lo-
bos. Av. Princesa Isabel. 400 (275-6695). 2» e 3"
às 21 h30. Ingressos a NCzS 25.00 e NCzS 20.00
(classe e estudantes) Até dia 14 de novembro.

JORNAL DO BRASIL
MAM 940 KHz ESTEREU
jBI Jornal do Brasil Informa — de 2a a dom.
às 8h30.12h30.18h30 e 0h30:
Repórter JB — de 2a a dom. informativo às horas
certas. .
JB Noticias — de 2a a 6' informativo às meias

Além da Noticia — de 2a a 6d às 8h55. com
S0NIA CARNEIRO.
Momento Econômico — de 2a a 6a às 9h10.
Apresentação de Rui Pizarro.
No Mundo — de 2a a 6a às 9h25. com Carlos
Castilho.
Nas Entrelinhas — de 2a a 6a às 9h35. com
João Máximo.
Panorama Econômico — de 2a a 6a às 9h40.
informativo econômico.
Correspondente em Washington de 2 a 6
às 10h10. com Ricardo André

Correspondente em Paris — de 2a a 6a. às
10h20 e 12h10. com Reale Jr
Correspondente em Londres — de 2a a 6a às
10h50.
Os Rumos da Política - de 2a a 6a às 10h40.
com Rogério Coelho Neto.
Encontro com a Imprensa - de 2* a 6a, às
13h.
O seu dinheiro Ms — de 2a a 6a. às 18h05. com
Ernesto Alonso Ortiz.
Arte Final —Variedades — de 2a a 6a às 22h.
com Luiz Carlos Saroldi.
BFM ESTÉREO 99,7 MHz

Hoje
20 horas Reprodução digita! (CDs e DATs).
Dança Brasileira, de Camargo Guarnieri (Phil.N.Y..
Bernstein- AAD - 2:07). Concerto n« I. em si
bemol menor, para piano e orquestra.op. 23. de
Tchaikowsky (Argerich. OR Bavara.Kondrashin
AAD - 32:30). Christ iag in Todesbanden Canta-
ta BVJV 4. para o primeiro dia de Páscoa, de Bach
(Fischer-Dieskau. Coro e Orq. Bach de Munique,
Karl Richter ADD 22:01) Primeiro Caderno de
Prelúdios. n°s. I a 6: Danseuse de Delphes. Voiles.
Le vent dans Ia plaine. Les sons et les perfums

tournent dans Vair du soir. Les collines d Anacapri
e Des pas súr Ia neige. de Debussy (Arrau- ADD
20 48) O Mandarim Prodigioso - Pantomima em
um ato. op. 19.de Bartok (OS Londres. Abbado
DDD 30:02)

7h1 5
7h30
8h30

MFM105 — 105,1 MHz
105 na Madrugada — de 2° a 6a. à meia-noite.
As Mais Pedidas da Madrugada — de 2a a 6a
às 5h.
Desperta Rio — de 2' a 6a. às 6h.
Bom Dia Alegria — de 2a a 6a. às 9h.
Vaia A Pena Ouvir de Novo — de 2a a 6a. às

Boa Tarde Amizade — de 2a a 6a. às 1 3h.
As Mais'Pedidas do Som dos Bairros — de 2a
a 6a. às 15h.
105 Segredos de Amor — de 2a a 6". às 18h.
Amor sem Fim — de 2a a 6a. às 20h.
Ü CIDADE —102,9 MHz
Saudada Cidade — de 2a a sáb. às 8h10 e 14h
Telefone da Cidade — de 2a a sáb. às 9h
Adrenalina — de 2a a 6a. às 12h.
O sucesso da Cidade — de 2a a 6a às 18h
Baú do Rock — de 2a a 6a às 22h.

CANAL 11 — TV S
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
— Educativo
MÃOS MÁGICAS — Educativo
SHOW DA SIMONY — Infantil
Apresentação de Simony
ORADUKAPETA — Infantil. Apre
sentação de Sérgio Malandro

10h30 DÔ, RÉ. Ml, FA, SOL, LA, SI -
Infantil. Apresentação de Mariane

19h30 CHAVES — Seriado
13h HORARIO ELEITORAL GRATUITO
14h10 BOZO — Infantil. Apresentação do

oalhaco Bozo
16h SHOW MARAVILHA — infantil

Apresentação de Mara
1Rh05 CHAVES — Seriado
18h34 TJ RIO —Noticiário.
18h57 ECONOMIA POPULAR/PERQUN-

15h10 SESSÃO DESENHO
17h10 MULHER EM AÇÃO

pública com entrevistas.
18h40 VIBRAÇÃO - Musical e competi-

ções esportivas para i°vens.
19h10 PROGRAMA SIDNEY DOMIN-

GUES — Entrevistas e debates
20h15 ARTE É INVESTIMENTO - Apre-

sentação de Sérgio Zobaran
20h20 INFORME ECONÔMICO — Notl-

cias do mercado financeiro.
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21 h40 SESSÃO VISTA CHINESA—Filme:

Os três desafios de Tarzan
23h40 0 RIO É NOSSO — Informativo

Apresentação de Murillo Neri
0h10 MENSAGEIRO DE OGUM — Reli

gioso.
1h10 ÚLTIMA PALAVRA - Religioso:

Apresentação do pastor Miguel Anga'. -
Io í.Telefonada emissora: 680-0313
TE AO TAMER — Informativo eco- '
nômico

19h TJ BRASIL — Noticiário nacional e
internacional. Apresentação de Bor|s
Casov .. ...

19h40 CORTINA DE VIDRO — Novela de
Valcir Carrasco e Bráulio Pedroso

20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21 h40 J0 SOARES. ONZE E MEIA — En-

trevistas com Jô Soares.
22h40 VEJA O GORDO • Humorístico

com Jô Soares
23h40 A HORA DA DECISÃO Reporta-

gens e entrevistas sobre as eleições.
Apresentação de Boris Casoy

0h40 TJ — EDIÇÃO DA NOITE — Noti-
ciário nacional e internacional.

1 h10 ISTO É BRASIL — Informações tu-
rlsticas.

A programação publicada no Roteiro está sujeita a alterações de última hora. É aconselhé|^^^
As criticas publicadas no Roteiro obedecem às Seguintes cotações: • Ruim * Razoável * * Bom * * * Ôt.mo * * * * Excepcional.

ES CANAL 13— TV Rio

7h45 PROGRAMA EDUCATIVO
7h55 JUERP — Religioso
8h05 REENCONTRO - Religioso.
9h RIO MULHER — Programa feminino.
10h30 ÁERÔBICA NA TV — Variedades
11h OS REPÓRTERES DO RIO Jor

nallstico
11 h06 CLIP TV. - Clips musicais.
12h RIO URGENTE ESPORTE — Espor

tivo. Apresentação de José Cunha
12h37 OS REPÓRTERES NO RIO — Jor

nalistico
12h40 RIO URGENTE —Variedades.

Telefone da emissora: 293-0012

13h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
14h10 RIO URGENTE —Continuaçao
19h10 OS REPÓRTERES NO RIO — Jor-

nallstico _ „ .
19h25 PERDIDOS NO ESPAÇO Seria-

20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21 h40 CINE RIO —Filme: a programar
23h30 OS REPÓRTERES DO RIO — Jor-1

nalistico
93h35 PLANO GERAL- Jornalismo.
0h35 OS REPÓRTERES DO RIO - Jor

nalismo com debates.
0h50 SESSÃO MADRUGADA Seria

do: Paladino do Oeste ti

///Arapuã
apresentam 'A MAIOR ESTRELA DA MÚSICA POP INTERNACIONAL"

segunda-feira, 6/11/89 o CADERNO B o 5

23

§gg||



 D ISC 

H>- 

T>0 anos de samba clo breque g»- cuiin louder"

ex-motorista de ambul&ncia com 87 anos Judia rara, o veterano craque sente o es-
de vlda, 58 de gravagSes, sem a menor forgo. E nem sempre suas cordas vocals
dtivida, 6 um dos nossos. No melo desse foram captadaa com nitidez, como ocorre
tiroteio de megalangamentoB natalinos no samba de breque Fui ao dentista.

disco novo, 50 anos de samba de breque sandalia, que leva na co-autoria o nome
(Pama/ CID). Num pals de idolatrias que do c61ebre malandro Balaco, Morelra
nfto ultrapassam a d6cada Iniclal de vlda, . aprendeu r&pido os macetes do setor. Con-

; de samba de breque est& obvlamente sujel- algum chauvinismo (Chave de cadeia) e

I 

' - S ; SHS|f ^ to is intempSries do tempo, como dirla um indlgnaQfto clvlca (Cidade lagoa). Um lno-
flk > sly ,/ bom malandro do comego do s6culo con- cente arsenal de mlniespertezas no ma-

• .tjV ' ' HHp- ,,, servado em formol. Apesar do visual pratl- cro-pals do Silvio Santos-vem-al.
Wm s | camente Indestrutlvel (o nosso Batman —

O veterano sambista Moreira da Silva volta as lojas de disco sem rugas estd sempre de chapSu de paihi- Cota^o: ??

? 'Para ouvir e dan^ar — volume 3", 'Novo toque* e 'Timbres'

a miisica.

^as se 0 sambalanco de Palladium e The
blues walk (cujo sucesso levou o jazzista
Clifford Brown ao repertbrlo do carnaval)
mant6m-se lubrificado, o mesmo nao ocor-
re aos ferruginosos Ai, que saudade dessa
nega, Na onda do berimbau e Pergunte ao

Balano de Peira de Santana, tocador de' 
•* guitarra desde os 7, o ex-guardador de car-final dos 50 e o inlcio dos 60. Os reprogra- r08> engraxate e carregador de feira Luizmados hits Waldemar e O Cid,e mais O JU*r^ Caldas sublu na onda da estilizagSo do

^°!ls° 5,?enl Pareljtesco com P Pat° d0 afox6 e na explosfto de rltmos afro-baia-Jo&o Gilberto) a,pelam para a charge fAcil, nos, que ele volta a estilizar em Timbres.enquanto Lincoln balanpa o esqueleto das . Senhor de um mercado A parte ao norte domdsicas com seu jogo de teclados onde Espirito Santo, Caldas fecha os dois ladospont fica o timbre do 6rgao. Ex-baixista - deste LP com versOes acustica e el6tricaque tocou com Dick Farney e Luis Ega, do choro Ingenuo, homflnimo da obra-pri-
^ ma de Pixinguinha, mas sem possibilidadelo com a devlda atualizagao tecnolbgica. 

| de enfrentar comparagOes. De olho ( e ou-
- vidos) no sucesso da lambada na Franga,

JHHnk Luis Caldas \S\ j, Caldas arrisca Mademoiselle, asslm como
volta iifiv - atira tamb6m no alvo ecol6gico atrav6s
estilizar OS ¦«> j£ ! llqKnjS^SnHaE dos clichSs de Atual realidade. Os baixi-
ritmos HfcSA : nhos nao escapam de uma plscadela no sha

j >i^w'.-'lSy'JPr afrO-baianOS *a 'a enJoado de O que Deus quiser, mas o
j p®v> ^no LP v vr--^ Q q'JS cantor/autor tambem acende uma vela ao
" I Ml^1 K Timbre r^>v ^ wH double sense malicioso de Zona, estufado

I \ ¦rV de 1616i6s e ididids. Quando requebra nas
J -Mfcr* f] it k... I ' H| africanidades de Ya KekerS ou Grande

<1 ^ U Gandhi, este disclpulo timbristico de Tai-
guara ultrapassa a mediania do eletriflca-

j/™

-mRp Ed Lincoln: apds um longo
ataiho estiiistico soa artificial. j&fc? jejum, o tecladista ressuscita

Snrac.h Zarat.h.iisi.m rip RlnVioyH

Jim Mi...
FAIXAgUgm_^2—

UO AR 0 MAIS NOVO

REPORTER DA RADIO <JB AM.
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Flávlo Rodrigues —17/3/89
Mí
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O veterano sambista Moreira da Silva volta às lojas de disco

.jSar-i~i "r -'i.fr., ¦tfgaHBWBBWPMBMBKaWKT 11 "i .k.mí " . . il» r II i ¦ . ..
Orquestra Tabajara, do maestro Severino Araújo: som carimbávél

DISCOS/ os mais vendidos: RÁDIOS/as mais tocadas

1) Tieta—national Vdrios (2/4)
2) Aquarela brasileira Erailio Santiago (1/7)
3) 4° iou da Xuxa Xuxa (3/15)
4) Angelica '. Angelica (5/2)
5) Missao Elymar Santos (9/3)
6) Paquitas Paquitas (4/6)
7 )M Brasil Elson (8/6)
8) Repeat offender Richard Marx (7/2)
9) Trem da Alegria Trem da Alegria (10/28)
10) Polegar Polegar(0/0)

Fonte: Nopem. O primeiro niimero entre parenteses in-
dloa a eolocagSo do dfsco na semana anterior. O segun-
do. hi quantas semanas o disco esta na relagilo dos maisvendidos. mesmo nfto seguidamente. Kntrou: Polegar.
Saiu: Hold me in your arms (Rick Astley).

RÁDIO CIDADE
1) Stay Oingo Boingo
2) Há tempos Legião Urbana
3) francesa Marina
4) Flores Titãs
5) Not my slave Oingo Boingo
6) Adelaide Inimigos do Eei
7) Eletricyouth Debbie Gibson
8) Fogo Capital Inicial
9) O astronauta de mármore Nenhum de Nós
10) Perplexo Paralamas do Sucesso

FM 105
1) Heyjude Kiki Zambianchi
2) Vida Fábio Jr.
3) Coração do agreste Fafá de Belém
4) Oceano Djavan
5) Paixão antiga Tim Maia
6) Fada madrinha Faquitas
7) O que que eu vou dizer para o meu corpo Wando
8) Tictac Angélica
9) À francesa Marina
10) Anjo Yahoo

;oUçò«»! 9 ruim ? regular bom ótimo excepcional

Mais um

'cult' 

da

Austrália

Arthur Dapieve

^ S Hoodoo Gurus não agüentam mais
m m serem comparados a quem quer que
¦ ^ U seja. Dave Faulkner (voz e guitarra),

Brad Sheperd (guitarra e vocais),
Mark Kingsmill (bateria) e o novato Rick Gross-
man (baixo) já foram comparados a, em ordem
alfabética, de Al Stewart ao ZZ Top, passando
por Loving Spoonful, Monkees, New York Dolls,
Ramones, Stooges e Troggs, num total de 56
nomes — todos impressos na hilária biografia-
para-imprensa dos Hoodoo Gurus que acompa-
nhou o lançamento do seu quarto LP, Magnum
cum louder (BMG/RCA), lá fora no mundo civili-
zado. O problema para este quarteto australiano
é que ele realmente lembra um pouco todo mun-
do, logo, não lembra ninguém. Exceto ele mes-
mo.

Fundado em Sidney como Le Hoodoo Gurus
lá por 1981 — com trêB guitarristas mas nenhum
baixista — o grupo foi mudando de formação a
ponto de, hoje em dia, só Paulkner ser membro-
fundador. No entanto, o som não evoluiu tanto
assim. O que é ótimo. Tanto nos LPs anteriores— Stoneage Romeos (83), Mars need guitars (85) e
Blow your cool (87) — quanto neste Magnum
cum louder (89), o som do grupo se baseia numa
mistura desconcertante entre melodia pop e pe-
so punk. Sem falar no freqüente recurso à cultu-
ra Uxo-televisiva — consta que seu primeiro
álbum extraiu seu título de um episódio da série
Agente 86 — e á ironia. No supracitado release,
auto-perguntados sobre seu suposto resgate dos
anos 60, os Hoodoo Gurus respondem que só que-
rem reviver parte dos anos 60. "Para sermos
exatos, setembro de 1962", dizem."Nós não somos alternativos o bastante para
sermos alternativos nem industrializados o bas-
tante para sermos mainstream. Somos como
uma pequena espaçonave viajando pelo cosmos.
Não é uma espaçonave muito grande, muito da
aparelhagem foi retirada de torradeiras quebra-
das, mas ainda assim ela noB leva lá", tenta
definir Faulkner. Leva mesmo. A música-de-tra-
balho de Magnum cum louder, Come anytime,
chegou a atingir o primeiro lugar na parada da
revista Billboard. Nao é pouca coisa. E é coisa
merecida. Como algumas das músicas dos seus
conterrâneos do Midnight Oil, Come anytime é
perfeito rock'n'roll aviolado de refrão pop-co-
lante: uma das melhores canções deste ano.

Outras faixas deste LP também são dignas de
respeito: o baladão meio-pesado de Shadow me-, o
punkabilly pornô de Glamour puss; o psico-zep-
pianlsmo de Hallucination; o rock-baladismo de
Baby can dance (Pts II-IV). Mas apesar de sua
simplicidade primordial, os Hoodoo Gurus são
capazes de arranjos vocais de pergunta-e-respos-
ta à moda Red Hot Chili Peppers (Axegrinder) e
de altas baixarias (Idon't know anything). Ape-
sar de sua pose neo-mongolóide, os Hoodoo Gu-
rus também tratam de coisas sérias, de crise de
identidade na requebrada Another world ou da
instabilidade do showbis no rockabilly Where's
the hit?. Apesar de sua colocação na Billboard,
os Hoodoo Gurus tem jeitão de cult.

Cotação: ??
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Os vencedores da semana

-
Já fórum escolhidos os vencedores

/ da semana da Promoção Gompact Xlisc
PolyCram/JORNAL DO BRASIL, se-
lecionados entro os que responderam
corretamente à pergunta: "Qual é o
nome do novo sucesso do Tears for
Fears?" Alresposía certa é Sowing

, the seeds df love e os premiados são;
1 Ándréa Pitaluga, do Niterói, RJ; Elia-

na Vila Paiva, de Ipanema, Rio de
Janeiro, RJ; Antônio José Pedral
Sampaio Lins, de Laranjeiras, Rio de
Janeiro, RJ; Lídia do Valle Santos, de
Laranjeiras, Rio de Janeiro, RJ; e Gil-
berto F. Scoíelaro Alves, da Tijuca,
Rio de. Janeiro. RJ. Os vencedores re-
cebsrão um CD de The seeda of love,

• do Tears for Fears.

OUTRAS PARADAS

¦ Estados Unidos/ LPs
1) Listen toyouiheait Roxette
2) Covergirl New Kids on the Biock
3) Missyou much Janet Jackson
4) Sowing the seeds oflove Tears for Fears
5) Whenlseeyou smile BadEnglish

¦ Uruguai/ LPs
1) Lambada Kaoma
2) Elgrand varon Wiilie Colon
3) Aguitaecoco

Los Graduados & Hernan Rojas
4) Dique tu Carlos Mata
5) Nada cambiara mi amor por ti.

Glenn Medeiros
Fonto: Agência UP

? 'Para ouvir e dançar — volume 3", 'Novo toque* e 'Timbres'
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'50 anos de samba de breque*

O último

malandro

inocente

Tárik de Souza

ADA pais tem o super-herói que
^^^1 lhe permite o PIB. O sambista
¦ ¦ m (Antônio) Moreira da Silva, o Kid

Morengueira, um ex-operário e
ex-motorista de ambulância com 87 anos
de vida, 58 de gravações, sem a menor
dúvida, é um dos nossos. No melo desse
tiroteio de megalançamentos natalinos
(Chico Buarque, Roberto Carlos, Gal Cos-
ta, Beth Carvalho, Legião Urbana, Titãs,
Pagner), o veterano rei do gatilho está
chegando de mansinho às lojas com um
disco novo, 50 anos de samba de breque
(Fama/ CED). Num pais de idolatrias que
não ultrapassam a década inicial de vida,
vale um ingresso no Gulness. Ainda mais
que não são exatamente 50 — a primeira
Interpretação que ele fez do samba Jogo
proibido, com alguns breaks no meio, data
de 1937. E o repertório não traz apenas
clássicos revisitados (sim, está lá a enési-
ma Na subida do morro; Acertei no milhar
ganhou uma cena de sofá explicita). O can-
tor aposta em músicas esquecidas e novi
dades, até o partido pornô Pé de laranjei-
ra, que brinca à vontade com a dubiedade
dos verbos trepar e chupar. Cuidado, Mo-
reeeeira.

Além desse tipo de escorregão, 50 anos
de samba de breque está obviamente sujei-
to às intempéries do tempo, como diria um
bom malandro do começo do século con-
servado em formol. Apesar do visual pratl-
camente indestrutível (o nosso Batman
sem rugas está sempre de chapéu de palhi-

nha, terno branco e óculos escuros, como
aparece na foto da capa), a garganta não
ficou ilesa à longa exposição boêmia, se-
gundo o próprio astro forrada por canja de
galinha. Quando os acidentes melódicos
exigem, como no solitário samba-canção
Judia rara, o veterano craque sente o es-
forço. E nem sempre suas cordas vocais
foram captadas com nitidez, como ocorre
no samba de breque Fui ao dentista.

Lançado na música cantando dois pon-
tos de macumba (Ererê e Rei da umban-
da), sucesso a partir do samba Arrasta a
sandália, que leva na co-autoria o nome
do célebre malandro Balaço, Moreira
aprendeu rápido os macetes do setor. Con-
fessou-se um comprositor (autor que com-
pra músicas) numa entrevista ao Pasquim,
e quase todas as faixas do novo disco im-
primem seu nome na parceria. Municiado
de um revival menos épico do faroeste
comédia O rei do gatilho (do jingllsta Mi-
guel Gustavo), Kid Morengueira faz das
suas no disco. O Sou candidato anuncia
uma hilária plataforma corruptora; Jo-
gando com o capeta vem repleto de arti-
manhas; dá para sentir o aperto da vida
transportada No seca sovaco dos trens su-
burbanos. Tudo irrigado com humor (Fe-
nômeno) e lirismo (Melô das passarinhos),
algum chauvinismo (Chave de cadeia) e
indignação cívica (Cidade lagoa). Um ino-
cente arsenal de miniespertezas no ma-
cro-pais do Sílvio Santos-vem-aí.

Cotação: ??

Dançando

conforme

a música

O 

convite à dança é o mais velho
pretexto inventado para vender
discos, desde o advento do ragti-
me e do maxixe. E essa escola

tem um tipo de especialista de sucesso
garantido, o que descobre uma sonoridade
carimbávél, como a recordista Orquestra
Tabajara, comandada há 51 anos pelo clã
dos Araújos, o maestro Severino à frente,
nas lojas esta semana com seu Para ouvir
e dançar — volume 3 (Fama/ CID). Ou um
dos detonadores do tecladismo, Ed Lin-
coln, também recém-chegado às pratelei-
ras após um longo jejum, com o Novo to-
que (PolyGram). Da Bahia, o criador do
deboche/fricote Luiz Caldas praticamente
dispara a metralhadora giratória de Tim-
bres (PolyGram).

Fundada em 33 na Paraíba, a Tabajara
do maestro Severino, 72, modelou seu esti-
lo nas big bands da era do swing (Artie
Shaw, Benny Goodman, Glenn Miller). So-
breviveu às matrizes e ainda pode ser fre-
qüentada pontualmente nas domingueiras
dançantes do Circo Voador, com os naipes
de metais erguendo-se a cada uníssono.
Em Para ouvir e dançar é possível imagi-
nar tal movimentação nos sucessivos ata-
ques de trombones , trompetes e saxes. Os
arranjos e a batuta do clarinetista Severi-
no (titular de dois solos) sobrevoam um
repertório que vai do Samba do avião a
Um chorinho no Circo Voador (lembrança
de Um chorinho em Aldeia). O que não é
samba recebe uma injeção de tamborins e
bateria dentro do ritmo, como o Take the'A' train, de Duke Ellington, desguiado
para outros trilhos. Nas adaptações dos
clássicos (Sonata ao luar, de Beethoven,
Bolero, de Ravel, Concerto n° l de Tchai-
kovsky), o atalho estilístico soa artificial.
No Also Svrnc.h. Zarat.hustrn fio T»nVm t-h

Straus, que fez a fama e a fortuna de Eu-
mir Deodato nos EUA, acaba ocorrendo
um descarrilhamento: um corinho carica-
to repete "assim falou Zarathustral Assim
falou Zarathustral"

Corinho caricato, por sinal, não falta
ao retorno de Ed(uardo) Lincoln (Barbosa
Sabóia), um cearense de 57 anos, que sacu-
diu ¦ as pistas de dança cariocas entre o
final dos 50 e o inicio dos 60. Os reprogra-
mados hits Waldemar e O Cid, e mais O
ganso (sem parentesco com O pato de
João Gilberto) apelam para a charge fácil,
enquanto Lincoln balança o esqueleto das
músicas com seu jogo de teclados, onde
pontifica o timbre do órgão. Ex-baixista
que tocou com Dick Farney e Luis Eça,
Lincoln criou um formato e tenta revivê-
lo com a devida atualização tecnológica.

Luis Caldas
volta a
estilizar os
ritmos
afro-baianos
no LP
Timbre

Cotações:
Para ouvir e dançar — vol. 3 — Or-
questra Tabajara (Fama/ CID): ??
Novo toque — Ed Lincoln (PolyGram):
?
Timbres — Luiz Caldas (PolyGram): ?

Mas se o sambalanço de Palladium e The
blues walk (cujo sucesso levou o jazzista
Clifford Brown ao repertório do carnaval)
mantém-se lubrificado, o mesmo não ocor-
re aos ferruginosos Ai, que saudade dessa
nega, Na onda do berimbau e Pergunte ao
João.

Baiano de Feira de Santana, tocador de
guitarra desde os 7, o ex-guardador de car-
ros, engraxate e carregador de feira Luiz
Caldas subiu na onda da estilização do
afoxé e na explosão de ritmos afro-baia-
nos, que ele volta a estilizar em Timbres.
Senhor de um mercado à parte ao norte do
Espirito Santo, Caldas fecha os dois lados
deste LP com versões acústica e elétrica
do choro Ingênuo, homônimo da obra-pri-
ma de Pixinguinha, mas sem possibilidade
de enfrentar comparações. De olho ( e ou-
vidos) no sucesso da lambada na França,
Caldas arrisca Mademoiselle, assim como
atira também no alvo ecológico através
dos clichês de Atual realidade. Os baixi-
nhos não escapam de uma piscadela no sha
la la enjoado de O que Deus quiser, mas o
cantor/autor também acende uma vela ao
double sense malicioso de Zorra, estufado
de iôiôiôs e iáiáiás. Quando requebra nas
africanidades de Ya Kekerê ou Grande
Gandhi, este discípulo timbristico de Tal-
guara ultrapassa a mediania do eletrifica-
do. No mais, é música pra pular — algumas
faixas são literalmente irrepetiveis — e
esquecer. (T. S.)

RÁDIO JORNAL DO BRASIL

AM STEREO 940 KHz
REPÓRTER AÉREO JB AM-FORD PELA MELHORIA DA QUALIDADE DO TRÂNSITO

Ed Lincoln: após um longo
jejum, o tecladista ressuscita
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Brasília—— Gilberto Alves
Míriam Leitão

BRASÍLIA — Na quarta-feira estará sendo
jogada a sorte do Banco do Brasil. Pelo menos é
com esta expectativa que o presidente do banco,
Mário Berard, está aguardando o julgamento do
recurso contra o aumento concedido pelo Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST) de 152%> aos
funcionários. Se a decisão for confirmada, os
salários dos 135.605 funcionários custarão, em
outubro, a impressionante quantia de NCz$ 2,
39 bilhões. ' Se for confirmado o aumento, o
banco terá prejuízo em outubro, novembro e
dezembro e fecha o exercício com prejuízo",
sentencia Berard. Magoado com o material de
propaganda dos sindicatos em que ele é vítima de
vários ataques até pessoais, Berard revida dizen-
do que se dispôs a passar até um dia inteiro
reunido com o Movimento de Defesa do Banco
do Brasil para discutir todas as aplicações do
banco e a forma de aumentar sua rentabilidade."Mas as lideranças só me procuram para discu-
tir mais salários e vantagens pessoais". Este
corporativismo está provocando inúmeras dis-
torções na instituição financeira: mesmo sem o
aumento de 152%, os salários representam 95%
das despesas administrativas do banco. Nos ban-
cos privados, esta proporção cai para 59% e em
alguns casos até 45%. A folha do banco em
relação ao total das despesas operacionais é de
16,78%, enquanto nos outros bancos vai de
2,5% até 4%. "Atender todas as reivindicações
é o caminho mais curto para destruir o Banco do
Brasil", alerta Berard, em longa entrevista con-
cedida em sua casa em Brasília.

A atual equipe econômica critica tanto os salá-
rios dos funcionários do Banco do Brasil, mas, na
verdade, a instituição tem exercido o trabalho de
formar quadros para a administração pública brasüei-
ra, na falta de uma Ècole Nationale como a que existe
na França. Achatar os salários não seria um caminho
para matar esta escola da qual saiu até o ministro
Maüson da Nóbrega?

Não estou falando em achatar salário. Quere-
mos dar a legislação salarial que está em vigor. Eles
têm muitas vantagens como, por exemplo, os três
meses de licença-prêmio de cinco em cinco anos.
Antes havia a possibilidade de transformar isto em
dinheiro. Agora suspendemos esta alternativa, mas
por lei somos obrigados a fazer provisão no mesmo
valor.

Quanto afinal ganham os funcionários do ban-
co?

Um menor auxiliar (não contratado) ganha
NCz$ 830,00. Com os 152% seriam NCzS 1.135,00.
O salário inicial nas duas hipóteses seria de NCzS
3.329,84 ou NCzS 4.571,76. Um caixa executivo
ganharia NCzS 7.526,52 ou NCzS 10.339,59. Um
gerente de uma agência maior, NCzS 26,783,75 ou
NCzS 36.889,37. Um funcionário com 27 anos de
serviço e com a maior comissão, NCzS 28.617,46 ou
NCzS 39.419,64.

E quanto ganha o presidente?Nesta faixa de salário mais alto.
Os sindicatos reclamam que existem 346 funcio-

nários do banco cedidos a outros órgãos do governo
com todos os salários pagos pelo banco.

É verdade.
Mas eles omitem a
informação de que
160 estão à disposi-
ção da Confedera-
çâo Nacional dos
Trabalhadores nas
Empresas de Crédi-
to (Contec) e há 197
cedidos à associa-
ção de funcionários
e cooperativas.
Também com os
salários pagos pelo
banco.

Quando foi
anunciada a decisão
do tribunal de dar os
152%, o ministro
disse que estava
ameaçada a existência de uma instituição que tinha
181 anos. Não houve exagero? Se na quarta-feira, o
tribunal mantiver esta decisão de dar este aumento,
haverá risco para a existência do banco?

Acho que é um problema seríssimo. A próxi-
ma administração terá que exigir um esforço grande
dessas lideranças sindicais, vai ter que fazer um
esforço junto com o funcionalismo para repensar a
instituição. Efetivamente com este nível de despesa de' 
pessoal, o banco passará dificuldades. Seria muito
fácil ser simpático e atender a todas as reivindicações
dos funcionários. E, se eu fizesse isto, seria o caminho
mais curto para levar o banco para onde os funcio-
nários me acusam de querer levar: à destruição. Eles
me acusam de querer destruir o banco num plano
elaborado pelo ministro e executado por mim com o
apoio do sistema financeiro privado, dos bancos
internaciomais e do FMI. Acho tudo isto uma burri-
ce, uma insensatez, um primarismo, que me recuso a
discutir. O caminho para fazer isto, que eles dizem
que eu quero, é só atender a tudo o que eles querem.
O que me surpreende é que estou na presidência do
banco desde março de 88 e não recebi destas lideran-
ças sindicais uma sugestão para aumentar a receita e
melhorar a qualidade dos serviços prestados. Em
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A Semana

Nahas
O Supremo Tribunal Federal
decide esta semana se o megaes-
peculador Naji Nahas será jul-
gado na Justiça Federal do Rio
ou de São Paulo. Além dis-
so, os advogados e a família de
Elmo Camões Filho — ex-dire-
tor da Distribuidora Capitânea,
envolvida no caso Nahas — re-
solvem se Elminho, que continua
foragido, vai se entregar à Justi-
ça, para tentar obter o beneficio
da prisão domiciliar conseguida
por Nahas.

Tecnologia
A comunidade científica do Rio
de Janeiro tem encontro marca-
do, hoje, com representantes do
governo do Estado às 9h no
auditório da Academia Brasilei-
ra de Ciências. A reunião tem
como objetivo avaliar as pers-
pectivas do Rio na área de ciên-
cia e tecnologia para os anos 90
e será aberta pelo Governador
Moreira Franco.

Maílson
O ministro da Fazenda, Maílson
da Nóbrega, participa do semi-
nário "A Economia que fica pa-
ra o novo presidente", promovi-
do pela Ordem dos Economistas
de São Paulo, hoje às 9h. Ama-
nhã, desembarca no Rio, para
palestra na Escola Superior de
Guerra.

Álcool
As complicações do abasteci-
mento de álcool no país é o
tema do debate que reúne, hoje
de manhã, no Ministério das
Minas e Energia, em Brasília, o
ministro da pasta, Vicente Fia-
lho, e representantes do CNP
(Conselho Nacional de Petró-
leo), usinciros, IAA (Instituto
do Açúcar e Álcool) e da Petro-
brás.

Bolsa
A Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro organiza, a partir de ho-
je até o dia 9, um seminário
sobre o mercado de capitais bra-
sileiro para representantes de 13
bancos portugueses. A idéia é
apresentar o sistema operacio-
nal da bolsa carioca e os servi-
ços oferecidos pela Custódia e
liquidação financeira, totalmen-
te informatizados. A abertura
do seminário, no auditório da
bolsa, acontece às 9h.

África

Os dirigentes do Banco África-
no de Desenvolvimento e do
Banco do Oeste Africano de
Desenvolvimento e representan-
tes de 17 países da África, em
visita ao Brasil, participam do
Seminário de Agro-Indústria,
que começa hoje em São Paulo,
na sede do Sindicato de Máqui-
nas e Equipamentos.

índice

A Fundação Instituto de Pes-
quisa Econômicas (Fipe) divul-
ga quarta-feira, às 15h, em São
Paulo, o índice do custo de vida
referente ao mês de outubro.

Livro
O economista José Júlio Senna
lança seu livro "Tempos de In-
certeza", quarta-feira, às 17h30,
na sede do Banco Boavista,
Centro do Rio.

O si. preside um banco cujos funcionários o
acusam de ser um inimigo e fazer parte de uma
conspiração para destruir a instituição. Como o sr. se
sente diante destas hostilidades?

A situação não é confortável. O pessoal está
confundindo os interesses da instituição com seus
interesses pessoais, corporativos. Eu substitui uma
admimstração populista, por uma administração téc-
nica. É fácil ser transigente e liberar com recursos de
uma empresa pública. Eu não faço isto por princípio
e também porque não sou candidato a nada.

É uma empresa pública, mas é também uma
empresa que tem 700 mil acionistas minoritários, e que
tem tido um resultado fraco. Os funcionários alegam
que a redução dos lucros é conseqüência de mi admi-
nistração. Qual é a razão do baixo lucro no último
semestre e do prejuízo de setembro?

O resultado no semestre foi um lucro de NCzS
48 milhões que realmente é pouco expressivo, mas
teve um ganho patrimonial muito grande. A relação
entre patrimônio líquido e ativo permanente é com-
pletamente diferente do resto das empresas do siste-
ma financeiro nacional. As ações valiam NCzS 1
antes do balanço e passaram a valer NCzS 3,11. No
que diz respeito ao resultado negativo do mês de
setembro, ele é conseqüência de um reajuste salarial.
E aí estou calculando apenas o aumento de 91,37%
que foi dado enquanto se aguarda a decisão da
justiça trabalhista.

Como vocês chegaram nestes 91,37%?
São 4% de produtividade e a inflação passada,

calculando o mês de janeiro pelo INPC, que deu
35%. E é isto que
prevê a lei salarial.
Os funcionários es-
tavam querendo
187,4%, reivindi-
cando 15% a título
de produtividade
entre 83 outras rei-
vindicações. O tri-
bunal, em primeira
instância, concedeu
152% calculando a
inflação de janeiro
como sendo o vetor
de 70%.

Ou seja, o
que vocês estão
recendo, fora a pro-
dutividade, é apenas
a reposição das per-
das que a inflação provocou. Como isto pode produzir
prejuízo?Não pode uma instituição financeira ter gastos
de 95% da sua despesa administrativa com as despe-
sas salariais, e isto com apenas os 91% de aumento.
A folha de outubro, com o reajuste de 91%, foi de
NCzS 1,84 bilhão. Mas isto teria sido de NCzS 2,39
bilhões se fosse aplicado o índice de 152,35% apro-
vado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Nos ban-
cos privados, a média é de 59% dos gastos com a
folha em relação ao total das despesas administrati-
vas e em alguns bancos esta relação cai para 45%.
Em dezembro, esta proporção no Banco do Brasil era
de 90,9%; em junho, 91,68% ejá está em 95%. Se for
analisada a participação dos salários nas despesas
operacionais — e aí entra a captação —, o banco está
com 16,78%. Nos bancos privados esta relação está
na faixa dos 2,5% a 4%.

A tendência da equipe econômica é culpar os
salários pelos resultados negativos do banco, mas as
lideranças sindicais argumentam que, na verdade, a
culpa é dos devedores inadimplentes do banco. O que o
sr. tem a dizer sobre isto?

Existe inadimplência, mas quero deixar claro
que foram contratos assinados em outras administra-

ções. Não tem um contrato desses feito na minha
administração.

Quanto há de inadimplência?
E preciso fazer uma conta. Em cruzados de

julho são NCzS 8 bilhões — atualizando monetaria-
mente com a inflação de agosto, setembro e outubro
este total vai a NCzS 19,3 bilhões. Nesta lista há
produtores rurais e empresas do setor industrial além
de estatais. Acho que isto é conseqüência das duas
anistias concedidas que fomentaram a idéia de que
não se precisa pagar contas assumidas.

Bom, se há devedores faltosos, por que a direção
do banco elegeu os salários como sendo os responsáveis
pelos problemas?Porque fizemos cálculos e projetamos para os
próximos meses com o cenário da inflação prevista
pelo governo e com a expectativa de receita que nós
temos mês a mês. Chegamos à conclusão que se
aplicarmos os 152% teremos prejuízo em setembro,
outubro, novembro e fecharemos o ano com prejuí-
zo.

O sr. poderia falar sobre estas projeções?Não. Não posso abrir estes dados porque
estou impedido pela instrução número 31 da CVM.

Pelos dados da revista Fortune, o Banco do
Brasil tem mais funcionários que os 10 maiores bancos
do mundo. Será que o banco não tem gente demais?

Não diria isto. Ele tem hoje 135.605 funcioná-
rios. Não se pode comparar bancos japoneses e
europeus com o Banco do Brasil por causa do grau
de informatização, que é o calcanhar de aquiles do
BB. Aliás, eu entrei quando haviam menos de 200
agências informatizadas. Vou deixar mais de 800.

As lideranças dos funcionários garantem que
existem 46 mil vagas hoje no banco que não são
preenchidas pelo impedimento da atual administração.

Isto também não ê verdade. Não faltam. O
quadro está completo.

E quanto as 405 agências que estão instaladas e
não começam a funcionar por falta de pessoal?Eu mandei instalar as agências que já estives-
sem com prédio pronto e remanejar o pessoal. Das
405,182 já estão funcionando. Quatro vão ser inau-
guradas este mês. Trinta e sete estão com instalações
prontas aguardando remanejamento, e 113 não têm
nem imóvel alugado. O assunto ê colocado pelo
sindicado de maneira leviana.

E estas novas agências são mesmo necessárias?
O setor privado nos últimos anos fez o caminho contrá-
rio: demitiu gente e fechou agências. Como o Banco do
Brasil pode, neste momento de enxugar estruturas, se
dispor a abrir 400 agências?

A maioria já está com imóvel próprio e insta-
lada. Prejuízo maior seria não permitir que elas
funcionassem. A decisão de ampliar o número de
agências não foi da minha administração. Ao contrá-
rio, mandei instalar um grupo de trabalho para fazer
uma revisão completa em todas as 4.260 agências
instaladas pelo Brasil. Teremos fatalmente que che-
gar à decisão de desativar um número razoável de
agências que tiverem dando prejuízo.Mas há outro aspecto. O Banco do Brasil não
tem sido na história econômica do Brasil apenas um
banco a mais. Ele tem a função de levar uma agência
bancária a todos os recantos do país, principalmente
onde o setor privado não vai por ser desfavorável
economicamente.

O banco tem uma função social, mas isto tem
que ser respeitado em termos, porque a instituição
tem também 700 mil acionistas cujos interesses preci-
sam ser levados em conta. Se por acaso este grupo de
trabalho concluir que temos mil agências com prejuí-
zo, é impossível uma empresa assim dar resultados
favoráveis aos seus acionistas.

O sr. teria coragem de fechar uma agência numa
ddadezinha que tivesse apenas o Banco do Brasil?

Sem dúvida. Tenho.

O Banco do Client* Especial.
Rio: 271-0202 • S. Paulo: 283-0300 • B. Horizonte: 212-1188 • Brasília: 224-7722
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224-0200 • Salvador: 243-5099

todos os encontros só ouço reivindicações de nature-
za salarial e benefícios de ordem pessoal. Digo,
portanto, com a maior tranqüilidade, que penso
muito mais no banco que este pessoal ou este movi-
mento denominado Defesa do Banco do Brasil. Cha- ¦
mei as lideranças desse grupo e propus me reunir com
eles um dia inteiro, se fosse necessário, para discutir o
futuro do banco, investimentos por setores, papel
numa nova fase de crescimento econômico. Eles não
aceitaram. Querem ficar fazendo esta panfletagem
em defesa dos seus próprios interesses. Eles só que-
rem discutir salário.

O sr. está dizendo que o Banco do Brasil não
pode pagar este percentual Como então a Caixa, que é
uma instituição mais frágil, pode e paga os 152%?

Já fui vice-presidente da Caixa e acho que a
CEF também não pode pagar. O tratamento mais
magnânimo da direção deve estar baseado em algum
estudo, como o que fizemos aqui. Acho apenas
interessante que eles só tenham recorrido depois da
determinação do ministro.

Se na quarta-feira o tribunal mandar pagar os
152%, o que o banco vai fazer.

Se, mesmo com toda a argumentação que_
levamos ao tribunal provando a nossa incapacidade
de conviver com o tamanho desta folha, ele mantiver
a decisão, vamos pagar imediatamente. Mas eu ainda
tenho esperança.

O que o sr. quer com o banco de investimento. A
informação que se tem é que o interesse é ocupar 6
espaço do BNDES.

As coisas teriam que ser bem divididas. C;
BNDES cuidaria do financiamento da infra-estrutu-
ra. A Caixa Econômica da parte social e da infra-es-
trutura urbana e o Banco do Brasil da promoção do
desenvolvimento industrial. Estamos fazendo em-
préstimos de longo prazo a empresas industriais.

Com que juros?Sempre juros reais, mas criamos o programa
Ouromaq com o Sindimaq que já começou a dar
resultados. Os juros vão ser fixados de acordo com ò
que os setores beneficiados podem dar em termos de
operações no banco, como depósitos, pagamento de
folha, cobrança de duplicatas. E com isto temos um
float suficiente para aceitarmos juros mais razoáveis e
prazos mais longos.
— Os lideres sindicais pedem abertura da contabilida-
de do banco. Isto seria possível?Levantar suspeita sobre a contabilidade do
banco é uma irresponsabilidade! Realmente não dá
para confiar nesta gente! A contabilidade do banco é
feita por funcionários sérios e preparados para a
função. À frente da contadoria geral está um rapaz
da maior competência e seriedade e sobre o qual está
se lançando suspeita. O que as pessoas dos sindicatos
se esquecem é que não é o presidente que faz a
contabilidade e sim uma equipe constituída de cole-
gas seus. Mas não posso abrir a contabilidade por-
que, pelas normas da CVM, uma empresa com ações
cotádas em bolsa não pode permitir este tipo de
abertura. Afinal, é informação privilegiada.O sr. preside um banco do qual não é funcioná-
rio e que tem uma estrutura de carreira. O sr. se sente
ilegítimo?

Não. Mesmo parecendo imodesto sei que sou
uma pessoa bem-sucedida no setor público. Comecei
minha vida profissional aos 19 anos e onde passei fiz
um bom trabalho. Sou qualificado e estou fazendo
um trabalho sério. Meu projeto é encerrar minha
vida no setor público agora. O novo presidente da
República vai encontrar um Banco do Brasil bem
administrado e com planos para o futuro, mas terá
que colocar um presidente no banco que tenha cora-
gem para enfrentar os problemas que estou enfren-
tando à custa de todo este desgaste e esta impopulari-
dade.

Antes. O Cliente dispunha de um banco de investimentos,
onde realizava bons negócios.
Agora: O Cliente dispõe de um banco completo e que tem
conta remunerada, com o Montrealcheck. Uma credencial
de prestígio que identifica os clientes do Montrealbank.

m
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País tarda a acalmar mercado mundial do açúcar
———- Massarani 3

Rosental Calmon Alves
Correspondente

WASHINGTON — Uma declara-
ção atribuída ao chefe de gabinete do
Ministério do Desenvolvimento da In-
dústria e do Comércio, Weber Rezek, ad-
mjtindo a possibilidade de serem suspen-
sas por dois anos todas as exportações de
a.çúcar do Brasil causou agitação no
mercado mundial do produto, empur-
rando os preços para seus níveis mais
altos em 15 meses. Apesar de as princi-
pais altas terem ocorrido na quarta-feira,
quando a notícia chegou a Nova Iorque,
somente no fim de semana o governo
brasileiro se preocupou em desmentir a
possibilidade da suspensão das exporta-
ções. Aparentemente, o desmentido só
o'è'orreu depois que o governo americano
manifestou preocupação com a falta de
iniciativa do Brasil.*" As altas não se limitaram às cota-
çpes do açúcar no mercado internacio-
nal (Londres e Nova Iorque), atingindo
fortemente os preços internos dos Es-
ta^os Unidos, num momento em que o
sèitor açucareiro enfrenta problemas de
p.rodução em vários países. Fontes do
setor revelaram que o governo ame-
rieano chegou a protestar contra a fal-
ta de decisão do Brasil em confirmar
ou desmentir o rumor iniciado com a
declaração atribuída a Rezek de que a
suspensão das exportações ainda era"uma possibilidade", que estava sendo
éStudada.
üü Finalmente, no sábado, o Ministério

das Relações Exteriores divulgou nota
oficial sobre o assunto, desmentindo a
injenção de suspender as exportações
de, açúcar por dois anos. O curioso é
que a nota partiu do Itamarati e não
do ministério competente no assunto.
Na realidade, fontes do mercado expli-
caram que, diante da reação do gover-

Mercado futuro
de açúcar ¦14.82-v.
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¦m Mntavos d« dólar por Ubra-pMÓ
Oba.i CotMçõmt p/ oontrmtoa com
vencimento m março.
Fonte: Bolsa de Cati, Açúcar e Cacau
no americano, o Itamarati chegou a
apelar para a intervenção direta do presi-
dente José Sarney, num esforço para ar-
rançar o esclarecimento do Ministério do
Desenvolvimento da Indústria e do Co-
mércio."A chefia do gabinete do Ministério
do Desenvolvimento da Indústria e do
Comércio e a Coordenadoria de Assun-
tos Internacionais do mesmo Ministé-
rio informam que a hipótese de sus-
pensão das vendas de açúcar brasileiro
para o mercado externo não foi nem
mesmo aventada, e o Ministério do De-
senvolvimento da Indústria e do Co-
mércio se apressa em não dar foros de
verdade a essas especulações", diz a
nota que o Itamarati divulgou, sábado,
em Brasília e encaminhou ontem à im-
prensa internacional.

Os contratos para março, que esta-
vam sendo negociados a 13,96 centavos

de dólar por libra-peso no mercado de
Nova Iorque passaram para 14,54 cen-
tavos de dólar na quarta-feira passadae fecharam a 14,53 centavos de dólar.
Os preços também aumentaram em Lon-
dres, onde a tonelada métrica subiu USS
12,60, chegando a USS 357,20, e nas
negociações do mercado futuro america-
no.

Na quinta-feira, dia de Finados no
Brasil, a Bolsa de Açúcar, Café e Cacau
de Nova Iorque esteve novamente agi-
tada, com a falta de notícias oficiais.
A alta continuou e os contratos de
março fecharam a 14,61 centavos de
dólar por libra-peso. Na sexta-feira, a
falta de iniciativa do governo brasilei-
ro perdurava, mas no final do pregãoanalistas das principais corretoras ce-
deram diante das dúvidas sobre a vera-
cidade da noticia e a situação se acal-
mou um pouco. A cotação dos contratos
de março chegou a saltar para 14,68
centavos de dólar, mas fechou a 14,51
centavos de dólar.

A noticia da suspensão das exporta-
ções brasileiras teve um impacto maior
no mercado já se sabia das dificuldades
que o pais enfrenta no setor. São levados
a sério os rumores de que o Conselho
Nacional de Petróleo e o Ministério das
Minas e Energia estão pressionando o
Instituto do Açúcar e do Álcool a sus-
pender as exportações do produto, a fim
de que um volume maior de cana-de-açú-
car seja desviado da produção de açúcar
para as refinarias de álcool para assegu-
rar a oferta do combustível usado pelamaioria dos automóveis no país. OIAA
vem resistindo a essas pressões e assegura
que a próxima safra dará para atender o
mercado interno e, ao mesmo tempo,
exportar 645 mil toneladas de acúcar
(uma queda considerável, comparada
com 1,5 milhão exportadas neste ano-sa-
fra, que termina em maio de 1990).

EUA ameaçam parar compras do Brasil

BRASÍLIA — O Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos está
ameaçando o governo brasileiro de sus-
pender a cota de exportações de açúcar
para os EUA, no próximo ano, se não
houver uma clara manifestação do Brasil
de que não paralisará as vendas de açú-
car para o exterior, como sugeriu o Mi-
nistério das Minas e Energia. Ontem, o
chefe da Coordenadoria de Assuntos In-
ternacionais do Ministério do Desenvol-
vimento da Indústria e do Comércio,
ministro Rafael Valentino, reiterou os
termos da nota oficial divulgada pelo
Itamarati, no sábado, de que "a hipótese
de suspensão das vendas de açúcar brasi-
leiro para o mercado externo não foi
nem mesmo aventada".

• Em 1989, o Brasil deveria ter expor-
tado 125,9 mil toneladas métricas de
açúcar para o mercado norte-america-

no, mas não o fez, o que gerou um
movimento especulativo na Bolsa de
Mercado Futuro em Nova Iorque. As
especulações intensificaram-se com as
recentes declarações do ministro das Mi-
nas e Energia, Vicente Fialho, de que a
suspensão da exportação das 645 mil
toneladas métricas de açúcar brasileiro
para o mercado internacional seria uma
solução para a crise de abastecimento de
álcool carburante."A possibilidade de os Estados Uni-
dos realocarem as exportações de açú-
car é prejudicial aos exportadores bra-
sileiros", avisa o ministro Rafael
Valentino, preocupado em evitar o surgi-
mento de mais um contencioso comercial
entre as duas nações. Segundo Valentino,
se de fato o Brasil, até o final do ano, não
completar sua cota para os Estados Uni-
dos e persistirem informações de que as

exportações de açúcar serão suspensas, o
governo norte-americano poderá realo-
car as futuras cotas para outros países
produtores.

Inicialmente, o Brasil deveria expor-
tar, em 1989, 95,5 mil toneladas mé-
tricas para os Estados Unidos, volume
que cresceu com a cota adicional de
30,4 mil toneladas, o equivalente a 25%
da cota inicial. A falta de álcool car-
burante no primeiro semestre e a dis-
cussão sobre a melhor solução para a
crise de abastecimento reduziram o ritmo
das exportações de 645 mil toneladas
métricas de açúcar, de uma safra de 6,9
milhões de toneladas métricas. "O gover-
no não pretende suspender as exporta-
ções de açúcar", garante o ministro Ra-
fael Valentino.
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O Banco que está a seu lado

Leste Europeu surpreende CEE

Mudança do quadro
político alterará
tática comercial

Mareei Scotto
Le Monde

Bruxelas 
— a situação no

Leste Europeu evolui rápido,
mas para a Comunidade Econômica
Européia (CEE) isto está acontecendo
rápido demais. Os acordos recentemen-
te concluídos pelos 12 países da CEE
com a Hungria, Tchecoslováquia e Po-
lônia e os que estão em preparação
com a Alemanha Oriental e Bulgária
têm uma concepção ultrapassada e de-
vem ser modificados. Mas essas modi-
ficações serão suficientes para atender
âs expectativas de Budapeste, Praga,
Varsóvia e, talvez, Berlim Oriental?

Como parece distante a época em
que os dirigentes do Comecon e da
CEE negociavam o reconhecimento mú-
tuo. Foram oito anos até a declaração
comum divulgada em 25 de junho de
1988 e que permitiu o estabelecimento
de relações diplomáticas entre a comu-
nidade e a União Soviética e seus alia-
dos do Pacto de Varsóvia. Oito anos
para convencer Moscou de que as ne-
gociações futuras não poderiam ser
bloco a bloco."As relações comerciais
devem ser tratadas em acordos separa-
dos com os membros do Comecon",
diz um dos artigos da declaração. Oito
anos, principalmente, para que a
URSS aceitasse o status de território
comunitário de Berlim Ocidental: a di-
plomacia ainda utilizando a linguagem
da guerra fria.

Em 1980, após a assinatura do pri-
meiro acordo com a Romênia, na sede
da CEE, houve muita festa por se ter
rompido uma brecha (ainda que pe-
quena) no muro do bloco comunista.
Na era Gorbachev, chegou a vez de
Bucareste sentar no banco dos réus. As
discussões com os romenos para a con-
clusão de um novo tratado foram sus-
pensas em abril, em nome da defesa
dos direitos humanos.

A prudência — leia-se suspeita —
com relação aos países do Leste conti-
nua existindo. Os acordos assinados
com a Hungria (setembro 1988), Tche-
coslováquia (dezembro 1988) e a Polô-
nia (setembro 1989) são representati-
vos da forma como os dirigentes
comunitários vêem as relações com a
Europa Oriental. Os 12, apoiando-se
em conceitos clássicos, negociam le-
vando em conta os interesses específi-
cos de agricultores e industriais.

Assim, as exportações de têxteis e
produtos siderúrgicos foram objeto de
acordos em separado, que não são
mais generosos que os assinados com
outros fornecedores. A liberalização
das importações de produtos agrícolas
é muito limitada. A supressão das res-
trições quantitativas, prevista para os
chamados produtos menos sensíveis à
economia da CEE, deve entrar em vi-
gor em 1994 (Polônia) e 1995 (Hun-
gria).

Inquietude—Consciente da de-
fasagem entre as disposições em vigor e
os acontecimentos excepcionais que
têm lugar no Leste Europeu, a Comis-
são Européia propôs aos governos dos
países-membros que os prazos sejam
antecipados para Io de janeiro de 1990.
Os ministros do Exterior dos 12 países
darão a resposta amanhã. O projeto de
Bruxelas visa ainda maiores facilidades
de acesso para os produtos agrícolas
húngaros e poloneses.

As associações comunitárias já ma-
nifestaram — discretamente, é verdade
— suas reticências sobre as concessões
suplementares. Os países do Terceiro
Mundo também estão inquietos sobre
o interesse pela Europa Oriental. Os
países da África, do Caribe e do Pacífi-
co, associados aos 12 através da Con-
venção de Lomé, estão irritados. Bene-
ficiários da abertura dos mercados
comunitários, os países ligados à CEE
por acordos comerciais — como os de
Maghreb, América Central, Sudeste
Asiático e outros—lamentam a chega-
da de novos concorrentes.

Nesta altura dos acontecimentos
não se trata de redução das tarifas ou
de preços especiais, mas da proposta da
CEE de dar ao Leste tratamento de
nação mais favorecida e as vantagens

do sistema comunitário de preferência
generalizada. Quanto às condições
mais favoráveis para a venda de aço e
de têxteis, a questão nem foi tratada.

Tais bloqueios parecem exagerados
em comparação com o volume de ex-
portações dos países do Leste. Em
1988, suas vendas para a CEE atingi-
ram 11,5 bilhões de ECU's (cerca de
USS 10,26 bilhões), 24,1 bilhões de E-
CU's (USS 26,992 bilhões) se computa-
das as exportações soviéticas. Somente
a Suíça, no mesmo ano, vendeu 29
bilhões de ECU's (USS 32,4.8 bilhões)
para os 12 países da CEE.

Na verdade, apenas a Alemanha
Oriental (RDA) tem um fluxo de troca
significativo, mas apenas com a Ale-
manha Ocidental (RFA). A RDA ven-
de três vezes mais para a RFA do que
para os 11 países juntos. As relações
entre Bonn e Berlim, portanto, consti-
tuem um caso à parte. A situação eco-
nômica de outros países do Leste é tal
que o potencial de exportação não re-
presenta perigo real, pelo menos a mé-
dio prazo. Isto explica o fato de a
cúpula de Arche ter lançado um planode ação ocidental em favor da Hungria
e da Polônia.

Mercado — Na qualidade de
coordenadora da ajuda de 24 países, a
comissão propôs um pacote financeiro
de 600 milhões de ECU*s (USS 672
bilhões), metade a ser dada pela CEE e
o restante pelos demais países ociden-
tais. Bruxelas conseguiu também queos bancos de investimentos da Europa
Ocidental possam conceder emprésti-
mos a juros de mercado, garantidos
pelos países-membros. Uma primeirareunião dos 24 ocoreu em setembro em
Bruxelas e outra terá lugar em meados
deste mês. Uma conferência ministerial
poderá se realizar em dezembro.

Le Monda
Comércio entre a CEE e o Leste europeu

Alemanha Oriental I1.241

Em milhftos de ECU'S F~ ^ '/, • a L

Polônia2.747
TctiacoalovAquia2.146
Hungria2.340
Romênia587
Bulgária1.377

As trocas entre as duas Alemanhas (USS 4 bilhões em importa-
ções e USS 3,5 bilhões em exportações)não foram contabilizadas

Aeroportos brasileiros

terão recursos externos

Eduardo Alves

LONDRES — Mesmo com os par-cos recursos públicos, o Brasil poderá ter
grandes e eficientes aeroportos. A Bri-
tish Airports Authority (BAA), única
empresa privada no mundo proprietá-ria de terminais aéreos, está interes-
sada em comprar participações no Brasil,
México e Hong Kong. "Vamos investir
no exterior mais de USS 100 milhões nos
próximos cinco anos", afirmou o gerente
geral de vendas, Mike Poole.

Graças ao crescimento do tráfego
aéreo internacional muitos negócios mui-
timilionários serão feitos neste setor nos
próximos anos, disse Poole. "Pelos me-
nos 20 cidades em todo o mundo terão
necessidade de fazer investimentos para
aumentar a capacidade de seus terminais.
Queremos atuar em pelo menos cinco
destes novos mega-aeroportos".

Para iniciar os negócio no exterior a
BAA já tem montada uma estratégia
de atuação. "Entraremos como sócios
.minoritários e exigiremos o controle das
operações por um período mínimo de 10
anos", explica. A razão para a exigência
é muito simples. Proprietária de sete ter-
minais espalhados pelo Reino Unido,
operando 733 mil vôos por ano (70% do
tráfego no Reino Unido), a BAA tem
obtido ótimos resultados financeiros: em
88 tiveram um lucro bruto de USS 400
milhões.

Concentração — Entre os aero-
portos da empresa, o mais importante é o

gigantesco Heathrow, localizado a 40
minutos do centro de Londres. Graças
a uma forte política de marketing, efi-
ciente administração e a qualidade das
instalações, pistas e hangares, Heath-
row é hoje o primeiro em matéria de
tráfego internacional.

A atual situação financeira da BAA
foi uma conquista do corpo adminis-
trativo que tomou posse após a priva-
tização em julho de 87. Como é comum
as empresas do setor público havia ex-
cesso de pessoal. Dos 800 funcionários
que trabalhavam no escritório central,
apenas 80 mantiveram os cargos.

Lucros — No ano passado, a em-
presa arrecadou USS 700 milhões com

cobrando taxas das companhias aéreas.
Cada vez que um dos quatro vôos se-
manais da Varig, por exemplo, pousa
em Heathrow, a BAA recebe USS 5 mil
de taxa de aterrizagem. Outros USS 650
milhões foram arrecadados com esta-
cionamento de carros, aluguel de es-
critórios, restaurantes, casas de câm-
bio, restaurantes e duty-free shops.

Para a BAA este dinheiro entra mui-
to fácil. Os 57 mil metros quadrados de
espaços comerciais disponíveis nos ter-
minais são leiloados a cada cinco anos.
Depois de receber o dinheiro do arrenda-
mento, os aeroportos contam com uma
porcentagem da arrecadação de cada lo-
ja. Quanto mais tempo os passageiros
esperam para embarcar, mais dinheiro
entra nos cofres da BAA. Em 88, o per-
centual gasto por cada viajante aumen-
tou em 20% : só as free shops, captaram
USS 200 milhões na venda de 800 mi-
lhões de pacotes de cigarros e seis mi-
lhões de garrafas de bebida.
Graças a este números, a BAA se tor-
nou o maior exemplo de sucesso em
casos de privatizações. A melhor prova
disso é o desempenho da empresa na
City londrina. Apesar de 76% das ações
estarem nas mãos de seguradoras, fun-
dos de pensão e pessoas físicas, em
junho, mais de 2 mil pequenos acionis-
tas lotaram os salões do Hotel Hilton
para saber de seus rendimentos e dis-
cutir os números para o próximo ano.
Todos saíram satisfeitos. Os ganhos por
ações cresceram 90% em termos reais
nos últimos três anos.

[UCAR CARBON SA CGC n.° 60.479.813/0001-38
Cia. Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas que estaremos dando início, a partir do dia 16 de

novembro de 1989, ao pagamento de um dividendo no valor de Nczí 0,55 (cinqüenta e cinco
centavos de cruzados novos), por lote de 1 .OOO (mil) ações do capital de NCz6 40.088.920,90,
aprovado pelo Conselho de Administração em Reunião realizada em 31 de outubro de 1989.

O dividendo em questão será corrigido monetariamente pela variação do BTN (Bônus do
Tesouro Nacional) Fiscal ocorrida do dia 1° ao dia 12 de novembro de 1989, sendo a ces-
sação da correção fixada para esta última data, exclusivamente por razões operacionais re-
lacionadas com o processamento do pagamento.

Os documentos necessários ao exercício do direito referido, pelos detentores de ações
ao portador, estarão sendo recebidos, a partir da data de início citada, nas Agências do Banco
Itaú S.A. abaixo relacionadas, bem como naquelas que tenham serviços de atendimento a
acionistas, de segunda a sexta feira, das 10:00 às 16-00 horas:

Rio de Janeiro Rua Sete de Setembro n.° 99 S/solo
São Paulo Praça XV de Novembro n.° 324
Belo Horizonte - Rua João Pinheiro n.° 195 - sobreloja
Salvador - Rua da Grécia n.° 3 - 3.° andar
Curitiba - Rua João Negrão n.° 65
Porto Alegre - Rua Sete de Setembro n.° 746

Os detentores de ações nominativas terão o valor a que fazem jus, em conseqüência do
pagamento do direito referido, creditado em conta corrente bancária ou conta de poupança,
na forma da opção anteriormente manifestada àquele Banco.

Ficarão suspensos de 7 a 14 de novembro de 1989 os serviços de conversões, agluti-
nações, desdobramentos, etc...

São Paulo, 04 de novembro de 1989.
JÚLIO CÉSAR CASSANO

Diretor Jurídico e Relações com o Mercado
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Pele de rã é

biju teria de

muito sucesso

SAO PAULO — Murilo Menon
Venda de porta em

porta vai cada vez
melhor das pernas

Maggioli. Em 1984, quando percebeu que ou-
tras empresas estavam utilizando esta rede de
rcvendedoras para oferecer seus produtos, re-
solveu incluir em sua ltnha de vendas — origi-
nalmente composta por cosméticos e perfuma-
ria — lingeries e bijuterias. A Avon espera
fechar o ano com um faturamento de US$ 250
milhões, garantidos principalmente por uma
produção própria de 12 milhões de unidades
por mês.

A Natura tem planos de alcançar, em 1990,
a marca de 41 mil revendedores, contra os
atuais 32 mil. Com isso, a empresa espera con-
seguir arrecadar US$ 190 milhões com a venda
de 22 milhões de unidades (60% disso garanti-
dos pela linha de tratamento e perfumaria e
40% pela de maquiagem). Neste ano, a holding
deverá arrecadar US$ 140 milhões, A Daya
planeja chegar a 1991 com 150 mil revendedores
(possui 90 mil espalhados por 16 estados). "Pre-
tendemos abrir novos mercados como Mato
Grosso e Maranhão", planeja o diretor de mar-
keting da Daya, Roberto Samaari, que este ano,
pela primeira vez, investiu US$ 250 mil em
anúncios na TV.

A Sacha, que comercializa a marca Claude
Bergere, conseguiu colecionar cerca de 150 mil
revendedoras cadastradas, nove escritórios
franqueados em São Paulo e 11 no Rio."Em
1987 e 1988, quando a maior parte do setor de
cosméticos foi mal, tivemos um bom resultado
graças as franquias".

A venda de porta em porta, no entanto, tem
mais segredos do que pode parecer. A Jafra, por
exemplo, nunca fez sequer um investimento em
campanhas publicitárias e pode comemorar um
crescimento médio de 30 a 40% ano a ano."Nossa melhor mídia é nossa conselheira, é
quem divulga nossos produtos", explica Cues-
ta.

Para imprimir as tabelas, os preços precisam
ser calculados com muita antecedencia. A
Avon, por exemplo, formula seus preços noven-
ta dias antes, o que, numa inflaçao de mais de
1% ao dia, é um exercício de adivinhação. "Se
trabalharmos com uma previsão de inflação
muito alta, afugentamos as compradoras. Se
nos baseamos em índices baixos, nossa perda é
muito grande", desespera-se Maggioli.

A Daya faz esse cálculo com quarenta e
cinco dias de antecedência. Para outubro e no-
vembro foi previsto uma inflação de 35% ao
mês, para dezembro, 40% e em janeiro está
estimado um índice entre 45% e 50%. Já a
Sacha e a Natura calculam seu preços com um
antecedência de quinze a vinte dias.

São Paulo — Ariovaldo Santos

Marina Wodtke

BRASÍLIA — Os traços irregulares das peles,das rãs desafiaram a criatividade das designers
cariocas Maura Toshie e Valéria Illienko, que
decidiram lançar uma coleção de jóias totalmente
diferente e até agora inédita no mundo. Elas-
queriam ver o que aconteceria se aplicassem a
nele curtida nas cores originais em peças de prata •
950. O resultado despertou a atençao do ranicul—
tor brasiliense Joaquim Barbosa, aue fez umt
contrato de exclusividade para vender em suas>
lojas as jóias criadas pelas artesãs."Foi' um suces->.
so. Em poucos dias se esgotou o primeiro lote det
gargantilhas, anéis, brocnes, brincos, prendedor.
res de gravata e abotoaduras, que são presentes-,
originais e não muito caros", conta o assessor de
imprensa da Rander Agroindústria Comércio, e..
Exportação Ltda., Ivan Carvalho. ¦ •

A idéia de aplicar as peles em jóias foi uma
excelente solução para Barbosa, que não sabia o
que fazer com os lotes de coloração diferente e-
inúteis para a fabricação de sapatos, biquínis e.
outras peças maiores."A primeira pele começa-
com uma tonalidade, e quando se chega à décima
o tom já é completamente diferente. Além disso?-
cada uma mede apenas 12 centímetros", explica:
Carvalho. ipà

A Rander vende cerca de vinte peças meiF1
salmente, e as Brasília — Gilberto Alveé"mais procuradas , "n
são os anéis (en- , /
tre NCzS 228,00 <• •-
e NCzS 283,00), 
brincos (entre
NCzS 238,00 e
NCzS 273,00) e
broches (NCzS
53,00), a preços
de outubro.
Com exceção
dos broches, to- '
das as jóias são pr * 

' «'•
peças únicas, fei- £ r,
tas à mão."Des- W- , '• -4 ¦
ta maneira, con- ^n 

"
seguimos fugir \,
do convencional , 0'e criar adereços ^K
que podem ser V. É
usados com rou- ( tjj p
pa social ou es-
porte", afirma Peles decoram as "«
Valéria Illienko, peças de prata 90
que, antes de K"
criar jóias, cursou desenho industrial e trabalhtílí'
como publicitária.

Nos últimos meses, o ateliê das designers tenr
recebido visitas de empresários europeus e norte-
americanos interessados em adquirir os produtoí.Mas as artistas não têm pressa em finalizar negó-.
cios. Por enquanto, estão apenas estudando as
propostas.

Kander—A empresa foi instalada em Bra-'
sília em 1983, e só conseguiu sair do vermelho
ano passado. Com isso, decidiu diversificar suas'
vendas. Além de carne de rã, óleo e ração, a"
empresa produz 18 mil peles mensais e agora e^g'
lançando jóias. "Elas são confeccionadas com
pele curtida ao natural, o que garante uma tonali-
dade e uma aparência mais interessante", avalia
Carvalho.

Valéria e Maura, que criam cerca de trinta
peças por mês, ainda estão surpresas com o su-
cesso da nova criação, mas por enquanto nga
pretendem mudar a linha atual da coleção. "Fize-.
mos várias experiências com as peles e diversji£
tipos de metal. O branco ainda é o que fica mais.
bonito", comenta Valéria.

Valéria da Silva
e Carla Rodrigues

SÃO 
PAULO — Elas formam um exército

invisível capaz de proporcionar às empre-
sas de cosméticos que vendem seus produtos de
porta em porta abocanhar a gorda fatia de 50%
de um mercado que deve faturar este ano US$
1,9 bilhão. Batizadas pelos nomes mais curiosos

consultoras, clientes especiais, conselheiras
elas não obedecem mais á imagem de donas

de casa que nas horas vagas importunavam os
vizinhos dispostas a empurrar produtos de pou-
ca utilidade. Hoje, neste batalhão de revendedo-
res, estão homens e mulheres que não só bus-
cam uma forma de complementar salários
achatados como, em muitos casos, sobrevivem e
formam patrimônio.

Do outro lado da porta, estão empresas que
atingem bons números de faturamento através
desta estratégia que tem a capacidade de multi-
plicar cada revendedor em milhares de ponto de
vendas. Na Avon, por exemplo, instalada no
Brasil há trinta anos e pioneira neste sistema, o
número de revendedores chega ao formidável
contingente de 200 mil, enquanto a Mesbla
(maior rede de lojas de departamento) chegará
ao final do ano com 51 pontos de vendas dis-
postos pelo Brasil.

Empresas como Avon, Natura, Daya, Jafra
e Sacha (dona de marca Claude Berger) desen-
volveram técnicas de venda denominadas porelas pçóprias de mais humanas e personaliza-das. "E uma forma de vender que da resultados
imediatos, é mais agressivo, causa impacto",
explica a superintende de vendas da Eternelle
(empresa representante da Natura no Rio), Ana
Maria Jordani. "O que oferecemos não é só o
produto, mas um ensinamento completo de co-
mo utilizá-lo", explica o gerente de marketing
da Jafra, Júlio Coesta.

Diversificação — Desde 1959, quando
a Avon americana abriu sua filial no Brasil e
tornou famoso o slogan Avon Chama, o número
de revendedoras cresceu 5.000%. Hoje, os 200
mil revendedores eqüivalem a metade da popu-
lação de Niterói. "Nossos produtos chegam a
lugares em que a maioria não consegue chegar",
acredita o presidente da Avon, João Bosco

Tereza Kacuta (D): NCzS 2 mil por mês trabalhando três dias por semana

Revendedoras têm mercado fiel
casa. Quando começou, ela revendia de tudo
— com o tempo, preferiu optar pela Avon,
cujas vendas lhe dão um rendimento médio
mensal em torno de NCzS 1.500,00, que ga-
rantem o sustento dela e de seu filho.

Intérprete com domínio de seis idiomas,
Neysa Pereira, 43 anos, vende os produtos
Natura para complementar a renda que tem
com sua participação em feiras e congressos.
Solteira, morando sozinha, o que mais a atraiu
na venda de cosméticos foi a possibilida-
de de trabalhar sem horário fixo. "Só assim
poderia conciliar a venda com o trabalho de
intérprete no FestRio, por exemplo, já que
vou ficar 10 dias em Fortaleza", explica ela,
que ganha em torno de NCz$ 1.000,00, renda
que complementa com um extra que recebe
dos pais. (F.S. eC.R.)

João Cerquelra

A estratégia de venda de porta em porta
lembra a estrutura de uma corrente — uma
vendedora começa oferecendo os produtos pa-
ra suas amigas, que indicam outras amigas, e
por aí vai. Mesmo sem oferecer as mesmas
vantagens das lojas — preços promocionais,
liquidações, facilidades de pagamento a crédi-
to —, estes revendedores costumam formar
um mercado cativo e fiel à qualidade, já que
nem sempre os preços são mais atraentes.
Uma prova da força do mercado é o desempe-
nho de revendedoras que têm como única
atividade a revenda de cosméticos.

É o caso, por exemplo, da conglome-
rista da Jafra, Mel Magalhães, 34 anos, que
trabalha com os produtos da marca há 12
anos, desde que a empresa se instalou no país.
Hoje, além de um percentual sobre suas pró-
prias vendas, ela ganha também sobre as ven-
das dos grupos que formou. Casada, mãe de
um adolescente, Mel ganha até NCzS
11.000,00, dependendo do desempenho das
vendas. Totalmente dedicada a este trabalho,
Mel tem em casa um microcomputador com o
qual informatizou seu cadastro de clientes. A
única atividade que desenvolve além da Ja-
fra é a produção de maquiagens para cinema e
teatro.

Complementação — Já a ex-secretá-
ria executiva Tereza Kacuta, de 31 anos, pro-
curou a Natura de olho em um "dinheirinho
extra". Desde que sua filha nasceu, há dois
anos e meio, Tereza parou de trabalhar e
resolveu fazer uma experiência com a venda de
cosméticos Natura. "Como tenho filha e casa
para cuidar, trabalho só três vezes por sema-
na", explica Tereza, que ganha em torno de
NCz$ 2 mil por mês. A revendedora da Avon,
Honorina Gangi Comenale, de 72 anos, é uma
das mais antigas, com quase 29 anos deMagiwtiTÂvon esperafechar o anocomfaturamento de US$250 milhões Mel: computador para cadastrar

Mouse — A Alfa Digital,
empresa do Grupo Dismac,
lançará em janeiro o mouse, pe-riférico para computadores queagiliza a realização de trabalhos
de editoração gráfica, facilitan-
do a utilização de softwares
através de botões de comando.
O periférico é compatível com o
mqicrosoft serial Mouse e PC
Mouse e será vendido só para
grandes empresas.
Tapetes — A Avanti, fa-
bricante de tapetes sem emen-
das, está vendendo seus produ-
tos com 40% de desconto. A
promoção, que vai até o dia 14
de novembro, inclui coleções de
série e tapetes sob encomenda.
A Avanti fica na Avenida
Ataulfo de Paiva, 270, lojas 105
e 111.
Babylandia — A Baby-
landia Móveis Infanto-Juvenis
está investindo US$ 1 milhão
em equipamentos para a sua
fábrica em Barueri, SP. Os
equipamentos para as áreas de
secagem de madeira e acaba-
mento permitirão um aumento
de produção de 40 mil peças/mês para 100 mil peças/mês.
Mesbla — A Mesbla aca-
ba de inaugurar, em Volta Re-
donda, sua 49a loja no país.
Com um investimento de USS 3
milhões, a nova loja ocupa uma
área de 5.400m2, no Sider
Shopping Center, no bairro
Santa Cecília.
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TEL.: (021) 221 -9795
242-73?9221-2484222-5388242-1530 Conta Renda Fixa Aymoré (Pessoa Jurídica)Quem aplicou no Banco

Holandês Unido ganhou
disparado da inflação mais
uma vez.
Todos os Fundos administrados
pelo BHU tiveram este mês uma
rentabilidade recorde
Mais um resultado da
competência e experiência da sua
equipe de profissionais que tem
acertado em cheio na escolha das
melhores alternativas para o seu
investimento.
Tudo isso sem falar na tradição e
segurança do BHU, a eficiência
de tratar dos seus negócios.
Não perca tempo. Procure o
Banco Holandês Unido. No
final das contas, a melhor
maneira de multiplicar seu
dinheiro.

Fundo Aymoré de Renda Fixa<3 FIM DE ANO NO

EiMHCTS FfefGE)
Fundo Aymoré ao PortadorReúna 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
Fundo Aymoré Nominativo

Fundo Aymoré de Ações

Inflação

Fundos: Rentabilidade de 01 dc outubro a 01 de novembro/89.
Pra sair ganhando, consulte nossas
taxas na hora de investir.

Baneo HoBandês Unido SJ.
O estilo europeu de tratar dos seus negócios.
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fisica. "t uma hora ruim para o governo mexer", *1 UI \J J CI<A Iv J
calcuia o diretor da area de Investimento do
BancoBozanoSimonsen,EduardoCastro. O'flTt*Q nilPPAtYl

Ao tentar empurrar para a carteira dos fundos vlli 1 ClU tlvvvlll
um titulo que e considerado um mico, isto 6, uma -*¦
ma aplicagao, o governo imagina reduzir osex- 1 '1 _ „
pressivos saques nas cadernetas de poupanga, que (jl 1 | () P #| (i IQ |
ja chegavam a NCz$ 10 bilh5es em fins de setem- v ^*"L ^ ^ v* V/Awvx
bro, e diminuir igualmente a rentabilidade dos , „ . . .
fundos de curto prazo. A semana passada foi pessima para os investi

Os especialistas acham que, se o governo in- ^ores que apostaram nos mercados de risco. C
sistir na proposta, o resultado vai ser identico ao °^ro',° d61ar negociado no mercado paralelo di
conhecido ditado popular: o tiro pode sair pela cambio e as agoes, de um modo geral, cai
culatra. Isso porque, para o pequeno investidor, ram acentuadamente. O dolar teve uma queda di
que nao gosta de risco, vale a pena continuar nos 8,87%, fechando a semana de apenas quatro dia
fundos durante este mes, pois a perda de 1% da uteis cotado a NCzS 11 para compra e NCz!
rentabilidade e facilmente compensada pelos ju- 11,30 para venda. Os pregos que chegaram ;

Data-base salirio da multlpllque some
novembro NCz$ pors NCz$:

Todas At6 1.671,99 1,3762 nada

1.672,00 a
Ago 11.146,60 1,5173 nada
Fev
Mai acima de
11.146,60 nada 5.766,14

Jan
Mar 1.672,00 a
Abr 11.146,60 1,3107 109,57
Jun Jul —————
Set acima de
Out 11.146,60 nada 3.572,82
Dez

Nov Ser& usado o indice negociado no dissidlo coletivo de cada
categoria.

pequeno porte

perde no over

Sônia Araripe

* Paru m enquadrar nuu tabela * necessário primeiro pegar o salário de outubro e multiplicá-lo pelo Índice
1,3B9S, que corresponde á inflação integrai de setembro. Pelo resultado, encontre o seu caso na tabela
sendo que o multiplicador tem que ser aplicado ao salário de outubro.

Reajustes de

salários vão

até a 51,72%

«» Com a inflação oficial de outubro de
"37,62%, o salário mínimo de novembro — que

será reajustado em duas parcelas de 3% acima
do IPC — passará para NCz$ 557,33, um au-
mento de 45,99%. Os assalariados com renda
no mês passado entre três a vinte salários mini-
¦mos (NCz$ 1.145,19 a NCz$ 7.634,60) e com

_data base em agosto, fevereiro e maio (grupo
III) terão o maior reajuste salarial do mês:
51,72%.

Já quem recebia até três mínimos terá um
reajuste de 37,62% (igual à inflação). As catego-

rias de janeiro, março, abril, junho, julho, se-
tembro, outubro e dezembro, com faixa supe-
rior a NCz$ 1.145,19, receberão um aumento de
31,06%. Quem entra em dissídio coletivo em
novembro vai ter reajuste pelo índice obtido na

-negociação coletiva.
O salário mínimo teve um reajuste recorde"esse mês porque, além do índice integral da

inflação, houve um aumento real de 3%, pago
cumulativamente referente a dois meses. Isso
eqüivale a um ganho real de 6,089%, conforme
reza a nova legislação. Decreto assinado pelo
presidente José Sarney para fixar o novo salário
mínimo estabeleceu que a diária mínima passa a
NCzS 18,57 e a hora trabalhada vale NCzS 2,53.
Se calculado pelo dólar, o salário mínimo de
novembro representa USS 101,68 ao câmbio
oficial de hoje (NCz$ 5,481). No dia em que
.entrou em vigor valia USS 106,66.

>» Poupança e aluguel — As cadernetas'"de poupança tiveram uma remuneração, credi-
tada desde o dia Io de novembro, de 38,31%. O

Zreajuste dos aluguéis que vencem este mês, cujos
contratos foram assinados antes da edição do

"Plano Verão (15 de janeiro), terão correção de
^583,28%, tanto os semestrais quanto os anuais.°'Os contratos novos serão reajustados em

327,61%, no caso dos semestrais, e em 211,58%
os que têm cláusula quadrimestral

Compulsório

poderá virem

quotas do FND
BRASÍLIA — Os assessores do Ministério

da Fazenda já acharam uma forma simples para
devolver o empréstimo compulsório sobre os
veículos e os combustíveis, mas ela ainda não é
definitiva. Seria necessário apenas fazer o ca-
dastramento dos contribuintes através de uma
autodeclaração. Isso significa que as pessoas
preencheriam um documento específico, divul-
gado pelo governo, assegurando o recebimento
do empréstimo que será devolvido em quotas do
Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) e
não em dinheiro.

Embora há algum tempo a Receita Federal
considerasse a devolução impraticável, ela já
começa a ser tratada como uma "coisa cara,
mas inteiramente possível de se fazer em curto
espaço de tempo". Depois do cadastramento, a
Receita enviaria ao BNDES, atual gestor do
FND, a lista com os nomes dos contribuintes
cadastrados e o total do crédito que cada um
teria. Em seguida o BNDES emitiria o certifica-
do de investimento para cada contribuinte espe-
cificando o número de quotas a que ele teria
direito.

Comodidade — O certificado seria envi-
ado pelo correio e o contribuinte decidiria se
ficava com as quotas ou se as venderia, porque
elas poderão ser negociadas no mercado. No caso
do compulsório sobre combustíveis, cobrado en-
tre julho de 86 e outubro de 88, o valor a ser
recebido seria equivalente à média de consumo
por categoria de veículo. Esta média não é difícil
de encontrar porque a Receita divulgou, em '87,

instruções normativas com a média de cada cate-
goria. Para encontrar o valor a ser devolvido é
preciso somente atualizar estes valores até o dia
31 de dezembro próximo, data prevista para
se iniciar a devolução.

Em relação ao compulsório cobrado sobre as
vendas de carros novos, o governo está obrigado
a devolver, com a mesma remuneração da cader-
neta de poupança, o valor que o contribuinte
pagou. O cálculo do governo é o de que 13
milhões de pessoas — número que corresponde à
frota nacional de veículos — terão direito à
devolução.

Quem aplica no overnight ou sonha um dia
deixar o dinheiro no banco, rendendo todo dia,
deve tomar muito cuidado. Com a inflação cada
vez mais acelerada, os investidores podem ser
traídos por uma ilusão de ótica, ou melhor, uma
ilusão monetária. O problema surge porque os
bancos pagam taxas diferentes do over para
cada tipo de aplicador.

Praticamente nenhum pequeno investidor re-
cebe a taxa integral do over. Os bancos pagam
toda a remuneração só para instituições finan-
ceiras, grandes empresas e aplicadores de muito
calibre. Os pequenos investidores, ainda que
imaginem ter um patrimônio expressivo, nunca
chegam perto do que aplicam as corretoras ou
grandes empresas..

Gerente — É preciso prestar muita atenção
na hora de acertar com o gerente do banco se o
dinheiro vai realmente ficar no overnight. Em
relação à poupança há uma grande vantagem: os
recursos não precisam ficar parados por exatos
30 dias. Mas se há ganhos por um lado, pelo
outro, há perdas. Quem não souber negociar
exatamente quanto o banco pagará da remunera-
ção integral do overnight acabará perdendo di-
nheiro.

Cálculos do departamento técnico da Asso-
ciação Nacional das Instituições do Mercado
Aberto (Andima) comprovam que o lucro para
os investidores do over pode acabar sendo menor
do que o da caderneta. O estudo explica que só
quem recebeu a taxa integral do over, ou 90%
deste ganho, conseguiu vencer os aplicadores da
caderneta de poupança.

Para o pagamento de 100% do over em outu-
bro, o ganho líquido foi de 44,10%, e quem
recebeu 90% levou uma taxa de 39,69%. Acom-
panhe na tabela da Andima com bastante aten-
ção. Quem ficou emocionado quando o gerente do
banco ofereceu 80% do overnight acabou rece-
bendo menos do que a remuneração da caderne-
ta, que em outubro foi de 38,30%. Pela tabela dá
para perceber que a ilusão acabaria escondendo
do investidor que mesmo com 80% do over ele só
receberia limpos 35,28%.

Olhe a página de indicadores financeiros pu-
blicada diariamente pelo JORNAL DO BRASIL.
As taxas da Andima dão uma idéia certa de quan-
to o over está remunerando. Aos sábados, por
exemplo, você pode conferir, na página 18, os
dados da Andima e verificar que a taxa dia do
over (LFT líquida) foi de 56,18% e a projeção
para o mês, de 44,93%.

Basta ligar para o gerente do seu banco e
perguntar exatamente quanto ele está pagando
líquido do over. Se for menos do que 80% do
rendimento mostrado de 56,18% (44,94% bru-
tos) a aplicação pode não compensar.

Poupança — Portanto, atenção ao deixar
o dinheiro no overnight. O estudo da Andima
ensina que a taxa média necessária é de cerca de
86 a 87% da taxa líquida do overnight, para que
o pequeno investidor não perca até mesmo da
caderneta de poupança. Se for menos do que
85%, pense duas vezes se compensa deixar o
dinheiro no over. Neste caso, quem recebe menos
do que 80%, deve procurar a caderneta de pou-
pança. Pelo menos os 0,5% acima da inflação es-
tão assegurados.

Rendimento do pverhight
Taxa do over Ganho bruto Ganho liquido

100% 47,71% 44,10%
90% 42,94% 39,69%
80% 38,17% 35,28%
70% 33.40% 30.87%Poupança (outubro) 38,30%

'Pelo BTN fiscal

Seu

Ouro Dólar

Investimentos na semana

(Em%)

Reajuste salarial em novembro* Investidor de

No mercado externo, a onça troy do ouro era
vendida na faixa de USS 378 a USS 379 nas
Bolsas de Zurique e de Londres. Já o dólar foi
cotado no mercado internacional a 1,8440 marco
alemão e a 142,15 ienes, apresentando elevação
em relação ao início da semana.

Bolsas — As bolsas de valores surpreende-
ram os investidores que vinham apostando na
manutenção da tendência de alta das ações. As
duas principais bolsas do país, a do Rio de
Janeiro e de São Paulo, fecharam a semana com
quedas de 5,18% e 5,21% respectivamente. A
proximidade das eleições, com o quadro sucesso-
rio bastante confuso com a entrada de Silvio
Santos em cena, afastou os investidores do mer-
cado de risco.

Quem tem agilidade está agora posicionado no
curtíssimo prazo (over, fundos ou mesmo no
dólar) esperando uma definição mais clara do
cenário político.

De qualquer forma quem está acreditando no
mercado acionário e está investindo em empresas
bem capitalizadas e nas voltadas para o mercado
externo não deverá se decepcionar, segundo aná-
lise dos especialistas. São poucas as ações nego-
ciadas diariamente em bolsa e com boa liquidez
que não estão rendendo, em termos acumula-
dos, mais do que a inflação. Banco do Brasil está
entre esses casos, com uma valorização de apenas
287% no ano para uma inflação de 758%.

Getúlio Vilanova

Imóveis têm

preços sem

parâmetros
A disparada da inflação e a confusão dos

indexadores está deixando o mercado imobiliário
de cabeça para o ar. Quem está procurando um
imóvel para comprar ou alugar se depara com um
verdadeira miscelânea de preços e índices que
pouco tem a ver com os valores de mercado.
Entre os imóveis anunciados, a maioria dos pre-
ços está acima da realidade e não está encon-
trando resposta na ponta de venda. Estas conclu-
sões são do presidente da Empresa Brasileira de
Avaliação Patrimonial, João Luiz Franco Neto,
que mensalmente faz uma pesquisa com a varia-
ção do preço dos imóveis usados.

Um apartamento de dois quartos ha Barra da
Tijuca pode ser alugado por NCz$ 2 mil ou NCzS
5 mil. "O pior caminho para quem quer saber o
valor de um imóvel tem sido olhar nos anún-
cios de classificados. As distorções são muito
grandes e os valores anunciados pura irrealida-
de", explica.

Segundo Franco Neto, as pessoas tentam fa-
zer com que o valor dos imóveis acompanhe a

valorização dos ativos especulativos como o ouro
e o dólar. "Mas isto é impossível. O que está
levando o preço dos ativos para cima — a ação
forte dos especuladores — não está acontecendo
no mercado imobiliário", diz. Apenas os imóveis
comerciais de boa qualidade, os apart-hotéis e os
apartamentos especiais, como as coberturas e os
da orla marítima estão ainda na mira dos investi-
dores, "na maioria pessoas jurídicas e multinacio-
nais."

Dificuldades — Quem está sofrendo as
piores conseqüências da falta de parâmetros são
as pessoas que precisam de imóveis para morar."Todo mundo está com medo de fechar negó-
cio, pois sempre pode aparecer algo mais barato
ou melhor pelo mesmo preço." Num edifício no
condomínio Novo Leblon, por exemplo, um
apartamento de dois quartos pode custar NCzJ
700 mil ou NCzS 800 mil.

Por outro lado, as pessoas que atuam na
ponta de venda estão divididas. Há os que colo-
cam o preço do apartamento na alturas e esperam
que apareça alguém desnorteado e aceite a oferta.
Há os que indexam o valor dos imóveis em
dólares ou BTN fiscais e mal sabem quanto
realmente estão pedindo. Demoram para conse-
guir vender e confundem os compradores. "Há
ainda um terceiro grupo, formado pelos que pre-
cisam vender. Eles colocam o preço na faixa real,
aceitam ofertas e são os únicos que mantêm o
mercado ativo." {Eduardo Alves)

Liberatl

dera o preço de fábrica, é muito provável que o
contemplado não encontre nos revendedores o

«utomóvel com o preço original. Só um simples
rádio e um desembaçador poderão elevar esse
preço em até NCzS 8 mil.

Uma outra alteração que poderá complicar a
vida do consorciado se refere aos atrasos nas
prestações. O contemplado que atrasar o paga-
mento de duas constribuições consecutivas ou
recusar o recebimento do bem por não concordai
com a cor disponível, por exemplo, terá a sua
contemplação cancelada, retornando o crédito e
os respectivos rendimentos financeiros ao fundo
comum. Em outras palavras: fica proibido atra-
sar prestações ou recusar o recebimento do bem
que for oferecido.

Antecipações — Apesar disso foram cria-
das algumas situações para dar um pouco de ar
fresco ao sistema. A primeira é que todas as
prestações poderão ser antecipadas. Os prazos
também poderão ser dilatados se as prestações
ficarem pesadas em função de aumentos nos pre-
ços dos automóveis, que sempre acontecem em
níveis superiores aos dos salários dos consorcia-
dos. O ministro da Fazenda também liberou o
consorciado para optar por um bem de menor
valor, caso as contribuições de seu plano fiquem
insuportáveis.

Em relação aos lances, a portaria ministerial
decidiu que eles devem ser de, no mínimo, 10% e
de, no máximo, 50% do valor do bem, havendo
exceções para consórcios de caminhões, tratores e
aviões, que ficam com seus lances limitados. An-
teriormente o lance máximo era de 20% do valor
do bem desejado.

JORNAL DO BRASIL
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Modificação em

fundo de curto

prazo é adiada

Coriolano Gatto

.A proposta da Receita Federal de alterar a
constituição das carteiras dos fundos de curto
prazo assustou os administradores dos bancos,
mas segundo o próprio Banco Central a decisão
de incluir 10% do patrimônio líquido em letras
hipotecárias foi por enquanto engavetada.
Cálculos preliminares feitos por duas instituições
indicam que a perda da rentabilidade deve ficar
em torno de 1% se a medida for tomada, em
razão da aplicação em letras hipotecárias, um

^título de longo prazo e que oferece 6,5% de juros
ao ano, acima da inflação.

U No momento, quase todo o patrimônio desses
-fundos — NCzS 66 bilhões 771 milhões de acordo
,fiom Associação Nacional dos Bancos de Investi-
.mento — é formado por Letras Financeiras do
Tesouro (LFTs), o titulo do governo que serve

•como lastro para a aplicação no over. Como o
Banco Central vem praticando uma política de

-juros altos de junho para cá, os fundos são uma
excelente alternativa de investimento, até mesmo
porque oferecem ao investidor a taxa integral do
overnight, o que não é concedido nem mesmo a
grandes empresas. O destaque de outubro ficou
com o Bamerindus Nominativo com 44,36% de
remuneração e com o Lor ao Portador com
43,31%.

,,, Momento ruim — Para se ter uma idéia,
,gm outubro o rendimento médio dos fundos ficou

na casa dos 4,5% acima da inflação oficial de
37,62% divulgada pelo IBGE, no caso da pessoa
física. "É uma hora ruim para o governo mexer",
calcula o diretor da área de Investimento do
Banco Bozano Simonsen, Eduardo Castro.

Ao tentar empurrar para a carteira dos fundos
um título que é considerado um mico, isto é, uma
má aplicação, o governo imagina reduzir os ex-
pressivos saques nas cadernetas de poupança, que
já chegavam a NCzS 10 bilhões em fins de setem-
bro, e diminuir igualmente a rentabilidade dos
fundos de curto prazo.

Os especialistas acham que, se o governo in-
sistir na proposta, o resultado vai ser idêntico ao
conhecido ditado popular: o tiro pode sair pela
culatra. Isso porque, para o pequeno investidor,
que não gosta de risco, vale a pena continuar nos
fundos durante este mês, pois a perda de 1% da
rentabilidade é facilmente compensada pelos ju-
ros elevados. Somente em dois dias de overnight
em novembro, o rendimento líquido já alcança os
3,78%. E tudo indica que mais uma vez o ganho
será bem superior ao 0,5% real assegurado pela
poupança.

Black — Já para o investidor de peso, a
situação é mais delicada sob o ponto de vista do
governo. E mesmo uma perda de 1% pode ser
significativa tratando-se de grandes cifras. Este
aplicador, que quer distância do Leão, tenderia,
segundo os especialistas, a fugir para o black,
mais animado agora com a queda ocorrida na
semana passada, levando o ágio para o nível de
109%.

Os administradores dos fundos lembram ain-
da que a alteração jamais poderia ser tomada em
final de governo e pode afastar mais os investido-
res a partir de janeiro de 1990, quando entra em
vigor a nova tributação. A alíquota dos fundos
ao portador pula de 5% para 10% e os nominati-
vos de 2,5% para 5%.

Juros altos

enfraquecem

ouro e dólar

A semana passada foi péssima para os investi-
dores que apostaram nos mercados de risco. O
ouro, o dólar negociado no mercado paralelo de
câmbio e as ações, de um modo geral, cai-
ram acentuadamente. O dólar teve uma queda de
8,87%, fechando a semana de apenas quatro dias
úteis cotado a NCzS 11 para compra e NCzS
11,30 para venda. Os preços que chegaram a
encostar em NCzS 13 há cerca de 10 dias
estavam muito puxados, o que levou grandes
investidores a venderem para aproveitar o ganho
e fazer aplicações overnight. Os juros estão muito
atraentes, apontando para ganhos reais (além da
inflação) bons em novembro: 44,8% para uma
inflação estimada entre 37,63% a 39%. Ao dia o
over está rendendo 1,9%, já descontados to-
dos os impostos.

Assim como o dólar, o mercado de ouro deu
sinais de que não havia sustentação técnica para a
manutenção das cotações do metal na faixa de
NCzS 146, verificada nos últimos dias de ou-
tubro. "Não há motivos para uma alta tão acen-
tuada", disse o diretor do BMC, Paulo Mall-
mann. Os preços do metal fecharam na faixa de
NCzS 135,30 na Bolsa Mercantil e de Futuros
(BM&F) na sexta-feira, dia de poucos negócios,
espremido entre um feriado de Finados e o fim de
semana.

Ronaldo Lapa

Se você participa de algum consórcio e não
esteve atento ao que aconteceu na semana passa-
da, muito cuidado. O governo alterou substan-
cialmente as regras do jogo, através de uma
portaria baixada pelo ministro da Fazenda, Maíl-
son da Nóbrega, criando novas normas para o
sistema que vão desde a ampliação do patrimônio
liquido das administradoras — passou de 61.170
para 250 mil BTNs — até a ampliação dos pra-
zos, formação de novos grupos além, da normati-
zação do lance mínimo e máximo para o arremate
do bem.

Algumas modificações penalizaram visível-
mente o consorciado. Foi o caso, por exemplo,
daquela criada especialmente para o consórcio de
automóveis e que embutiu no preço final do bem
todos os acessórios colocados nos carros pelos
fabricantes. Um Gol CL 89, a gasolina que tem o
seu preço de tabela estimado em NCzS 54.758,58,
poderá trazer muitos transtornos ao consorciado
se estiver disponível no mercado com todos os
acessórios existentes na praça. Como a carta de
crédito fornecida pelas administradoras só consi-

Governo muda

as regras de

consórcios
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i—i Depois de uma arrancada até assus-
'—' tadora cm outubro, as cotações do ou-
ro começaram a ceder na semana passada,
deixando de reagir às incertezas no cenário
político. 

" Os preços estavam tecnicamente
muito elevados" explicou Luiz Arthur Cor-
reia, diretor da AGX Investimentos. Na se-
mana passada o metal teve uma queda de
7,33% e fechou cotado a NCzS 135,30 na
Bolsa Mercantil e de Futuros (BM&F).

Seu Bolso

Momento

Joyce Jane

SÃO PAULO — Faltando nove dias para as
eleições, o investidor está mais indeciso sobre
onde aplicar o seu dinheiro do que mesmo em que
candidato votar. A evolução dos preços e das
taxas de juros vai depender dos rumos que a
economia e a política tomarão nos próximos dias.
Não dá para adivinhar qual será a melhor aplica-
çào e os especialistas avisam que a hora não é de
tentar ter grandes ganhos, mas sim de evitar
prejuízos. Embora não se possa prever a evolução
dos investimentos, pode-se montar operações de
proteção, que dão ao aplicador uma segurança
maior.

Cássio Casseb, diretor financeiro do Banco
Mantrust, é um expert em mercado financeiro.
Além de estar sempre com atenções voltadas para
os caminhos a serem tomados pelas aplicações
financeiras, ele é conhecido como um dos homens
que viram de perto a crise da Argentina — passou

| um tempo lá, no auge da crise, analisando o
comportamento do sistema financeiro — e está
usando essa experiência para orientar melhor os
brasileiros, vendo as semelhanças e disparidades.

Sem ouro — A primeira coisa que ele
derruba são algumas notícias vinculadas na últi-
ma semana informando que quem aplicou em
ouro na Argentina perdeu muito dinheiro. "Te-
mos que saber o que aconteceu lá, mas em segui-
da esquecer a Argentina. O exemplo disso é que lá
não existe mercado de ouro, mas há quem insista
em falar que quem comprou ouro na Argentina
perdeu", esclarece ele, que, em seguida, tenta
ensinar como o aplicador deve agir neste momen-
to de confusão por que passa o pais.

Casseb ensina que a filosofia do momento tem
que ser a de evitar prejuízos. "A filosofia é perder
menos. Não se pode querer ganhar rios de dinhei-
ro numa horas dessas", avisa, dizendo em seguida
que o mais importante agora é que o aplicador
esteja prevenido para reagir rápido. "Embora
nem todo mundo esteja preparado para fazer

Boas alternativas

Ouro — O ouro é um ativo interna-
cional, mas a conversão dos preços no exte-
rior para o Brasil é feita pelo dólar paralelo.
Isso significa que o ouro também tem um
ágio embutido. A vantagem sobre o dólar é
que se trata de uma aplicação legal, declara-
vel em balanço.

Café, soja, alumínio e cobre —
São alguns exemplos de investimentos inde-
xados aos preços internacionais, cotados em
dólar. Se o país entrar em uma grande reces-
são, por exemplo, pode-se vender esses pro-
dutos lá fora e o preço acompanha sempre à
paridade internacional.

Antecipação de importações —
Como o dólar oficial está defasado, antecipar
importações é uma excelente forma de adqui-
rir ativos pelo preço oficial. Comprar máqui-
nas importadas ou matérias-primas é uma boa
forma de investimento no momento.

Projeto de investimento vertica-
lizado — É um plano de aplicação total-
mente voltado para as exportações. Trata-se
de montar uma linha de produção que se
transforma em ativos exportáveis.

Ações de empresas exportado-
ras — Pode ser uma ótima forma de aplica-
ção se a empresa for bem escolhida. Tem-se
que verificar se a exportadora está bem di-
versificada, ou seja, se exporta uma linha varia-
da de produtos, e observar se ela opera verticali-
zada, sem depender de um único segmento do
mercado.

Bolsas de valores — As bolsas
estão indo bem, mas os papéis de empresas
exportadoras estão com ágio embutido, ou
seja, estão mais caros que os demais. Esse é o
caso, por exemplo, de ações da Vale do Rio
Doce e da Paranapanema. Mas esse ágio é
baixo, principalmente se comparado com o
que se paga pelo dólar no paralelo. "Agora
essas ações podem estar caras, mas se entrar-
mos em um processo hiperinflacionário seus
preços estão de graça".

1—1 O índice Bovespa, que mede a osci-
1—1 lação do mercado paulista de acordo
com o comportamento das 67 ações mais
negociadas, fechou a semana passada com
queda de 5,21%. Apesar disto, Lúcio de To-
ledo Malta, gerente técnico da corretora Co-
tibra, acredita que o índice poderá começara
subir esta semana, provavelmente amanhã."Deverá atingir os 38 ou 40 mil pontos em
breve, confirmando a tendência de alta ex-
plica.

Fundo de ação

rendeu 50% nò

mês de outubro
Os fundos mútuos de ações — cujo patrimô-

nio total atingiu NCzS 6 bilhões 182 milhões no
dia 31 de outubro — tiveram uma valorização
média no mês passado de 50%, favorecidos pelas
altas expressivas das bolsas de valores. O Fundo
Rural se destacou com a melhor performance
com uma rentabilidade de 69,08%. No ano, cori-
tudo, só rendeu 398,62% para uma inflação de
758,79%. 0 destaque anual está com o Montreal-
bank, com 1.400,52% (65,24% no mês).

Como lanterninhas em desempenho vêm pra-
ticamente empatados três fundos: Incisa, com
39,56% (749,75% no ano); Fiat com 39,84%
(876,89%) e Primus com 39,96% (880,22%). -

Os maiores fundos, em termos de patrimônio
líquido, são os administrados por grandes ban-
cos. O Bradesco Ações tem o maior patrimônio
de todos: NCzS 1 bilhão 843 milhões. Em
rentabilidade proporcionada a seus cotistas está
entre as melhores, com 61% no mês passado e
1.167,46% no ano. O segundo maior fundo é 'o
Itaú Capital Market, com NCzS 716 milhões 25
mil (54,56% de valorização mensal e 1.016%
anual). O Banco do Brasil, com BB Ações Ouro,
está com um patrimônio de NCzS 431 milhões
219 mil. A rentabilidade foi 55,4% em outubro e
de 1.019% em 10 meses.
Renda fixa — Os fundos de renda fixa,
com patrimônio global totalizando NCzS 5 bi-
lhões 582 milhões, não conseguiram empatar com
a rentabilidade líquida oferecida pelas aplicações
overnight em outubro, que renderam 44% para
grandes somas. Os destaques ficaram com o Dl-
bran (44,42%), CCF Renda Fixa ( 44,33%) Ru-
ral (43,57%), Magliano (43,46%) e Lloyds com
43,01%.

O fundo de renda fixa que tem maior patrf-
mônio é o administrado pelo Safra: NCzS 592
milhões 997 mil. A rentabilidade proporcionada [i
seus cotistas no mês passado foi de 42,09% e de
821,41 % em termos anuais. J
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isso, é preciso ter muita rapidez e agilidade. Neste
momento, por exemplo, as taxas de juros estão
elevadas e são a melhor proteção para o dinheiro.
Mas, se vier uma hiperinflação, tem-se que sair
rapidamente desse tipo de investimento. Mas é
preciso aproveitar o máximo essas taxas eleva-
das", explica.

Hora certa — Para saber a hora de pular
fora dos juros, Casseb diz que a única forma é
verificar as expectativas. Nesta semana a inflação
passada conhecida era de 37%, o over prometia
ganhos de 48% e a inflação futura está sendo
estimada em 40%. Neste quadro, os juros são
considerados atraentes. "Quem compra agora al-
guma coisa indexada em dólar está pagando ura
preço muito alto. Vale mais a pena aproveitar as
taxas de juros", orienta Casseb.

Mas, no momento em que o investidor perce-
ber que a situação econômica está escapando ao
controle total das autoridades, o que se tem que

fazer é sacar rápido das aplicações financeiras e
procurar ativos indexados ao exterior. Quando o
caos estiver próximo ao fim, tem-se que vender
rapidamente essas aplicações indexadas ao dólar
e voltar para a moeda nacional. Ou seja, é preciso
ter rapidez para sair do cruzado e também paravoltar para ele. Quem demorar a sair dos juroscomprará ativos indexados ao dólar por preço
muito alto e quem demorar a sair terá que vender
esses mesmos ativos por preços muito baixos.

Mas, o que são ativos indexados ao exterior?
Cássio explica que é qualquer investimento que se
possa fazer sem vinculação com a moeda nacio-
nal. Os mais óbvios são o ouro e o dólar, mas há
outras opções, com preços bem melhores, embora
menos procuradas devido à falta de conhecimen-
to do grande público. Veja agora onde se pode
investir se o caos se mostrar inevitável. Entretan-
to, lembre-se que, se isso acontecer, é preciso
estar atento e, assim que a situação der sinais de
melhora, inverter as aplicações e vender os ativos
enquanto eles ainda estiverem em alta.

Casseb lembra que, quando se escolher por
aplicar em taxas de juros, deve-se observar que a
caderneta de poupança, os fundos com carência e
os Certificados de Depósitos Bancários (CDBs)
permitem uma agilidade muito menor no mo-
mento da saída. Por isto, é sempre bom observar
se vale a pena aplicar neles ao invés de preferir
investimentos com liquidez imediata, como o
overnight e os fundos de curto prazo. Mas, ele
ressalta que o investidor precisa saber que não
existe heilge (proteção) perfeito e que a melhor
política ainda é a de diversificação.

Para quem está se indagando se o caos está
longe ou perto, ou mesmo questionado se ele virá,
Casseb faz uma pequena previsão do futuro que,
obviamente, pode não acontecer. Ele acha que no
curto prazo o risco de uma hiperinflação está
afastado. Mas, entre o segundo turno e a posse, o
Brasil vai passar pelo auge de sua crise. "As
especulações sobre o que será feito pelo próximo
presidente — nessa ocasião já conhecido — irão
assolar o país e aí tudo pode acontecer."

evitar 
prejuízos
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Rentabilidade dos fundos

Mutuos de Afoes
Patriot. Valor Rmtata.RwiUb.Uqukio rfacotl A cum. Acum.NCzt NCil No mil Noano

% %
Alfa-Unlbanco 39.855.307,0 2,179186 60.68 810.48
America do SulAcJes 68.107.693,4 1,409420—65,81 1.155.27
Avmori AcJes 7.945.961,7 0,150825 48,58 737,83
AymorA-CPA 497.558,7 0,550343—48,57 325,18
Bamerindus Ac5es 201.779.978,0 1,394400 56,35 1.084.56
Bancocidade SBSmi—OT43S—46,95 937,59
Bandelrantes AgOes 48,234.162,7 0.814960 54,30 1.2/530
Banespa AgOes 50.492.266.4 0,433170 47,60 767,78
Banestado A?6es 6.969.887.2 0,141227 53,74 1.229.62
Banestes 109.439,0 4.47B300 52,93 890,93
BanorteacSes 21.747.615,5 0,140987 50,98 834,86
Banquelroz 176.795,2 0.203809 46,28 874,65
Banrlsul CAB 27.687.184,1 2,511080—48,92 976,43
Banrlsul FAB 6.517.789.8 1,488370—56.85 989,62
BB AfSos Ouro 431.219.051,4 5,213944—55,40 1.019,89
BBM —B. Bahla 6.558.406,2 2,171000 46,10 896.05BGA Banerj 96.324.244,1 0,035900 49,58 -1.107,49
BCN Barclays Ap&es 32.353.641,7 0,497270 51,25 1.063,59BESC AfOeS 8.367.980,5 0,262820 48,18 1.105,98BFB 68.897.979.6 6,496434 53,18 1.241,19BMC ApSeS 703.378.2 3,785214 49,60 971,85BMU 4.056.279,0 0.454900 49,05 897,28BMG A?S6S 1.565.498.4 0.311533 39,66 737,76BNL ApSes 120.629.846.3 25.048349 51,47 1.052.38Boavisla CSA 27.758.801.4 3,705475 50,14 1.087,87Boavista FBA (05) 24.385.433,6 0.539662 38,38 832,60Boston sodril 28.582.977,2 3,566131 48,67 823,87Bozano A?O0S 27.763,648,0 3,877112 57.14 1.238,70
Bozano Carlelra 26.500.580,8 0,804097—51,45 1.076,74Bradesco Agios 1M573MS 33525B 61.00 1.167.46
BRB A?Jes 877TO3—3OTHS5 5330—7B537
CCF-A?6es 1.570.B30.7 132239200 52,45 1.159,91
Chase Flex Par 133.462.105,8 15.B80557 39.64 1.149.11CIBBanK 54.331.503.8 ICTJTSB 3537 55375
City 510.349,1 1M.866JM 45.99 469,46
Credibanco FBI 55m77S5 WS255 47.09 1.077.48
Credireal 13.404.992.? 535515J 55® 8E5J
Ctelisul Blue Chip 157S5OT WOT 50,54 B81.40
Crelisul Maii A?0cs 25.296.191,4 BS523B 5334 55535Crefisul Mullipla 17.811.105,1 6J55555 3535 50335Crelisul (b»-157| 39.167.220.0 0.797636 54.63 929.83
Cresclnco Unibanco 397.549.034.0 1,429955 54,98 1.053.22
C. Unla?Ses (02) 25.076.425.0 5355555 50.52 1.144.67Delapieve-lnvestidel 4.362.586,4 5335555 5533 8JT55
DiEran 516.527,5 5333335 E5TT5 7773T
BijfJfJii 1553573 5^55353 4537—88535
Digibanco 2.720.452.9 (065553 353 5 3757(5
Econimlco 73^507553 IOT235 5533—51337
Hits 5.144.106.9 0355T55 48,96 1.044,11
Equipe 747.116.9 355.682100 42.67 1.156.70Esiructuta 553553 176.190000 3933 75333
Europeu — Euroattas 5 256.215.9 34.554661 5517 1.065,47Fan Nacional 157.673 5315 1315373 5732—89333
Flat E533H1 5355753 39.54 878.89Fffip 4 204 6712 5315575 3133 51519Fmasa 136 510 000.0 5355553 51.55 1.187.31Fimnvesl AgOes 1 760.402.4 5313537 3315 53535F.M.A.C.M. 39 247.6719 0335533 3535 85375Garanfii 9.591.743.5 5775750 55.75 1.14391Geral do ComArcio 93553551 5755537 45.71 1.015,54Geraldo Corrfia 251.450.0 51,047660 57.09 1 85410Guilder (03) 215.979.4 12.868500 RD 88535HKBAfSes 109.366,1 793,485380 49,25 954.75HH 1.136.974.0 35.516136 60,14 1.265.69ffiil 675.647,1 18.684590 3536 73575RJB 1.628.656,3 188.359516 51,49 1.013.55Itaii Capital Market 716.025.520 0 3355551 54,56 1 018 24..ItaiiafOes 70.444.205.0 5397855 3773 5355T
.Uoy3s 7.135.131,8 3353555 3533 89535WPIus 1.318 689.1 0133555 55.33 1.050.10Marcantil do Brasil 50.129 320.1 0,450200 58.80 1.045.14Meridional Ai;5es 93.984.032.7 0.825652 50.75 1.068.91Mesblmveste 2.701.730,5 86.025000 553 2 55575nil T35nri3—rareo—357s-53570
Hisasl 3.641 902,1 6756555 45.61 1015.52"rtnlfftalhanlr mmnn nwinU fif 1
MontrealDank Ac6es 24.839.715.7 15,993559 6331 1.260,08Multiplic 28.921857.5 343,432707 52,49 t.025,42Multiplic 751 28.176.677.4 739.187636 3531 5553TNacional AfOes 53253533 30,044107 3575 9333TNorchen CNA (04) 333253533 0355555 5326 115333Omega A(6es 23873351 5351335 4I.5S 1035 89
Paulo Willemsens 3533591 5337312 5217—85339
Pillainvest Afies 333551353 3393155 4949 979.51
Pillainvest Condominio 12 205 799.5 5353155 3731 124130
PFJC 5553573 0353535 42.06 135936
Prime 15.225.715.7 0150355 59.71 1.036.15PHmus 1150040 509.155100 3536—85155
Seal 401.471.183.1 1793555 61.43 1.171.09
Healmvest 18.985.417,2 1339585 55,41 1069.10Realmais 13 994 347.7 1.159410 41.36 97535

Patrim.
Liquido

NCif
Rural

Valor Rantab. Rantab.
da cota Acum. Acum.

NCz$ No méa No ano
% %

Liquido
NCzS

Saíra Ações
Schahin Cury-FASC

158.005,4 0,161058 693 5 39532

Valor Rontab. Rmtab.da cota Acum. Acum.HCz$ No mês No ano
V_ %

Seguridade"
Sibisa

24.935.659,0
2.608.887.3 0.542194 57,88 1.113.40

29.940960 49.90 1.080,11
5.050.359,3 0.263804 65.53 1.329.13

Sistema
490.244,4 3,433558 5311 97333

Sogeral
Souza Barros

2.530.237.0
335.314,4

Sudameris Ações
Tendência
Theca de Ações

1.642,993.0
44.081.097.5

4,290040 62,91 1.565,21
355.035900 5513 W

36,411331 35,35 1.030,9112,141330 40,05 1.206.1110.495314,4 509.075339 46.35 1.185.56
Unibanco

244.272,0
55.131.870,0

Total 6.182.567.360.6
2.319399 RD 8951T
0,782209 5635 53515

ND: Não disponível01) Incorporados pelo Fundo Bradesco02) Ex-lochpe Ações
03) Ex-FIdesa NMB Bank04) Ex-Noroeste CNA05) Ex-Boavista Ações

Paulo Willemsens 264.763.0 1,322601 42,03 777,93
Pillainvest 6.099.899,7 0,655041 41.12 694,41
Prime Prefix 348.901.9 113,002000 37,85 717,88
Primus  91.855,4 311,287440 37,71 664,19
Progresso do Brasil (06) 2.350.113.9 2,569665 40.79 156,97
Renda Real 199.531.010,7 4,067910 42.37 693.86
Rural 1.913.199,2 0,804724 43.57 735,99
Safra Renda Fixa 592.997.525,3 0.116746 42,09 821.41
Souza Barros 548.622,4 0.020994 41.06 703.55
Sudameris 86.813.310.4 5,036070 41,43 787,40
Theca 123.139.2 0,882118 40.72 766,95
Unibanco 121.631.663.0 0.542376 41.95 851,29
Total 5.582.228.151,4

Mútuos de Renda Fixa
América do Sul 144.449.577,4 0,773250 42,01 741,54

ND: Não Disponível
(01) Incorporado pelo Fundo"BRADESCO"
(02) Inicio Atividades: 02/05/89

(03)
(04)
(05)
(06)

Ex-Boavista Corporate
Ex-Noroeste FNI
Ex-lochpe
Inicio de atividades: 01/08/89

3737555 3939—75535

ARBI-PatrimOnio 111.527,8 12,328010 32,75 575,06 r>
Aymorfe 4.011.722,4 0,992353 40,71 555,31 ApllCagSO de CUltO Prazo
Bamerindus 56.931.41616_ 0,737410 42,19 856,69 ABC—Roma Port (12) 6.794.446,9 1,948614 42,18 94,06Bancocidade 13.643.372,0 5.503435 41,00 796,82 America do Sul ao Port 872.598 057,1 0.414580 4V66 73445
Bandelrantes 4.691.258.4 0.859031 42.86 730,51 Artii ao Portador 6.493.773,3 1.088260 41.43 73914
Banespa 457.576.744,9 0.307207 42,05 803,73 AymotS 102.480.554.3 166.795110 42.20 751,62
Banestado 3.770.630,8 0,042114 41,19 758,57 Bamerindus 2.312.623.351.7 0 461960 42.17 783,43
Banostes 10.964.598,1 5,537100 42,72 788,35 Barcoc'dade 566 502 335 4293014 41 89 73571
Bank ol Boston 320.374,686,0 0,681090 41,93 825,66 —13,761404 4''76 74951:— Bandeirantes 167.208.579,7 0 441668 41 89 742 47Ban°r"""°Sl 11.757.681.5 0,124919 40,83 789.62 Banerj 264672.319,5 5918500 4 V91 76249Banquolroz 192.623.2 0,554982 41.51 769,41 Banespa ao Portador 955.980.228.4 0 381718 41,95 76&54Banrisul CBRF 403 436 943,1 0,569750 41,92 835,65 Banestado 139.220.331.6 0,414223 4V84 749 40BB-Ourofix 221.417.972,8 2,762347 41,64 794,81 Banestes 165.818.803.3 0.151473 4V92 7583T
BCN Barclays Pro renda 11.873.600,9 0,578520 41,67 737,24 Bantort (11) 181.400 470.9 15,535247 44.06 844^07
BFB 340.611.068,9 2,401608 43.62 856,09 Bank ol Boston 464067.439,4 0,264852 4U2 71394
BMD 5.523.317,6 49,817280 42,03 824,51 Banorto Renda Hapida 366.222.065.6 2.941,555430 41,96 760,76
BMG 114 145,4 0,799230 31,98 640,31 Banquarot 15.756.586.9 0.417644 41,93 756,44
BNL Renda Fixa 9.501.985.9 0,586963 40,21 696,73 41 86 760°?
Boavista CzS 26,55,22.6 0,77377 40,19 739,09 £5 «Boavista Individual (03) 10.088.672,21.992,190636 39.65 666.50 BEG 88.628.759.0 122,177000 41 60 766 30Bostonbank Senior 61.349.853,3 26,143164 41,81 815,04 Bemge ao Portador 768,939.7117 264.558453 4218 806,42Bozano Condomlnlo 17.581.879,1 0.261203 41,16 677,62 BESC 50.492252.6 0,0)1790 4V97 775B
Bradesco 222.109.208,5 36,827160 42,05 756,89 BfB 1.565.047.824.9 4.006467 41.49 7445s
BRB 26.440.225,8 50.065000 42,81 682,28 BIC-Max 367.943 661,2 0.156607 42,16 802.71
CCF-Renda Fixa 246.584.757,1 82.731300 44,33 800.52 BMD 122.558.455.3 77.388940 42.02 7603)
Chase Invest 158.920.621,2 51,189721 41,65 799,26 96.498.352.2 64.213345 41,98 731.52
Cin Nacional 170.686.945,4 0.256078 40.89 831,15 BNL Curto Prazo 24 095.162.8 36 239428 41.90 750,27

.... Boavista ao Portador 238 677.210,3 435,856457 41,16 743,13368.389.134.7 0.435980 42,06 804,44 BostonOank-Specal (02) 46031.5864 61 373120 41 75 543 73SS!!S2fi 151.952.447,9 0.473778 41.06 667.25 Bozano. Simonsen 466 634.158.6 WM 4ia 7443)Conta BMC 2.009.130,2 0.433484 40,64 638,32 Bradesco 2.038.391.245.3 397,407970 4 V97 75038Conta Unibanco (05) 9_645_585i) 0^353733 41,21 796,74 Brasilia Portador (181 11.586020,0 202,317000 42.06 102 35Credibanco 3.964.002.4 0,109721 41.34 711.41 CCF Fixmvest 160.843.075.6 438.830000 41.85 71749
Crelisul Maxi R. Fixa 20.413.248.1 0.046483 41.03 684,25 Chase Supersavings 735.988.039.8 290.539HM 41.57 736B
CSC-7 145.803.181.4 30.991924 41.06 632.24 Citibank 2.011010 913.9 407.474199 4 U2 730,03
OelapieveCidel 6.796.616,5 1,035100 41,18 646,39 Conta Numeratla BMC 31B695 764 4.268119 41,91 750.44
Dibens F.F. (02) 74.841,8 4,526299 41.28 352.63 Conta Secreta Bancesa 115.137.584.5 0.035733 41.94 780.30
Dibran 4.162 900.5 7.934140 44,42 868.12 56369.865.3 41.605527 41,72 719 84i— Credireal (15) 23.360.6012 0169143 4202 6914497.866.5—1,481494 ^03 ND Crelisul ao Portador 559.348.197,2 44,083412 41,67 71876Digibanco 692.978.1 3,671030 42.26 817.03 Delapieve Flexidel 6.411366.7 0,673228 4T69 75273Eldorado 503.405,0 0,019952 40,92 775.94 Dibens Portador (10) 78.412,1 0,415948 41 61 14159Estructura 94.656.6 110.360000 42.07 748,96 Dig 3.577.825,253.217.690000 40.88 765.13
Europeu - Eurocap . 8.767.591.5 24.949817 41.88 830.44 Digibanco 47 694 699 0.110889 39,76 762.21
Fiat 29.698.731.8 0.879409 427 826.34 Divalpar (04) 199.060.9 4.252148 41.53 32511
Fidep-Renda Fixa 96.088,5 0,293744 40.74 658.25 ^Rey 155.694.937.1 8.432598 41.89 743.26
Finasa 69.211.000,0 0,170056 41,59 794.29 Econbmico Portador 509.195850,5 168,898617 41,80 790,77
Fininvest CTAe Renda 22.553.148.4 4.595857 42 11 732 47  1 116.187.6 37.233350 40,47 760,08
Fix Banerj 5.897.715.1 0 150100 39 24 822 71 Europeu - Eurocash 63 652.608,1 30.204289 42.^ 746.39
Flexlnvest 22.894.283,4 0.403549 4 147 756 13 P^J0?! 13 672.M6.3 . 33,6643)0 41.85 236.64

1.2B2Q32 4,15 7** ^^
 135.248,1 1.386.022640 4 2,44 067.88 Fininvest Portador 34 204,605,1 13.436206 40 57 750.59

5.955 083.5 45.725409 41.93 663.27 Fundo de Curto Prazo (07) 4 234 7930 43 602678 42 4 760.46l°B 1.053 590,0 480.815447 42.03 813.66 Fundo PrimusdeC. Prazo (14) _ .209 214.7 93.469606 43 24 86.98
Itau Money Market 404 881.395.0 0 494000 41.44 759,39 Fundo Santos ao Port. 113) 123 244 1.668710 42 33 66,87
Lloyds 148.401.550.4 11.269827 43,01 832.40 Fundo Sipisa ao Portadon 19) 436 833.1 1.191116 19.11 19 11
Magliano 12.638.354.1 20.216608 43,46 883.01 54/8.594,2 346,466676 42.M 755,553.527.135,2 0.029304 42.49 511.13 do Com. °o Port. 281 499.140.8 0J41071 41.79 744,79
.. —~r—GeraldoCorr^a 20 063 574,4 14,333400 4169 737.90
M KI . 9.277,924,6—0.066043 4^.'3 609.01 G[,no 3253412.1 75.558050 41.75 739.28Mesblatix— 12.937.246,2 36.961000 41,63 823.45 jqb 2 100 672,3 57,809356 41,91 757,99Montrealbank Condominlo 16.976.333,0 19,606632 40,23 717,77 Itamarati 41885400.8 8,o06154 4194 76062Mult'P|ic 4.456.488,6 8,112167 41.47 790.31 Itauvest Portador 1979 762.937,0 7.912,613000 4TOO ^V24Norfix Noroeste (04) 69.095.724,8 50,527700 42,36 755,67 Lecca (01) 1633 695,9 5.307620 41,39 430,760me9a ,14.851.046.5 17,581243 39,72 745,32 Lloyds 506 902666.8 20,371070 4V98 734,76Open 165.146,3 14,672966 39,70 686,61 Lor 2.840788.9 48.503452 43.31 796,74

Pitrim. Valor iUnUb.lUfital).Uqukio dacota Acum. Acum.NCi% NCzl NomtoNoano
I %Losango (16) 12.596.570,1 19.258667 41,76 92,59Magliano 425.682,9 1,081460 41,90 608,21

Matone (09) 12.614.387,2 2,953254 41,80 195,33Maxi Renda BBC 77.111.694.9 150,687000 41,85 779,62
Mercantil do Brasil 328.074.435,3 25,544900 41,79 750,47
Meridional 360.378.987,7 4.295064 41,91 766,56
Mesblaplic 14.053.744,2 36.524000 42,02 752,34
Mitsubishi Portador (20) 4.913026.6 1,092010 9,20 9,20
Montrealbank 174.216.329,4 339.416862 41,92 738,92
Multiplic FCP  96.421.509.9 144,936132 41,58 759.68
Nacional ao Portador 1.284.133.012,8 274,956049 41,21 747,24
Norchem 1781267,3 34,427000 42.14 753,81
Omega 2.203.035,5 6.521,804620 40,76 701,26
Ourinvest (05) 1.754.078.5 4.175423 41.58 317.54Portador Pontual (06) 42.575.481,8 4,421330 42.18 342.13
Progresso do Brasil 162.686.887.5 3,506025 40,75 776.07
RD2 Nordeste 764.075.938,7 12,601240 41.74 734,20
Real ao Portador 3.049.876.070,7 430.852570 41,70 727,78
Renda Mais-Merc. PE. Port. (17) 12.246.326,5 15.750545 42.24 57,51
Rural Renda ao Portador 175.096.641,5 1,429281 41,79 727,19
Safra 1801.108.760.9 0,444220 41,63 722,87
SchahinCury 9.337.378,0 75.195400 41.87 749,61
Sisiema 114.029.760,6 8.407920 41,77 747,85
Sogeral 65.449.131,1 279,704800 41,73 724,04
Souza Barros 9.616.195,9 7,957242 41,77 745,76
Sterling 4.487.360,7 22,738139 41,06 756,88
Stock (03) 25.044533,2 426,726572 42.10 468,97Sudameris ao Portador 1.052.966.786.1 0,300980 41.66 735,32'Tendencia 123.572.5 43.131759 41,76 587,60
Theca 26.107.860.2 41,156238 42,05 697,07
Unibanco 3.487.549.067,0 0,463672 42,14 778,61
Vetor 1.430.773.3 59.962838 41,88 759,38
Total 37.817.407.972.9
ND: Não disponível
01) Inicio Atividades: 17/03/89
02) Inicio Atividades: 16/02/89
03) Inicio Atividades: 07/03/89
04) Inicio Atividades: 24/05/89
05) Inicio Atividades: 02/06/89
06) Inicio Atividades: 25/05/89
07) Ex-lochpe •
08) Inicio Atividades: 03/07/89
09) Inicio Atividades: 17/07/89
10) Inicio Atividades: 0

11) Inicio Atividades: 01/11/88
12) Inicio Atividades: 01/09/89
13) Inicio Atividades: 15/09/89
14) Inicio Atividades: 06/09/89
15) Inicio Atividades: 18/09/89
16) Inicio Atividades: 01/09/89
17) Inicio Atividades: 22/09/89
18) Ininio Atividades: 28/08/89
19) Inicio Atividades: 17/10/89
20) Inicio Atividades: 24/10/89

Aplicação de Curto Prazo
Cotas Nominativas
ABC-Roma Nominativo (43) 1.987.229.3 1,983775 43,46 98,38
America do Sul Nominativo (16) 551.721.265,3 3,421680 42,99 242,17
ARBI Nominativo (32) 60.079.142,2 4,260720 43,74 326.07
Aymorfe —Fan (53) 41.931.816,0 1,642805 43,39 64,28
Bamerindus Nominativo (21) 493.418 086,5 3.173310 44,36 217,33
Bancocidade Nominativo (23) 427 596110.1 3,472443 43,22 247,68
Banespa FBN (24) 2.493.020.225,1 0.391948 43,22 204,68
Banestado Nominativo (49) 115.2113917 19,578587 43,09 95.79
BanorteR.Rdp.il-Nominativo 295 660 854.6 25.064698 43,25 150,65
Banrisul CPN (62) 51.000.491,6 1,309040 30,90 30,90
BCN Barclays Nominativo (37) 380.188.067,5 2,099910 43,27 109.99
Besc Nominativo (14) 19.261816.1 3.473689 43,24 247.44
BFB Nominativo (07) 670.338.904.9 41,774014 42,96 314.44
Bic-Max Nominativo (27) 218.835.388,0 4,819842 43.19 381.44
BMC Nominal (12) 125.636.934,6 39,004259 43.19 290,04
BMD (50) 1.948.798,7 143.546420 43,55 43,55
BMG Nominativo (45) 73.106 878,6 1,963888 43,21 96,39
Boavista Nominativo (18) 316.915 775.2 7,888428 42,87 294,42
Boston Nominativo (20) 388.036.905,1 3,338928 42,36 233,89
Bozano. Sim. Overfundo (09) 269.204.931,5 1,092679 42.98 292.71
Bradesco Nominativo (15) 3.505.702.893,1 3,478930 43,36 247,89
Brasilia Nominativo (47) 14.685.343.3 204,609000 43,06 104.61
CCF CP Nominal (05) 53 968 426.0 40.222700 43.17 302.23
Chase Super Savings Nommat (02) 440.023.352,6 302,810262 42,94 325,22
Citiconta Nominativo (11) 1 431.450 424,8 429,989883 42,95 312,22
C::.::" :: C..-.." T :::.t— 8.286358 43,53 822,84
Conta Ouro-Nominativo (41) 9.639.214.254,7 1,616881 43,18 93.20
Crelisul CSC-14 (25) 466.397.843,3 3,432966 42.18 243,30
Dibens Nominativo (34) 23.800.800,7 2.449560 42,49 144,96
Digibanco (10) 21 626 264.3 4,282889 42,21 328.29
Del Rey Nominativo (60) 17.094 454.4 1,587213 43,14 58.72
Econ6m.co Nominativo 133) 121 500 314,9 3,530480 43.43 253.05
Facp - Banqueiroz (40) 13 631 657,7 2,235335 43,23 .123,53
Fenicia CP II - Nominativo (36) 6.826.592,6 48.211080 43.22 141,06
Finasa (28) 531.616014.3 3,366996 43,04 236,53
Fundo Bancesa (44) 60.893 623.9 1.717631 43.32 71.76
Fundo Matone Pessoa Fisica (54) 19.659.904,7 1.380535 38,05 38,05
Fundo Sioisa Curto Prazo (59) 476 606.3 1,1966*2 19.66 19,66
Itamarati Nominativo (42)  44.163 484,6 1,969504 43.26 96,95
Itauvest Nominativo (03) 684 883 857,0 6 525,051000 43,56 335.00
Lloyds Nominativo (38) 182.980.744.1 2.747402 43,28 335.00

Patrim. Valor Rentab. Rentab.Liquido da cota Acum. Acurç.NCz$ NCzS No mês No ano
% St

Lor Nominativo (33) 1.579.796,3 2,537386 42.62 44,84
Losango Nominativo (56) 3.331.567,4 14,483978 42,62 44,84
Maxi-Renda BBC Nominativo (55) 14.577.060,4 1,310000 31,00 31,00
Meridional-FCPII (06) 478.790.346,4 4,353970 43,16 335,40
Mitsubishi Nominativo (61) 4.413.113.7 1,134360 13,44 13.44
Montrealbank Nominativo (51) 31.680.517,0 16,929504 43,18 69,30
Multiplic Nominativo (58) 54.347.003,2 1,456379 43.11 45.64
Nacional Nominativo (01) 561.222.025.9 4,607201 42,53 360:72
Nominativo Geral do Com. (22) 160.616.753.9 3.466243 43.14 246,§2
Pontual Nominativo (08) 48.668.851.2 4.035860 43,63 303,§9
Progresso do Brasil Nominal (31) 37.585.820,3 2.628683 42,28 162.§7
RD1 Nordeste (48) 174.346.642.8 43,070500 43,57 43,57
Real (17) 530.982.877,1 3.388,116310 43,35 238,81
Renda Mais-Merc. Pe.-Nominat. (46) 7.463.838.5 15.940337 43.55 59.40
Rural Renda Nominativa (26) 65.459.806.1 3.169977 43,05 217J0
Safra (19) 1.187.097.665.8 0.467214 43.17 ND
Sistema (52) 20.776.345.2 2.087.265742 43,05 108.73
Sogeral (39) 25.376.511,3 220.239900 43,061120,24
Souza Barros Nominativo (29) 2.628.493.5 346.498700 32,07 246,50
Sudameris Nominativo (30) 389.836.267,0 2,631840 42,91 163.18
Unibanco (13) 878.151.000,0 4.984592 43.25 398.46
TOTAL 28.954.767.460,5
ND: NAO DISPONÍVEL
(01) Inicio Atividades: 16/05/89 (22) Inicio Atividades: 03/07.89
(02) Inicio Atividades: 05/06/89 (23) Inicio Atividades: 03/07/89
(03) Inicio Atividades: 05/08/89 (24) inicio Atividades: 17/07/69
(04) Inicio Atividades: 12/06/89 (25) Inicio Atividades: 03/07/89
(05) Inicio Atividades: 15/06/89 (26) Inicio Atividades: 12/07/89
(06) Inicio Atividades: 01/06/89 (27) Inicio Atividades: 26/06/89
(07) Inicio Atividades: 12/06/89 (28) Inicio Atividades: 05/07/89
(06) inicio Atividades: 19/06/89 (29) Inicio Atividades: 03/07/89
(09) inicio Atividades: 19/06,89 |30) Inicio Atividades: 01/08/89
(10) Inicio Atividades: 02/06/89 (31] |nic;0 Atividades: 01/08/89
(11) Inicio Atividades: 09/06/69 (3;) i„|tj0 Atividades: «<'08169(12) inicio Atividades: 20/06/89 (33, |niti0 Atividades: 03/07/89(13) inicio Atividades: 19/04/89 |M| lnlc,0 Atividades: 08/08/89|1<) Inicio Atividades: 03/07/69 |J5, lnlti0 A|iVi(ades:(15) Inicio Alividades: 03/07/89 (36) |n|c|0 AtIvil)ate:(16) inicio Atividades: 03/07/89 (37) Inicio A,;vidaOes:(I7| Inicio Atividades: 05/07/69 |3„ lntatl Atividades:(18) Inicio Alividades: 19/06/89 (3S) lnici0 Aliv!dade$;(19) Inicio Atividades: 01/06/89
(20) Inicio Atividades: 06/07/89
(21) Inicio Atividades: 17/07/89

(40) Inicio Atividades:
(41) Inicio Atividades:

10/08/89
25/08/89
27/07/89
21/08/89
18/08/89
04/09/89

(42) Inicio Atividades: 01/09/89
(43) Inicio Atividades: 01/09/89
(44) Inicio Atividades: 15/09*89
(45) Início Atividades: 01/09/89
(46) Início Atividades: 22/09/89
(47) Inicio Atividades: 28/08/89
(<8) inicio Atividades: 02/11/89
(49) Inicio Atividades: 01/09/89
(50) Inicio Atividades: 02/10/89
(51) Início Atividades: 18/09/89
(52) Inicio Atividades: 25/08/89
(53) Inicio Atividades: 20/01*89
(54) Inicio Atividades: 04/10/89
(55) Início Atividades: 10/10/89
(56) Inicio Atividades: 29/09/89
(57) Inicio Atividades: 01/02/88
(58) Inicio Atividades: 29/09/89
(59) Início Atividades: 17/10(89
(60) Inicio Atividades: 22<09'89
(61) Inicio Atividades: 20/10/89
(62) Inicio Atividades: 10/10/89

Mutuos de Renda Fixa
Pessoa Jurldica

America do Sul PJ * 6.574.210,5 3,589900 44,44 258.99
Aymor6-CAF 5.801.458,5 0.314662 44,99 761,37
Hamerindus Empresarial 15.670.748,7 3,198480 45.60 219,85
Bancocidade 111.981.845,1 5.042202 44.45 404,22
Banespa FBE 8.740.055,4 2,108823 44,01 110.88
Banquelroz 174.532,2 3,173312—44,46 217.33
Banrisul RFPJ 670.927,8 1,318410 3T54 3TB3
BB Ourofix — PJ 20.512.616,4 1,966218 WB 56^2
BCN Barclays 17.724.104,0 3,183600 43.97 218,36
Besc 3.508.754.4 0.026653—44,49 895,09
BPB Soclete 221,501,276,8 432,764237 44,53 33CT
BMC Empresarial 1.823.594,0 46,536951 42,14 365,37
BNL Capitale 5.482.565,5 25,851510 44,31 158.52
Boavista Corporate 43.733^699.3 6,066021 44,53 506,60
Bostoncorp II 157.126.607,4 15,856953 41,60 58,57
Bostoncorp ' 291.183.345,0 507,054287 44,44 407.P5
Bozano, Simonsen PJ  13065^55.0 37.727965 44,32 277.28
Brasilia bmpresarial 3H77,9 178,787000 44,39 78,79
Carlelra Salra 509,367.6(1,6 0,608436—JT3B (TO
CCF — Empresa 73.141.572,5 42,427600 44.46 324.28
Chase Invest hmpres. 143.624.298,7 54,189381 44.31 441,89
Citicorp PJ 145.367.505.63.580,866420 44.46 258.05
Consell de Renda Mxa 282.933.7 2.829337 39,78 620.43
Crelisul CSC-8 25.368.535,5 0.057269 44,10 701,64
Digibanco 418.611,2 4,186112 40.63 318^T
Empr. Montrealbank 641.546,8 22.48D751 44,32 124,81
Eurocorp 75.012.301.6 4.549448 44,99 354,94
Finasa Empresa 20.742.000,0 0,443396 44,34 343.40
F. Bradesco Jur 44.648.120.3 4.820720 44,39 382.07
Geralfix Empresa 14.022.606,3 3,581087 44,45 258,11
LLoydsjur 145.150.547.5 5,547569 44,60 856.67
Multiplic Empresa 70 864.561.6 63.760832 44.27 820.84
Nacional Empresarial 49.798.197,8 5,610452 45.06 461,05
Norchem 349.687,6 6.665000 44 95 866.98
Norplus Noroeste 21,297.942.4 229 510000 44.84 359 02
PNC  ND ND ND TIP
ProQresso do Brasil 2 015.937,4 2,684118 43,56 168,41
Real  20.153.008.24454.579740 44.45 5^15
Rural Empresarial 2.477.870.3 2,928120 44.50 192,81
Safra Corporate 73.971.062,2 1,435288 43,53 43,53
5oqeral 6717.528.4 429758500—4463 884,86
Sudameris 55.586.566.0 4.622605 43.57 362-28
Unibanco 63 263.716.0 6.172074 44.59 511.2a
TÕÍIT
ND: Não Disponível

FINALMENTE 0 SEU INVESTIMENTO GARANTIDO

Sistemas totalmente integrados contabilmente
Para PC XT, AT, 386 e Super Micros

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

SEU RETORNO GARANTIDO POR:

« Mutti Empresas
e Mutti Usuários
• Garantia Total

• Relatórios pI Diretoria
o Treinamento pI Usuários

t Vaaranua «wu» n,:|i,arão
d Consultas Gerenciais « Log de Utitizsçao

"Informática

Rua Prof° Gabizo, 135 RJ
® 284-4747

Rua Pamplona, 818 Cj 21 /2o SP
S 289-4268 - 284-1893
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; Aviação

Carga e investimento
A carga aerea está passando por uma fase de

XX rápido desenvolvimento no Brasil, o que
levou alguns grupos a pedir a criação de empresas
especializadas. Um dos primeiros conglomera- •
dos de transportes que resolveu se dedicar a este
setor foi a Viação Itapemirim, embora a Di Gre-
gório e a multinacional TNT-Sava pretendam
começar também em breve suas operações.

O vice-presidente da Itapemirim Transportes
Aéreos S.A., Cel. Girceu Machado, explicou ao
JORNAL DO BRASIL que a nova companhia
pretende complementar um sistema de distribui-
ção de superfície já implantado pelo grupo.

As operações da Itapemirim na carga aérea
deverão ser iniciadas em fevereiro próximo, mas a
data poderá ser antecipada com a introdução de
uma aeronave fretada.

Machado explicou que, atualmente, a Itapemi-
rim, além de ser a maior transportadora de passa-
geiros do Brasil, leva carga nos porões dos novos
ônibus e nos caminhões e carretas de outra empre-
sa do grupo.

A Itapemirim transportadora tem terminais de
carga rodoviária em Belém, Fortaleza, Salvador,
Feira de Santana, Campos, Juiz de Fora, Rio,
São Paulo e Campinas. Existem outros em cons-
trução em São Luís e Recife, enquanto o de
Manaus vai ser muito ampliado.

O sistema de cargas do grupo transporta
cerca de 45.000 toneladas de mercadorias por mês
e a transferência de uma parte da carga expressa
melhoraria a qualidade do serviço e serviria
para viabilizar o setor de transporte aéreo, explica
Dirceu Machado. Ele disse que uma carreta rodo-
viária leva mais ou menos 14 dias para se deslocar
de São Paulo para Manaus, via Porto Velho.

Com o avião, poderemos agilizar o proces-
so e entregar os mesmos produtos em poucas
horas. Vamos pegar a encomenda em casa e levá-
la até seu destino final, completou Machado.

Ele explicou, ainda, que existe lugar nos trans-
portes aéreos para empresas que introduzam ino-
vações no setor de carga expressa.

No sistema de superfície, a Transportadora
Itapemirim é a terceira do Brasil, operando com
carretas, caminhões, carros de coleta e distribui-
ção, ultrapassando a 4.000 veículos. Recentemen-
te, foi inaugurado o terminal de Guarulhos, São
Paulo, que correspondeu a um investimento de 32
milhões de dólares.

Segundo Machado, a Itapemirim se aproxi-
- mou da aviação por interesse em adquirir a Vasp e

; posteriormente a Transbrasil. Com a política de
flexibilização adotada pelo D AC foi pedida a
criação da Itapemirim Transportes Aéreos, que se

» integraria totalmente no sistema já existente.
A nova empresa pretende começar seus vôos

com uma frota composta por dois Boeing 727-
100C, que fariam inicialmente a rota São Paulo
(Campinas) — Manaus. Em Campinas, a Ita-
pemirim tem um terminal de carga todo informa-
tizado, que transfere 600 toneladas por dia de
mercadorias e dista apenas 18 minutos do aero
porto.

Numa segunda fase, a empresa de carga aérea
pretende criar novas linhas, sempre empregando^ o
sistema Itapemirim como forma de captação
de negócios.

Sob o ponto de vista técnico, a empresa em
implantação pretende, no início, contratar a ter-
ceiros a manutenção dos aviões. Mas já existem

L planos de criar hangar e oficinas que possibilita-~ .riam que ela própria efetuasse todas as revisões.
Machado concluiu, dizendo que a Itapemirim

Transportes Aéreos inicia suas operações sem
propriamente concorrer com ninguém, uma vez
que vai canalizar para seus aviões uma parce-
la da carga que o grupo já transporta. O que
ocorrerá, segundo ele, é a introdução de um novo
fator de qualidade de serviços.

SeroífSws
A empresa de leasing americana ILFC assinou

contrato com a Varig para o arrendamento de dois
Boeing 747-400. Os aviões deverão ser da versão
totalmente de passageiros e as entregas estão pre-
vistas para 1992 e 1993.

Os índices de pontualidade nas linhas domésti-
cas em setembro último foram muito ruins. A
Vasp foi a empresa menos pontual do mês, tendo
efetuado apenas 44% de seus vôos nos horários
previstos ou com até 15 minutos de atraso. A
Transbrasil e a Varig conseguiram índices de pon-
tualidade de 71%, o que ainda é sofrível. As re-
gionais se saíram um pouco melhor, tendo a
Nordeste alcançado 89% de pontualidade.

A SAS acaba de assinar um acordo comercial,
de tráfego e de intercâmbio de ações com a Finnair,
da Finlândia. A Swissair também vai participar des-
ta associação. Ainda na área de acordos, incluindo
compra de ações, foi confirmada a notícia já dada
por esta coluna de que a Lufthansa está adqui-
rindo 10% da Austrian Airlines.

A McDonnell-Douglas está oferecendo a seus
clientes uma nova versão do birreator MD-80
com turbinas V-2500. O aparelho vai ser comer-
cializado em duas versões: MD-90-30 e MD-90-
10. O primeiro pode transportar 165 passageiros,
sendo portanto um pouco mais longo que o atual
MD-80. As entregas começarão em 1994, caso o
avião encontre receptividade no mercado para
ser lançado oficialmente. A turbina V-2500 vai
substituir rjo MD-90 o prop-fan, que não atraiu o
interesse dós compradores.

Na últijna semana os dirigentes máximos da
Alemanha, jjHeimut Kohl, e da França, François
Mitterand, deveriam se reunir para aplainar diver-
gências sobre a administração da Airbus Industrie.
O principal p^nto de desentendimento é a localiza-
ção da linha* de montagem do A-320, que atual-
mente fica em Toulouse, França. Os alemães que-
rem transferi-la para Hamburgo, onde está a
fábrica MBB. A desculpa é que lá eles conseguiriam
obter maior produtividade e aumentar a taxa men-

* sal de produção de aviões. Os alemães estariam
dispostos a desistir de fazer sua parcela do Airbus
A-330/340, desde que os franceses aceitassem a
transferência pedida. O único avião comercial mon-
tado na Alemanha desde 1945 foi o jato para 40
passageiros VFW-614, que tornou-se um completo
fracasso. A montagem do A-320 elevaria a carga de
trabalho da indústria aeronáutica local. Mas a
transferência de linha de produção custaria de 200 a
400 milhões de dólares e poderia atrasar o progra-
ma do modelo esticado, designado A-321. A fábrica
alemã MBB foi adquirida pela Daimler-Benz, que
quer tornar seu setor aeroespacial mais lucrativo.

Eleições e crise brasileira
Destaque

Sérgio F. Quintella*

Em excelente ensaio preparado para o
livro A crise brasileira e a modernização da
sociedade, a historiadora e socióloga Aspásia
Camargo examina características da socie-
dade brasileira e afirma, em síntese elegante
e precisa, que, "a despeito de sua enorme
complexidade e de suas dimensões múltiplas,
a origem fundamental da crise brasileira é
uma só: as instituições semifalidas ora en-
trincheiram-se em seu passado de práticas e
tradições obsoletas que se recusam a mor-
rer, ora buscam por caminhos transversos a
adesão incondicional à modernidade, cujos
contornos são ainda imprecisos. Como Ja-
nus, o deus romano das portas, alimentamos
a nossa dupla face, uma voltada para o
passado e outra para o futuro, sem saber ao
certo qual porta fechar, qual abrir". ("Os
paradoxos da modernidade incompleta.").

Faltam poucos dias para as eleições pre-
sidenciais e é pena que a campanha (como já
ocorrera na da Constituinte) pouco tenha
contribuído para elevar os nossos padrões
políticos, especialmente pela discussão apro-
fundada de idéias, programas e projetos de
governo. Pena que a crise global — crise
financeira, crise política, crise das institui-
ções, crise moral e ética — tenha ficado
confinada aos seus aspectos mais "popula-

res", e por isto mesmo ignoradas as razões
maiores e mais profundas. Pena que a nação
que soube construir uma economia enorme,
pujante e diversificada, mas que ainda não
encontrou os caminhos da modernidade
completa, não saiba, ainda, o que a espera
após a posse do novo presidente. Talvez seja
essa, entre tantas outras, uma das formas de
exteriorização mais óbvia, mais dramática e
por isto mesmo mais lamentável da mo-
dernidade incompleta a que se refere Aspásia
Camargo. Chamado às urnas, o eleitorado
está perplexo e inseguro.

Não obstante é preciso fazer escolhas.
No curto prazo, a prioridade absoluta é o
combate à inflação, sem novas tentativas de
congelamentos artificiais (e por isto mesmo
inócuos) de preços, salários e câmbio. Ao
contrário, o caminho será o da liberalização
dos preços, da livre negociação dos salários
e, claro, da inequívoca austeridade fiscal,

reduzindo despesas de custeio, recompondo
a receita tributária, combatendo a sonegação
de impostos. Com austeridade, competência
e credibilidade, não há por que se preocupar
com as dívidas interna e externa, uma e
outra passíveis de ajustamento natural pelas
forças de mercado. A longo prazo, os pro-
blemas são de maior dimensão e envolvem
opções de natureza estratégica. No campo
internacional, a década de 80 termina com
novos atores e novos cenários. O centro
financeiro desloca-se de Nova Iorque para
Tóquio e Frankfurt. Predominam os interes-
ses regionais e não mais os multilaterais
(onde as nações em desenvolvimento encon-
travam melhor guarida). Avança célere a
integração dos mercados americano e cana-
dense (com a atração do México). Na Euro-
pa ocidental, com a aproximação da unifica-
ção de 1992, há todo um novo e fascinante
movimento de reestruturação e realocação
econômica, ampliado agora com as impor-
tantes mudanças políticas e econômicas na
Polônia, na Hungria e brevemente em outros
países do Leste europeu (para não citar a
própria União Soviética). Na Ásia, sob a
influência do Japão, desenvolvem-se a Co-
réia, China, Taiwan e Cingapura. Novos
mercados, novos produtos e novas geogra-
fias, demandando enormes somas de capital,
de esforço tecnológico e de atenção geren-
ciai. O Brasil não pode disputar, apenas,
ofertando matérias-primas e mão-de-obra
barata, um e outro fatores secundários na
nova economia internacional. A opção do
Brasil terá que ser feita, e logo, para evitar os
riscos de se tornar uma nação periférica no
processo dinâmico de reorganização econô-
mica internacional.

Não menos importantes são as opções
estratégicas a nível interno. Completar a
modernização, aqui, significa não apenas
buscar formas de reduzir as desigualda-
des sociais, espaciais e regionais de renda,
mas resgatar o Estado para o exercício das
suas funções essenciais no campo da saúde,
educação, moradia e segurança. Como me
dizia há dias o governador Miguel Ar-
raes, modernizar não é apenas melhorar as
comunicações, investir em tecnologias de
ponta, transmitir dados por fax e dispor de
uma indústria moderna e competitiva. E,

também, prover água limpa e tratada, elimi-
nar as valas negras, sanear os rios, organizar
a saúde, a educação básica, garantindo o
acesso a todos. Na verdade, creio, moderai-
zar é também reformar o setor privado, pela
eliminação dos subsídios, redução dos incen-
tivos, ampliação da concorrência, abrindo c
desregulando a economia. Modernizar é não
somente privatizar ao máximo todo e qual-
quer setor em que a iniciativa privada possa
fornecer bens e serviços de forma mais eficaz
e por isto mais barata ao consumidor.

Modernizar é, também, reorganizar algu-
mas das nossas grandes estatais, não apenas
no seu lado financeiro, mas pela criação de
mecanismos institucionais que as preservem
e as protejam dos seus verdadeiros inimigos:
o próprio governo, quando as utiliza como
instrumento de política econômica, fixando
tarifas e preços irreais, ou levando-as a endi-
vidar-se para atender problemas de ba-
lanço de pagamento; a classe politica, que,
pela prática do clientelismo e do fisiologis-
mo, busca interferir na escolha das direções,
quebrando os princípios de homogeneidade
e competência que são fundamentais à ges-
tão moderna; o corporativismo, que vai to-
mando proporções avassaladoras, substi-
tuindo o desejado e necessário sprit des

¦ corps, inviabilizando economicamente as
empresas e gerando sentimento de repúdio e
oposição da população em geral; e, final-
mente, a parcela do setor privado que, pela• via da cartelização e do fechamento da eco-
nomia, busca impor preços incompatíveis
com os do mercado internacional. Moderai-
zar é também construir instituições políticas
sérias e respeitadas, eliminando as práticas
eleitorais de ocasião, construindo partidos
que representem propostas e ideais e aos
quais se filiem, de fato e não apenas aciden-
talmente, aqueles cidadãos vocacionados ao
exercício da função política. Tempo de elei-
ção é tempo de renovadas esperanças. Que o
povo saiba compreender, na sua intuição, o
que os políticos insistem em não explici-
tar. E que a escolha, qualquer que ela
seja, imprima ritmo e dinamismo na direção
e no sentido das mudanças modernizadoras.

'Sérgio F. Quintella 6 empresário, membro do Con-
selho Monetário Nacional, vice-presidente da AB-
DIB e integrante do Conselho da Universidade
Católica do Rio de Janeiro.

As emissões de ações hoje

Mario José Sampaio

Ricardo Câmara Leal *

O modelo de financiamento empresarial
no Brasil não privilegia o mercado de capi-
tais, que nunca foi um canal relevante de
escoamento da poupança para o investimen-
to. O governo exerce o papel de principal
agente de desenvolvimento, e o empresário,
brasileiro é maximizador de controle. Embo-
ra não caiba aqui discutir por que, é impor-
tante reconhecer que isto se reflete no espíri-
to da legislação em vigor para as sociedades
anônimas. Veja-se, por exemplo, a ques-
tão da proporção das ações preferenciais,
tão discutida recentemente. O mercado de
capitais brasileiro, portanto, é pequeno. Isto
não é novidade para ninguém. As várias
propostas discutidas para o aprimoramento
da legislação do mercado de capitais refle-
tem a dúvida sobre a eficácia do modelo de
desenvolvimento empregado até agora.

Toda a crítica sobre a concentração do
controle com apenas um punhado de ações
não é de simples solução. A magia de se
alterar a regulamentação, estabelecendo
uma nova proporcionalidade entre ações or-
dinárias e preferenciais, não solucionará
num passe de mágica os problemas de efi-
ciência informacional e alocacional decor-
rentes das dimensões de nosso mercado de
capitais. Não será da noite para o dia que se
conquistará uma "democracia econômica"
ao se optar por maior pulverização do con-
trole das empresas brasileiras.

A regulamentação em vigor permite o
exercício do direito de preferência sobre
a subscrição de novas ações, garantindo a
proporcionalidade e o controle acionário.

Esta "armadilha para a proporcionalida-
de" é um entrave para o crescimento da
empresa. Haverá um momento em que o
empresário terá que optar por abrir mão
do controle uma vez que não poderá mais
arcar com o custo da proporcionalidade
para crescer, concentrando sua riqueza pes-
soai em ações ordinárias de sua companhia.

Além do direito de preferência, a legis-
lação deixa em aberto a forma de coloca-
ção de novos títulos no mercado. Embora
esteja prevista na regulamentação a ga-
rantia de acesso às sobras do direito de
preferência, permite-se qualquer outro ti-
po de procedimento diferente da garantia
de acesso sob o rótulo do procedimento
diferenciado. A prática do procedimento
diferenciado, a concentração na indústria
de underwriting e o tamanho do mercado
não estimulam a pulverização dos títulos.

Se, ainda assim, emitir ações fosse uma
fonte de financiamento importante, não ha-
veria toda essa discussão. Emitir ações não é
barato. Os riscos intrínsecos aos novos pa-
péis são identificados pelo mercado quando
se exigem retornos elevados. Pesquisas reali-
zadas recentemente na PUC demonstram
que há retornos médios de cerca de 58% em
excesso para o retorno do índice de mercado
para o primeiro dia de negociações das no-
vas ações em bolsa. O deságio elevado es-
perado pelo mercado é um custo para a
empresa emissora. O número de empresas
de capital aberto, que não cresce, e a revigo-
ração do mercado de debêntures são indica-
dores de que a emissão de ações para se
ganhar o status de empresa aberta não tem

E

Dólar fortalecido
A valorização do dólar aparentemente não

ode ser sustada. A maciça intervenção dos
íincos centrais e o aumento dos juros na

Alemanha Ocidental não fizeram cair a cota-
ção da moeda americana. Mas o fortaleci-
mento do dólar poderá causar os estragos que
os especialistas temem?

O déficit da balança comercial americana
vem diminuindo na medida em que as expor-
tações dos Estados Unidos aumentam e as
importações caem. O medo é que com as
importações mais baratas (c as exportações
mais caras) o déficit volte a aumentar.

Alguns economistas prevêm, contudo, que
se o dólar continuar a se valorizar o déficit da
balança comercial cairá antes dc subir nova-
mente. Seria o oposto do chamado efeito da
curva J pelo qual, depois que o dólar come-
çou a cair em 1985 o déficit baixou antes de
crescer.

Com a moeda americana em alta, as im-
portações dos Estados Unidos irão cair de
preço em dólar e alguns importadores vão
adiar as compras na expectativa de que sues
custos baixem ainda mais. Assim, o volume
das compras americanas no exterior deverá
baixar.

Os compradores estrangeiros por sua vez
temerosos de um maior aumento do dólar vão
antecipar as compras de produtos america-
nos, impulsionando as exportações dos Esta-
dos Unidos. (Edição de 23/10)

sido uma alternativa suficientemente atrati-
va.

Parece ser, então, uma falacia a ques-
tão de incentivar a emissão de ações para
dinamizar o mercado. Muitas destas no-
vas ações ficam no direito de preferência;
as ordinárias, particularmente, são ente-
souradas e o que sobra vai para o público,
que é um eufemismo para rotular os clien-
tes preferenciais e as carteiras das insti-
tuições financeiras que participam do con-
sórcio de distribuição dos títulos. Não se
ganha tanto em termos de oferta de papéis
no mercado uma vez que o processo em
uso acarreta uma expressiva perda de ener-
gia renovadora.

As medidas para dinamizar o merca-
do certamente incluirão a revisão dos proce-
dimentos de colocação das ações junto ao
público, a discussão da proporção de ações
preferenciais e outros elementos. Entretanto,
um furor regulatório não parece ser a solu-
ção para os problemas. Se a fartura de regu-
lamentação resolvesse os problemas nacio-
nais, não teríamos problema algum. As
soluções passam por questões mais am-
pias, relacionadas à estratégia de competi-
tividade do país para as próximas décadas
e pela criação de oportunidades de desen-
volvimento empresarial. É a definição deste
modelo estratégico que delineará o futuro de
nosso mercado de capitais. Se a opção for
por corporações com administração profis-
sionalizada e controle pulverizado, ele deve-
rá, então, exercer o papel de canalizador da
poupança que por enquanto lhe cabe apenas
na retórica.
• Ricardo Câmara Leal é professor do Departamen-
to de Administração da PUC-Rio.
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Têxteis em alta
A indústria internacional de têxteis experi-

mentou um aumento da demanda no segundo
trimestre e as últimas estatísticas da Federa-
ção Internacional dos Fabricantes de Têxteis,
divulgadas em Zurique, mostram que o co-
mercial mundial do produto se estabilizou
com o fortalecimento do dólar e a competiti-
vidade das moedas européias.

No ano passado, as empresas têxteis euro-
péias estiveram sob intensa pressão quando a
desvalorização do dólar fez cair as importa-
ções do Extermo Oriente, tornando mais difi-
cil as exportações das companhias européias
para os Estados Unidos.

No segundo trimestre deste ano, a produ-
ção da indústria de fiação cresceu na maioria
dos países em relação ao mesmo período do
ano anterior. As indústrias de Formosa e do
Paquistão tiveram aumentos significativos de
produção, da mesma forma que as america-
nas. Nos Estados Unidos, a produção aumén-
tou 10%. Os estoques, por sua vez, diminuí-
ram. O aumento da demanda permitiu qüe
muitas indústrias européias reduzissem seus
estoques em 10%.

O setor de tecidos, porém, continua estáti-
co. A maioria dos países conseguiu manter a
produção no segundo trimestre inalterada, en-
quanto Espanha e Formosa aumentaram as
suas. Mas os estoques também se reduziram.
(Edição de 2 de novembro)
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Líder novamente
A sensação de alívio no Escritório de Pa-

tentes dos Estados Unidos é enorme. A curva
ascendente das patentes americanas concedi-
das a estrangeiros, que passaram de 30% em
1970 para 48% em 1988, parece ter chegado
ao ponto máximo e há esperança de que os
Estados Unidos retomem a liderança.

A queda verificada na década de 70 das
patentes americanas e a diminuição da parcela
dos Estados Unidos no total mundial foram
classificadas de "desastrosas" pelo Escritório
de Patentes. Os políticos gastaram muita sali-
va lastimando a falta de criatividade dos in-
ventores americanos e a conseqüente deterio-
ração da indústria dos EUA frente,à
concorrência internacional.

Esta deterioração prosseguiu no início da
década de 80. No ano passado, apenas duas
das dez companhias que ingressaram com pe-
didos de patentes nos Estados Unidos eram
americanas — General Motors e IBM —
Enquanto que em 1975 de cada dez patentes,
sete eram pedidas por empresas dos EUA. .

No ano passado, de 6.338 patentes concê-
dida pelo Escritório americano, 3.515 foram
dadas a empresas japonesas, 1.820 a america-
nas e 1.003 a européias. Deve-se lembrar po-
rém que nos Estados Unidos é muito mais
fácil e mais rápido conseguir patentear um
produto ou idéia do que na Europa Ocidental
e no Japão. (Edição de 28/10)

Estante

'Tempos 
de

incertezas'
Os anos 80 vão entrar para a história

do país como o período mais dramáti-
co vivido pelos brasileiros. Junto com a ex-
plosão dos índices de inflação e com o agra-
vamento das finanças públicas, a década
termina em dezembro sob o signo do aumen-
to da concentração de renda e, por conse-
qüência, da queda do Produto Interno Bruto
(PIB) per capita.

O economista José Júlio Senna, diretor
da Divida Pública do Banco Central no iní-
cio do governo Sarney, conta um pouco
dessa história no livro Tempos de incerteza,
uma coletânea dos seus artigos publicados
na imprensa ao longo desta década, e que vai
ser lançado nesta semana pela Livros Téc-
nicos e Científicos Editora. Afinado com a
corrente do pensamento monetarista, Senna,
como não poderia deixa de ser, centra todo
seu diagnóstico em dois pontos cruciais: a
política monetária — ou a capacidade do
governo em controlar adequadamente a
moeda via a taxa de juros — e a política
fiscal, ou seja, a administração correta do
déficit público.

Social — Mesmo insistindo nesse en-
foque aparentemente distante da vida do
mais comum dos mortais, o economista,
atualmente diretor do Banco Boavista, não

passa ao largo do drama da questão social,
tema normalmente abordado pela corrente
estruturalista. "Mais grave, talvez, tenha si-
do o desprezo pela área social, onde os
frutos de qualquer investimento são colhidos
sempre a prazos mais longos. Na práti-
ca, pouca atenção se deu a questões como
educação, saúde, habitação etc.", avisa, logo
de saída, na introdução do livro.

A obra, na verdade, tem como pano
de fundo a estagnação da economia e junto
com ela a deterioração das contas públicas e
a incapacidade dos governos em deter a
trajetória da inflação. Foi exatamente essa
incapacidade oficial que levou os brasileiros
a terminar a década bem mais pobres, como
mostrou, por sinal, o IBGE, na semana pas-
sada, na Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios de 1988.

O que chama bastante a atenção é um
ensaio sobre o fim das hiperinflações e a
importância de um Banco Central indepen-
dente. O artigo não teria maiores novidades,
senão houvesse sido publicado em junho de
1984, quando os economistas, de modo ge-
ral, não estavam muito preocupados com a
escalada lenta e gradual da inflação bra-
sileira. Já naquela época José Júlio Senna
defendia uma tese que hoje necessita apenas
de uma legislação complementar à Consti-
tuição para ter força de lei: um Banco Cen-
traí autônomo, e não mais um órgão que
funcione como posto avançado do Ministé-
rio da Fazenda e da Secretaria do Tesouro.

"De acordo com a nossa proposta, o
presidente do Banco Central do Brasil seria
indicado pelo Poder Executivo, sujeito à
aprovação do Congresso Nacional. A dívida
pública, neste caso, seria de total responsabi-
lidade do Ministério da Fazenda, podendo o
Banco Central funcionar apenas como agen-
te intermediário", apregoava o economista.

Sem inércia — Saindo da política
monetária para aterrissar no grande debate
econômico, Senna não poupa críticas à es-
tratégia colocada em prática durante o Pia-
no Cruzado, em 1986, quando, a despeito de
dar ênfase ao crescimento rápido da econo-
mia, o governo deixou de lado outros ingre-
dientes importantes — como a taxa de ju-
ros e o câmbio —, o que no ano seguinte
levaria o país a mergulhar em uma grave
crise, que persiste ainda hoje.

Quer dizer, o economista é bastante
cético quanto ao sucesso da fórmula de
que o país pode crescer rapidamente sem
resolver um problema considerado por ele
como crucial: o déficit público. E, no seu
entender, boa parte do insucesso dos três
choques econômicos do governo Sarney fica
por conta do diagnóstico do governo, de
identificar na inflação uma trajetória incrcial
e facilmente abatida através de um con-
gelamento dos preços."De uma maneira geral, essas propostas
exercem alguma atração sobre os políticos,
seja porque são relativamente fáceis de ser
implantadas, seja porque soam como cura
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indolor para o problema inflacionário. Os
resultados práticos, porém, certamente se-
riam muito pobres, como tem demonstrado
a experiência brasileira", observa o autor,
preconizando a conhecida fórmula de cortar
despesas do governo e aumentar os juros,
apesar de reconhecer neste caminho custos
elevados no curto prazo.

Coriolano Gatto
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