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meiras urnas abertas na capital de Sao

Pau^ 

com

• Em lpanenm, as vdrias comernoragoes antecipa^asfizeramlerr^rardias de carnaval 
§£ Lula^Bri^

a ofensiva da frente guerri- zola acham que automaticamente terao
XT • .... J _..i ._  -C...' J_ J-_

2d,as.aP6 8B
namata Sww

S. Padro do Ic6 |Rosajj

^•^Peru 
\ts^Bolivia

São Bernardo do Campo — Alexandre Tokitaka

Lula beijou o voto antes de depositá-lo na urna Brizola votou em meio a uma euforia do PDT,,

afirmou sempre que passa para a final. (Pág. 14) que depois cederia a preocupação. (Página 12)
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Em Ipanema, as várias comemorações antecipadas fizeram lembrar dias de carnaval

Voto obriga 
polf|l!afa 

mudança 
geral

Tempo;; tf S^lRf: \ í|
Nò Rio e em Niterói, claro, 1
ocasionalmente nublado. Vi- \
aibilidade boa; Temperatura ;
em ligeiro declínio. Máxima \
e mínima de óntem: 28,3°.em t
Bángu e 19,8° èm Santa Tere-
sa e Jacarepaguá. Foto do sa-
télite, mapa ,e tempo no
mundo, Cidade, página 2.

'Buraco negro'
O período que separa o resul-
tado eleitoral do dia 15 de
março de 1990 é visto por eco-
nomistas e empresários co-
mo muito delicado para a
economia. No intervalo en-
tre a mudança e sua efetiva-
ção abre-se, segundo alguns,
um "buraco negro" onde a
hiperinflação volta a ser um
fantasma. (Páginas 23 e 24)

Fraude cambial
O diretor do Departamento
de Polícia Federal, Romeu
Tuma, disse que já foi iden-
tificado, nos Estados Uni-
dos, um dos beneficiários
dás operações de fraude
cambial nas guias de impor-
tação qáó resultaram em
prejuízo para o país superior
aUS$ 360 milhões.

Çruerrilha
A ofensiva da frente guerri-
lheira esquerdista FMLN
contra as Forças Armadas
de El Salvador entra hoje no
quinto dia consecutivo. A
guerrilha anunciou a forma-
ção de governos populares nas
áreas sob seu controle. (Pá-
gina22)

Taxa para aidético
A Universidade da Califór-
fita, em Los Angeles, Esta-
dos Unidos, está cobrando
US$ 260 dos aidéticos inte-
réssados em se candidatar
ao programa governamental
de pesquisas sobre drogas
experimentais contra a
Aids. (Página 21)

Cotações
Dólar oficial: NCz$ 6,119
(compra), NCz$ 6,150 (ven-
da). BTN fiscal: NCz$ 5,8403.
BTN: NCz$ 5,0434. Unif para
IPTU, ISS e Alvará: NCz$
81,57; taxa de expediente:
NCz$ 16,31. Uferj: NCz$ 72,60.
UPC: NCz$ 39,89. MVR: NCz$
90,07. Piso Nacional de Salá-
rio: NCz$ 557,33. Salário Mí-
nimo de Referência: NCzS
201,73 (40 BTNs). Tablita
única para conversão: Cz$/
NCzS 2.128,6935.

A empreitada eleitoral de Elizeu

Para o brasileiro Elizeu Rodri-
gues ]fle Almeida, de 45 anos,
l,65m\ de altura e pele morena,
muito 

'queimada de sol, a eleição
começòu dez dias antes do dia 15.
Seringueiro do Acre, Elizeu deixou
o lugar pnde mora, o seringal São
Pedro dç Icó, junto à fronteira do
Peru, nò dia 5. Embrenhou-se en-
tão pela\mata e andou dois dias,
até atingir o Rio laco, ao Sul. No
rio, pegou carona num barco e
gastou outros seis dias para descer
a corrente até Sena Madureira.
Enfim, ali, tomou outra carona, na
carroceria de um caminhão, e foi
até Rio Branco, a capital do Acre.
Tudo para cumprir o ato de votar.

Valeu a pena a empreitada?"Ah, valeu sim, seu menino", res-
ponde Elizeu. Com a camisa do
Flamengo e uma sandália feita da

Branco

mesma borracha que extrai no se-
ringal, ele explica que tinha feito
promessa de votar "no candidato
que era amigo do Chico Mendes".
Ou seja, no candidato do PT, Lula.
Podia até ser em outro. Importante
é que o brasileiro Elizeu, que vende

1 quilo de borracha por NCzS
1,60, ao terminar sua corrida de
obstáculos e chegar na boca da
urna tinha outro tamanho, maior
do que o que lhe permite o salário
mínimo que soma por mês, quan-
do tem sorte. Tinha o tamanho de
um brasileiro que se expressa.

Elizeu não se queixou do sacri-
fício da viagem nem dos NCz$
3,00 que pagou, depois de votar,
á Rádio Difusora Acreana, para
encaixar no programa Hora do
Recado a seguinte mensagem pa-
ra a mulher: 'Atenção, dona Jar-
delina, no seringal São Pedro do
Icó, no Rio laco. Eliseu avisa
que fez boa viagem. Já votou e
amanhã estará seguindo viagem.
Bênção nas crianças". Agora,
era pensar no caminho de volta.

Com a força de uma revolução e a
alegria de uma festa, o voto popular
despejou nesta eleição presidencial á
mais devastadora onda de mudança que
já varreu a política brasileira, trazendo
na crista o candidato Fernando Collor
de Mello, como renovador do conserva-
dorismo, e embrulhados na arrebenta-
ção o petista Luís Inácio da Silva e o

pedetista Leonel Brizola, o favorito
ameaçado.

Na boca da urna, os institutos de

pesquisa eram incapazes de garantir se o
adversário de Collor no segundo turno
seria Brizola, sem rivais em sua faixa até
o meio da campanha, ou Lula, que
àvançou no final, levado pela mesma
vaga que ergueu a candidatura Márió
Covas, do PSDB, ao provável quarto
lugar.

Covas e Lula, dois concorrentes rotu-
lados como de esquerda, mas identifica-
dos sobretudo pela nitidez de suas posi-
ções contra o figurino político do
PMDB e do PFL, revolveram nessa ar-
rançada o fundo de todas as escolhas
majoritárias do eleitorado. Votou-se pa-
ra enterrar uma era. A tal ponto que ò
ex-ministro Aureliano Chaves acabou
emparelhado com Enéas, o exótico can-
didato do Prona, que resumia sua plata-
forma na promessa de não pedir votos
nunca mais.

O impulso da opinião pública para
varrer ao mapa quem encarna a situa-

ção, misturando Collor, Brizola, Lula e
Covas nos primeiros lugares, gravou sua
coerência até em votos contraditórios. O
PDT passou a primeira noite de apura-

ção em cócegas com a ameaça de Lula
entre outros motivos porque o petista
estava na frente em Pernambuco, terra
onde Brizola foi buscar o vice Fernando
Lyra, ex-ministro da Justiça do governo
José Sarney. O passado não deu voto
nesta eleição.

Lula também saiu rateando das pri-
meiras urnas abertas na capital de São
Paulo, onde a vitória do PT, com Luíza
Erundina, foi o grande êxito da legenda
há um ano e base de seu lançamento à
Presidência. Tende ali a ficar abaixo de
Paulo Maluf, derrotado por Erundina
em 1988, ex-recordista de impopularida-
de. Covas ganha disparado no municí-

pio de São Paulo.
Lula perde para Collor em Gara^-

nhuns, a cidade pernambucana onde
nasceu. E, na vizinha Caruaru, terra do
vice Fernando Lyra, Brizola está apa'-
nhando feio do PRN. Uma das mais
acachapantes votações de Collor aconte-
ce em Curitiba, do prefeito Jaime Ler-
ner, um brizolista bissexto que deu ao
PDT no ano passado uma de suas três
capitais. :

A primeira fase da eleição definiu ò
segundo turno. Collor e seu adversário
na próxima rodada, seja Brizola ou Lu-
la, estarão quase inevitavelmente confi-
nados na menor parte do eleitorado.
Maioria absoluta, por enquanto, é a so-
ma dos votos de quem perdeu, ocupada

por alguns políticos alçados à condição
de importantes negociadores. Lula e Bri-
zola acham que automaticamente terão
o apoio um do outro, por afinidades
ideológicas.

Mais falante, Lula nem esperou a con-
firmação do segundo lugar previsto nas
últimas pesquisas para anunciar: 

"Acre-

dito que teremos o apoio dos progressis-
tas, entre eles aqueles abrigados no
PDT, embora Brizola tenha esse proble-
ma de auto-afirmação e um discurso
raivoso". Nesses acordos, inclui desde
foragidos do PMDB, como o governa-
dor Miguel Arraes, até o senador Mário
Covas, que sai das urnas como um gran-
de eleitor. O eleitorado, porém, tem re-

jeitado coligações que cheirem a mano-
bras para manter no poder lideranças
carcomidas. Essa é a grande lição das
urnas, reconhecida com elegância por
sua maior vítima, o deputado Ulysses
Guimarães. 

"O 
grande vencedor foi o

povo e eu, que lutei tanto por isso, me
sinto recompensado", disse ele, na despe-
dida de seu longo reinado como símbolo
do político brasileiro. (Páginas 2 a 20)
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sAo paulo - 0 primeiro voto inclusive, por fiscais do PT e do PTB, ' — Flivl°RSrri9Uf®

apurado do Brasil foi dado a Luis partido do candidato Affonso Ca-
Inacio Lula da Silva, na cidade pau- margo. ^ilh ;
lista de Sao Vicente. 0 candidato da Em Brasilia, o presidente do Tri-

£lHte £a< Popular (PT/PCdoB, bunal Superior Eleitoral, ministro 8—if'
PSB) tarabem inaugurou a apurasao Francisco Rezek, disse que, embora f

em tres das primeiras urnas abertas nao tivesse tornado conhecimento } ' '^jHag-v^W ¦'

jg^_ em oito capitals brasileiras: Brasilia, 0flcjai d0 fato, em seu entendimento i & aJ-
Porto Alegre e Joao Pessoa. Mario nao ha problema nenhum, porque HI /, ,Covas, do PSDB, teve o primeiro elei?ao naquele local ja tinna se en-
voto em Belo Honzonte e Sao Paulo, cerra(j0 t1
Collor, do PRN, no Rio de Janeiro 

Em Belo Horizonte a abertura da

Eleitoral (TREJ^Sao11Pa^onSo gjrar na fechadura. A abertura ofi-
havia recebido nenhuma denuncia c'a!so P°^e sr feita depois que vanas
contra a abertura irregular da urna. chaves foram tentadas.
Somente apos o protocolo de alguma Na primeira urna apurada do j;
denuncia e que tribunal poderia Brasil, o candidato do PDS, Paulo $

a impugnagao da urna. Maluf. o vencedor, com 31
0 juiz eleitoral Nazario Guiral, Em seguida vieram Mario Covas, do »

responsavel pela abertura da urna PSDB. com 22 votos, Luis ll
em Sao Vicente, nao soube ontem Lula da Silva, com 14 votos, Fernan- % %\
precisar o horario exato em que isto do Collor de Mello, do PRN, com 11 {,
ocorreu, mas considera que nao co- votos, Guilherme Afif Domingos, $
meteu nenhuma irregularidade na com 2 votos, e os demais candidatos, , 7
apura?ao. "Segui a resoluQao 15.500 Roberto Freire, do PCB, Ronaldo. 1§
do TSE, que determina que a apura- Caiado, do PSD, Fernando Gabeira,
gao deve comegar as 18 horas ou do PV. tiveram um voto cada. Na
imediatamente apos o recebimento urna, o candidato do Prona (Partido '
da primeira urna no local da apura- da Reunificagao da Ordem Nacio- Mif| JL^
Qao". explicou, ressaltando que nal), o medico Eneas, recebeu um
abertura da urna foi acompannada, singelo voto. 0 juiz Salomao lembrou que o primeiro voto em 86 foi do PDT

Cansago adia Eleitor encontra 7 Z 
T|i

contagem de duas cedulas Allulfl^OCS IIO ixlOCClitTO

846.100 votos em branco na rua Simpatizantes do Junta apuradora que, entretanto, J,
fora do quadrado mas ao lado do nome do
candidato.
A mnmr nart#» Hoc untnc fV>i onnlarla

^^^¦votos do municipio. smdicancia."

|—| Cristiana Franga
1—' mas enteada do iuiz H

O juiz Salomão lembrou que o primeiro voto em 86 foi do

Çjoluna do Castello

p

Começa hoje o

segundo turno

or ironia, coube ao
Ibope restaurar o

-alento e a confiança dò~brizolismo nas horas"que 
precederam a aber-

tura das urnas. O Gal-
£'lup lhe deu também

uma pequena margem
sobre Lula, mas num

^áuadro de indefinição
^ tao grande que não bastaria, para aliviar
-as apreensões. Os dois institutos com in-

gresso mais recente na pesquisa político-
-eleitoral, a Daía-Folha e a Vox-Populi,
trdavam o primeiro lugar ao candidato do
/ ,PT também num quadro menos nítido do
rque o do clássico Ibope. Na hora em que~este 

jornal estiver nas ruas, no entanto,
«^provavelmente já se terá a informação
-definitiva vinda dos boletins eleitorais.

Mas a guerra contra os institutos de pes-
Mjuisa foi uma das notas da atual campa-
r;nha, traduzindo inconformidade com ser-viços 

a que se nega caráter científico e a
cujos autores se atribuem intenções políti-
cas.

-•- Essa guerra vai continuar no segundo
turno, sobretudo se nele estiver incluído
Leonel Brizola e os primeiros levanta-
mentos lhe forem desfavoráveis. Como se' Sabe, todos esses órgãos de pesquisa são

..empresas comerciais ligadas a interesse
empresariais bem definidos. Os de maior
tradição e com mais compromissos com

clientes de pesquisas comerciais são sem
dúvida o Ibope e o Gallup. Por isso mes-
mo são os mais visados pelos inconforma-
dos com os números que apresentam e
que tentariam atender ao interesse dos
seus clientes. Ora, nada temos com esses
institutos, mas quer-nos parecer que, co-
mo sua mercadoria é a credibilidade e a
correção no trabalho, a presunção deve
ser a de que se esforcem por oferecer ao
comércio e à indústria que lhes pedem
referências de mercado números os mais
corretos que for possível obter. Se eles
mentem por empenho político, como con-
fiar que eles nao mintam por interesse
pecuniário?

Os que mais acertos registraram e os
que menos próximos da realidade estive-
ram, já a esta hora devem estar diligencian-
do no sentido de se justificarem junto a
seus clientes, estejam eles na praça ou seja a
própria empresa que os criou. Já então
potleremos estar distantes desse problema e
atentos à articulação política que poderá
ser a tônica do segundo turno. Difícil é
ainda armar hipóteses sobre o que se pas-
sará então, simplesmente porque não se
sabe na hora de escrever quem estará lá,
mas na hora de ler é quase certo que já se
saiba. Admitir que seja Brizola ou Lula e a
partir daí armar , cenários como seria do
gosto dos cientistas políticos, ainda não
vale a pena, a não ser como exercício
acadêmico. Vale apenas indicar, o que aliás
será óbvio, as áreas que se abrem à nego-
ciação, a começar pelos dois grandes parti-
dos alijados eleitoralmente da disputa, mas
com potencial de influência política que
não pode ser negligenciado por quem pre-
tende chegar lá.

O PMDB e o PFL têm muito pouco a
oferecer eleitoralmente, mas politicamen-
te devem continuar como sindicatos de
poder por maior que seja o desgaste que

-as urnas lhe impuseram. As bancadas
parlamentares e os governos dos estados
poderão ser peças inevitáveis na armação
do futuro governo. A unidade e coesão
dessas bancadas sofrerão também o im-
pacto da derrota dos seus candidatos mas
sempre haverá um núcleo residual bastan-
te numeroso para ser desprezado pelos
novos donos do poder. Ha, além do
PMDB e do PFL, para consideração dos
dois que chegaram ao segundo turno, as
forças de porte médio que estão sendo
afastadas da competição, como o PSDB,
o PDS, o PL, o PTB, o PCB, pois a
disputa chegou na boca da urna apenas
com três nomes, Collor, Lula e Brizola. O
resto é material para conversa, a não ser
que prevaleça uma das opções possíveis
aos candidatos que se classificarem para a
final: não negociar, não compor.
Notícia de Pernambuco

Como a atenção política começa a se
deslocar para os estados, ontem mesmo
diziam-me de Recife que o governador
Miguel Arraes continua muito forte, mas
seu governo muito fraco. Se ele se candi-
datar a senador, dificilmente o senador
Marco Maciel o enfrentaria nas urnas.
Maciel tentaria candidatar-se a governa-
dor, mas sua área aí está aparentemente
ocupada pelo prefeito Joaquim Francisco,
o qual, com mais de 90% da aprovação
popular, estaria acelerando seu projeto de
suceder Arraes. O ex-governador Roberto
Magalhães, a outra força da política per-
nambucana, ainda não deu sinal do que
pretende fazer em 1990.

Carlos Castello Branco

Anulações no Riocentro

Sem definição de critério
Na 9a Zona Eleitoral, em São Cnstó-

vão, a falta de critérios para a anula-
ção de votos, obrigou os responsáveis
pela apuração a marcarem uma reunião
para a manhã de hoje, para fixar normas.
Numa urna, por exemplo, um eleitor de
Brizola teve o voto anulado por ter escrito
ao lado do nome do candidato "este é o
homem", em português quase inmtelegível"ese e hrme" O voto de outro eleitor
bnzolista, no entanto, foi considerado vá-
lido, embora a cédula apresentasse o nome
do candidato escrito a mão. I m voto para
Lula, com o X fora do quadrado apropria-
do também foi considerado válido

O juiz de uma das duas juntas, a 9a,
João Marcos de Melo Marcondes, ex-
plicou que a condição para validar o
voto é que "ele esteja claramente ca-

racterizado". O objetivo, segundo ele, é
validar o maior número de votos possível.
No entanto, as cédulas não utilizadas na
votação ficaram expostas, ao alcance de
quem estivesse na junta eleitoral, em saco-
Ias abertas. O chefe da 9a ZÉ, Nelson
Boghe Coelho de Almeida, disse que aque-
le procedimento era natural.

l'm dos eleitores da seção 5 da 16a
Zona Eleitoral, no Clube Fluminense, em
Laranjeiras, anulou seu voto escrevendo
na' cédula "não voto porque todos são
ladrões, corruptos e mentirosos". Outro
voto anulado logo no inicio da apuração
foi o' de um eleitor que marcou um X do
lado de fora da cédula, e não em um dos
quadrados ao lado do nome de um candi-
dato

Primeiro voto no Brasil foi 
para 

Lula

sAo paulo - O primeiro voto
apurado do Brasil foi dado a Luís
Inácio Lula da Silva, na cidade pau-
lista de São Vicente. O candidato da
Frente Brasil Popular (PT/PCdoB-
PSB) também inaugurou a apuração
em três das primeiras urnas abertas
em oito capitais brasileiras: Brasília,
Porto Alegre e João Pessoa. Mario
Covas, do PSDB, teve o primeiro
voto em Belo Horizonte e São Paulo,
Collor, do PRN, no Rio de Janeiro e
Salvador, e Afif, do PL, em Curiti-
ba.

Em São Vicente, a apuração teve
início alguns minutos antes do encer-
ramento oficial da votação, marcado
para às 17 horas de ontem. Até às
17h30 de ontem o Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) de São Paulo não
havia recebido nènhuma denúncia
contra a abertura irregular da urna.
Somente após o protocolo de alguma
denúncia e que o tribunal poderia
pedir a impugnação da urna.

O juiz eleitoral Nazario Guiral,
responsável pela abertura da urna
em São Vicente, não soube ontem
precisar o horário exato em que isto
ocorreu, mas considera que não co-
meteu nenhuma irregularidade na
apuração. "Segui a resolução 15.500
do TSE, que determina que a apura-
ção deve começar às 18 horas ou
imediatamente após o recebimento
da primeira urna no local da apura-
ção". explicou, ressaltando que a
abertura da urna foi acompanhada,

inclusive, por fiscais do PT e do PTB,
partido do candidato Affonso Ca-
margo.

Em Brasília, o presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral, ministro
Francisco Rezek, disse que, embora
não tivesse tomado conhecimento
oficial do fato, em seu entendimento
não há problema nenhum, porque a
eleição naquele local já tinna se en-
cerrado.

Em Belo Horizonte, a abertura da
primeira urna foi marcada pelo cons-
trangimento: o presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral, desembarga-
dor Paulo Tinoco, rcebeu a chave
errada e, diante das câmeras fotográ-
ficas e de TV, tentou em vão fazê-la
girar na fechadura. A abertura ofi-
ciai só pode sr feita depois que várias
cháves foram tentadas.

Na primeira urna apurada do
Brasil, o candidato do PDS, Paulo
Maluf, foi o vencedor, com 31 votos.
Em seguida vieram Mário Covas, do
PSDB. com 22 votos, Luís Inácio
Lula da Silva, com 14 votos, Fernan-
do Collor de Mello, do PRN, com 11
votos, Guilherme Afif Domingos,
com 2 votos, e os demais candidatos,
Roberto Freire, do PCB, Ronaldo.
Caiado, do PSD, Fernando Gabeira,
do PV. tiveram um voto cada. Na
urna, o candidato do Prona (Partido
da Reunificação da Ordem Nacio-
nal), o médico Enéas. recebeu um
singelo voto.

Flávio Rodrigues

Esperança — l ma carta assinada por
uma "jovem mãe de três filhos emocionada
por votar pela primeira vez para escolher meu
presidente" foi encontrada dentro de uma
urna na 243a seção da 17a Zona Eleitoral no j
Vidigal. Está dirigida ao "Ilustríssimo sr. pre- ;
sidente eleito" com vários pedidos, entre eles
os de que multiplique o salário do trabalha-
dor, diminua a inflação e reduza as "idas ao
FMI", além de pedir que o tickel de leite seja
mantido e aumentado o limite de idade para
recebê-lo. "Nosso país é abençoado por Deus.
Está semeada a semente da esperança. Regue
com o suor do seu trabalho que contribuirp-
mos com o adubo necessário. Deus e N.S.
Aparecida o iluminem. Rumo ao Planalto que
o Brasil é e será sempre nosso", arrema-
ta a eleitora
Alicates e martelos — Para abrir a
primeira urna da 27a zona eleitoral, que fun-
ciona no ginásio do Instituto de Educação de
Nova Iguaçu, o juiz eleitoral Roberto Rocha
Ferreira foi obrigado a usar alicates e marte-
los, porque o zíper e os cadeados que lacra-
vam a urna estavam enferrujados. O primeiro
voto apurado foi para o candidato tucano
Mario Covas. Até às 20h20 tinham totalizado
1.756 votos para o candidato Leonel Brizola,"779 

para Fernando Collor de Melo, 574 para
Luiz Inácio Lula da Silva, 322 para Mario
Covas, 129 para Paulo Maluf e 124 para
Guilherme Afif Domingos.
Urnas no carro — A 18a Zona, que
abrange Copacabana e Ipanema, com 232

seções e quatro juntas apuradoras, teve suas-
urnas reunidas para apuração sob a vigilância
principalmente de fiscais do PDT os de--
mais partidos quase não tinham fiscais e al-
guns não estavam representados. Apesar dis-
so, o candidato Collor de Melo estava ven-
cendo até às 19h30m, com 168 votos, seguido
de Covas, com 173 e Brizola, com 172 votos.
l'ma das urnas trazidas para a apuração veio
num Passat da Justiça Eleitoral, com um piás-
tico de Mário Covas.
No Clube Naval — Leonel Brizola
teve a melhor votação nas 48 primeiras ur- •
nas abertas no Clube Naval, onde estão |
sendo apurados os votos de três juntas (4a, <
121a e 122a) da 4a Zona Eleitoral. Brizola teve»
5.709 votos, seguido de Covas, com 4.477,-<
Collor, com 4.200, Lula, com 3.024, Freirer:
com 315. Houve 236 votos nulos e 54 brancos. >
A apresentadora de TV Xuxa recebeu um dos"
votos anulados e houve confusão quando o-
juiz Paulo Rabelo Horta anulou um voto de'
C ovas porque o eleitor escreveu "Que Deus o*
ajude". '
Rapidez — A 146a junta apuradora foi a •
primeira a encerrar os trabalhos ontem, na 13a J
zona eleitoral, no Riocentro, às 21 horas. Os*
escrutinadores são alunos de Direito da Uerj \
que trabalham juntos há cinco eleições e co-
memoram com festa e gritaria o fim daj
apuração. O juiz Siro Darlan explicou que o -
segredo da rapidez é a disciplina e organiza- \
ção.

Simpatizantes do
PDT se atrapalham
e desperdiçam voto

Na 
13a zona eleitoral, a maior do

mundo, que centraliza a apuração
no Riocentro, Leonel Brizola foi o candi-
dato que teve mais votos anulados. A
eleitora Elza Paes marcou o v ao lado
do número 12, mas assinou seu nome
na cédula, anulando o voto. l'ma outra
escreveu ao lado do nome de Brizola"Mana José Rodrigues, a você ganhar
quero uma casa" l'm outro eleitor escre-
veu o nome de Brizola no quadrado ao
lado do número do candidato Enéas. l'm
outro marcou o nome do candidato do
PDT e escreveu na cédula "tem que dar""Bnzolão, esse é o homem" e "não acabe
com o tíquete de leite" foram frases escri-
tas em cédulas que também provocaram a
anulaçà.o dos votos.

Também na 16a Zona Eleitoral, que
está sendo apurada na sede,do Flumi-
nense, em Laranjeiras, muitos eleitores re-
solveram anular seus votos. Além de mar-
car o \ no nome do candidato, eles
escreveram frases na cédula. Os eleitores
do PDT são os que mais gostam de enviar
recados como "que Deus lhe ajude a ven-
cer", "Brizola pai do povo" ou "Brizola
na cabeça"

l'm eleitor marcou os nomes de Bn-
zola e Lula e um outro escreveu a expres-
são "leia a Bíblia" ao lado do nome de
Brizola. l'm voto em Briiola foi marcado
com caneta vermelha e, como os outros,

anulado pelo juiz Fernando Melgaço, da
137" Junta apuradora que, entretanto,
aceitou os votos em que o v foi marcado
fora do quadrado mas ao lado do nome do
candidato.
A maior parte dos votos foi anulada
porque os eleitores márcaram mais de
um candidato. Numa cédula, Lula, Mar-
ronzinho e Zamir ganharam votos. Outro
escreveu na cédula "não voto, sou teste-
munha de Jeová". Outro anulou o voto
marcando o nome de Corrêa e escrevendo
ao lado "o rei do circo". l'm outro dese-
nhou uma banana e escreveu "aqui para
vocês": l'm outro ainda desenhou mais
dois quadradinhos na cédula escrevendo
ao lado "nojento" e Sílvio Santos. Na 149*
junta, foram encontrados muitos votos
em Mário Covas com a expressão "ha-
ja Covas". Foram anulados.

Impugnações No Riocentro, o
ritmo das apurações é muito intenso, com
os escrutinadores trabalhando sem parar
e sem comer. As *7h 15, todas as 813
urnas da 13a zona eleitoral já tinham
chegado ao Riocentro. As urnas das 704
e da 721 seções foram impugnadas pelo
juiz Otávio Rodrigues a pedido dos fis-
cais da Frente Brasil Popular e do PRN. A
primeira continha 480 votos, enquanto a
ata de votação previa apenas 404 eleitores.
A outra tinha 463 votos contra 441 eleito-
res.

O juiz Hamilton de Barros disse que
estava envergonhado por ter de forçar
os escrutinadores a trabalhar sem co-
mer e garantiu que tinha encomenda-
do sanduíches para as 16h, mas até o
mício dá noite não tinham chegado.

Cansaço adia

contagem de

846.100 votos

Eleitor encontra

duas cédulas

em branco na rua
O cansaço, depois de um dia inteiro de

coleta de votos, levou os juizes eleitorais de
São Gonçalo, Campo Grande, Caxias e Ola-
ria a adiar para hoje de manhã a apuração de
846.100 votos depositados nesses bairros e
municípios. Alguns juizes entenderam que ha-
via uma ordem do Tribunal Regional Elei-
toral para começar a apuração ontem e, para
contornar esta determinação, mandaram apu-
rar apenas duas urnas, como foi o caso de
Caxias, ou uma única urna, o caso de São
Gonçalo.

Outros entenderam que o início da apura-
ção às 18h de ontem era uma recomendação
mas não uma ordem e mandaram todo mun-
do para casa descansar e aparecer de volta
hoje cedinho. Em São Gonçalo, o juiz da 36a
Zona Eleitoral, Ricardo Bustamante, mandou
apurar uma única urna para aplacar a curiosi-
dade dos fiscais e do publico: Brizola saiu na
frente com 297 votos, seguido de Lula com 48,
Collor com 46, Covas com 24, 1'lysses com
nove e Afif com cinco Os demais can-
didatos tiveram 17 votos.

"Minha estrutura foi toda montada para
funcionar no dia 16 e não tive condições
materiais e humanas para reverter a situa-
ção", explicou Bustamante, que pretende con-
tar até a noite de hoje os votos dos 156.900
eleitores de sua zona.

Os eleitores fizeram muita festa em São
Gonçalo, principalmente os brlzolistas, em
esmagadora maioria. Um dos raros eleitores
de Collor presentes, Edson Alves Portela, ex-
vereador pelo PDS, expicou que escolheu o
candidato do PRN por achá-lo mais coerente
ç ilustrou sua escolha com uma tirada filosófi-
ca que atribuiu a um pescador: "Para mim
todos os candidatos são como caranguejos:
enlameados. É preciso escolher aquele com
menos lama"

Em Olaria, o juiz Jadiel João Batista de
Andrade transferiu para hoje de manhã, no
ginásio do Olaria Atlético Clube, a apuração
dos 147.200 votos dos bairros de Ramos,
Olaria, Cidade Alta, Cordovil, Vigário Geral,
Bonsucesso e Penha. A mesma decisão foi
tomada pelo juiz Carlos Lavigne, de Campo
Grande, onde serão apurados 337.000 votos.

Em Caxias, o juiz Durval Hale man-
dou apurar duas urnas porque entendeu que
havia uma ordem da Justiça Eleitoral para
iniciar a apuração ontem, mas só hoje de
manhã começa para valer a apuração dos
205.000 votos do município.

A aparente lisura da eleição presidencial
em todo pais esbarrou em alguns episódios
isolados, mas nem por isso, menos sérios e
comprometedores. No Rio de Janeiro, por
exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral rece-
beu apenas uma denúncia de tentativa de
fraude. A denúncia foi feita ontem à noite
pelo funcionário da-Prefeitura de Niterói,
Manoel Augusto Resende, que achou na rua
duas cédulas oficiais em branco, devidamente
assinadas pelos mesários.

As cédulas foram encontradas na calçada
da rua Alvares de Azevedo, em Niterói, em
frente ao clube Hebraica, onde funcionam as
114* e 115a sessões da 114a Zona Eleitoral.
Manoel passeava com o filho, Pietro, de qua-
tro meses, quando chegou a chutar por acaso
as duas cédulas, que estavam dobradas. "Pen-
sei que eram panfletos distribuídos por cabos
eleitorais, só depois que percebi que eram
cédulas oficiais." Ao chegar em casa, Manoel
chamou a reportagem do JORNAL DO
BRASIL para fazer a denúncia. "Não podia
me calar. Enquanto cidadão acho que era meu
dever denunciar uma falha tão gritante. Se
aqui em Niterói, ao lado de uma das maiores
cidades do país, se encontram cédulas oficiais
na calçada, imagina o que pode estar aconte-
cendo no interior do Brasil."

Ao lado da equipe de reportagem ele
foi ao TRE, no Centro do Rio, e entre-
gou as cédulas ao presidente do Tribunal,
Jorge Loretti. Segundo o presidente do TRE.
o fato delas terem sido encontradas rua não
compromete a lisura do processo eleitoral No
entanto, Jorge Loretti informou que sera
aberta uma sindicância para apurar o que
realmente aconteceu. Para ele, o mais prova-
vel e que tenha ocorrido um equívoco da
mesa, que ao perceber que tinha preenchido
de forma errada uma cédula a deixou de lado,
quando deveria ter rasgado e impugnado, co-
mo determina a lei

Jorge Loretti lembra que só seria detecta-
da uma fraude no caso de as cédulas erradas
terem sido encontradas dentro da urna, na
hora da apuração "Não podemos pegar um
caso isolado e caracterizar como fraude. Mas
mesmo assim precisamos saber direitinho co-
mo essas cédulas foram parar na rua Para
mim deve ter havido negligência de algum
membro da mesa e por isso vou mandar abrir
sindicância."

André Barcinski

|—| Cristiana França (D) tem só 13 anos,1—1 mas é enteada do juiz Hamilton de
Barros, da 13a Zona Eleitoral - a maior
do mundo, com 390 mil eleitores -, e
estava entre os escrutinadores do Riocen-
tro que contavam os votos da primeira
urna aberta no estado, que é da ll1 seção
e veio do condomínio Riviera dei Fiori, na
Barra da Tijuca. Cristiana reconhece que,

por ser menor de idade, não devia estar
ali, mas seu padrasto disse que ela estava
apenas "dando uma mãozmha". O pri-
meiro voto dessa urna era do candidato
do PRN, Fernando Collor de Mello, e foi
recebido com vaias dos presentes. 4 con-
tagem dessa urna levou W minutos, devi-
do a uma discussão entre fiscais de Collor,

Lula e Freire.
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Rezek 
prevê 

menor índice de abstenção da históriã

BRASÍLIA — O índice de abstenção
e de votos em branco será o mais baixo
da história eleitoral do país, afirmou ontem o
presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), ministro Francisco Rezek. Ele disse
que essa tendência na apuração dos votos fora
prevista pela Justiça Eleitoral. Depois de 29
anos sem usar seus títulos de eleitor para
eleger o presidente da República, 3 milhões
250 mil e 956 brasileiros deixaram de compa-
rècer ontem às urnas, por estarem em trânsito,
justificando a abstenção nas agências dos
Correios. Nas eleições municipais de 1988,2,5
milhões de eleitores estavam em trânsito. Na
eleição presidencial deste ano, São Paulo foi o
estado campeão em abstenções justificadas,
com 949.982. No Rio de Janeiro, deixaram de
votar com justificativa 241.815 pessoas.

¦ O presidente dò TSE acredita que o perfil
seguro do resultado das eleições só poderá ser
feito hoje á noite. O resultado oficial das
eleições do primeiro turno será divulgado no
dia 27, com a contagem global das 250 mil
urnas do país. Até o inicio da noite de
ontem, a votação e a apuração dos votos
haviam transcorrido sem qualquer incidente,
segundo Rezek.

"A fase mais angustiante já passou. Agora
é esperar a contagem dos Votos. Os mais
otimistas acham que amanhã (hoje) à noite já
teremos o resultado; outros dizem que somen-
te no sábado saberemos o resultado com
maior segurança", disse o ministro. Rezek dis-

se que acompanhará os resultados prelimina-
res da apuração até tarde da noite. No domin-
go, conforme o assessor de imprensa do TSE,
Irineu Tamanino, já haverá o resultado par-
ciai dos votos. O TSE poderá começar na pró-
xima semana a impressão das cédulas para o
segundo turno das eleições.

As eleições para o segundo turno, acres-
centou o ministro,"serão mais tranqüilas",
devido ao horário reduzido de propaganda
eleitoral (duas seções de 20 minutos cada para
os dois candidatos). Cada candidato terá 10
minutos no vídeo à tarde e à noite e o
mesmo tempo no rádio de manhã e à tarde. A
propaganda para o segundo turno começa no
dia 28, um dia após a divulgação oficial do
resultado pelo TSE.

A possibilidade de os dois candidatos
vencedores do primeiro turno trocarem seus
candidatos a vice-presidente é juridicamente
viável, segundo Rezek. Os vices precisam, po-
rém, estar filiados ao mesmo partido do can-
didato a presidente ou pertencer a um par-tido coligado.

Rezek disse que alguns estados só come-
çam a apurar os votos hoje pela manhã, en-
quanto outros iniciaram a contagem de votos
ontem á tarde. O TSE não fixou qualquer
regra para esses casos, deixando a decisão a
cargo dos tribunais regionais. Segundo Re-
zek, Porto Alegre é uma das capitais que só
começam a apuração hoje.

Analfabeto inverte cédula

e dá a Eudes voto de Lula
TERESINA — No município de Esperan-

tina, reduto petista a 153 quilômetros de Tere-
sina, o candidato do PLP, Eudes Mattar — o
último da cédula —, teve 30 votos na mesma
urna. "Temos certeza que são votos para o
candidato do PT dados por engano por anal-
fabetos", disse o coordenador da campanha
de Lula, Edmilson Carvalho. Supõe-se que os
analfabetos tenham involuntariamente virado
a cédula de cabeça para baixo e colocado um
X no primeiro quadradinho (que seria de Lula
com a cédula na posição correta).

. Os resultados da primeira urna aberta
apontavam na frente o candidato Luis Inácio
Lula da Silva, com 176 votos. Esses números
já eram esperados pelos coordenadores de sua
campanha, surpresos no entanto com a quan-
tidade de votos dados a Eudes Mattar. Os
partidos da Frente Brasil Popular, que
apoiam Lula, fizeram um trabalho intenso
qom os eleitores do município, indo de casa
em casa.

Segundo o secretário do diretório regional
do PT, Domingos Fonseca, o partido não
pretende tomar nenhuma medida para recu-
perar esses votos, que também não podem ser
anulados. Para ele, o Congresso discriminou
os analfabetos ao deixar de aprovar a confec-
ção de cédulas especiais. A proposta apresen-
tada pelo PT foi a inclusão de símbolos de
todos os partidos ao lado do nome de cada
candidato. "Ainda vamos perder muitos vo-
tos", prevê Fonseca, sem no entanto precisar
quantos. Mesmo assim ele acredita que Lula
vença as eleições no Piauí.

De acordo com o perfil do eleitorado
piauiense divulgado pelo TRE, 20% dos 1
milhão 389 mil eleitores do estado são analfa-
betos. Esperantina tem 18 mil eleitores e, dos
três vereadores que o PT tem no estado, dois
foram eleitos nesta cidade.

Os votos no exterior

A ran tin* lUlla Inglatarra 1UA UR88
Collor 197 116  88 413 1
Lula 87 260 332 213 10
Covar . - : 124 228 327 608 - ^ 4
Brizola 87 87 91 118 8_
Afif ..... 2S 37 24 82 1
Maluf 22 14 17 59 3

: . X : V- 20 28 39 13
(Jlisses 11 16 -
Aurellano v;-. . .... : 7. .¦ >; :. , 10 ,.1
Marronzinho -
Caiado .: :...; 1
Gabeira 1
Pedreira : ... : -
Llvia - -
Manual Horta : 1 -
fcnfeias -
Z22iL • ¦ -
Mattar 1
Nulos ' 10 9
Brancos 4-
Tofl I 588 I 772 933 1.462 | 42

' Os brasileiros inscritos para votar nas
embaixadas e consulados no exterior eram
cerca de 18 mil. Os 3.817 votos ai computados
representam 21,20% do total de eleitores (osresultados dos Estados Unidos correspondem
a Washington,' Nova Iorque, uma seção de

Miami, uma de Chicago e uma de Houston; os
da Itália são de duas das três urnas de Roma).
Nesses resultados parciais, Covas está lide-
rando, com 1.191 votos, com Lula em segundo
lugar, totalizando 902 votos, Collor tem 815, em
terceiro, e Brizola está em quarto, com 391.
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Brasília — José Varella I Niterói, RJ — José Roberto Serrá
i' *r" , {

Rezek abriu a apuração no final da tarde e
acompanhou tudo até bem tarde da noite

'jstado do Rio, alguns juizes resolveram iniciar a apuração só
hoje pela manhã e mandaram guardar e vigiar todas as urnas '

Fiscais do 
pai

Cláudia e Marta, filhas

de Roberto Freire,

fiscalizaram votação

RECIFE 
— De blusas brancas com o logotipo O

Melhor, iguais às utilizadas pelos militantes do
PCB durante os trabalhos de boca-de-urna, as irmãs
Marta e Cláudia realizavam, ontem à noite, uma tarefa
muito especial: fiscalizar os votos do próprio pai, o
candidato do PCB à Presidência da República, Rober-
to Freire. Atentas à marcha lenta das apurações, elas
garantiram já ter por quem torcer na disputa entre os
dois candidatos da esquerda que devem passar para o
segundo turno: fazem figa para o candidato do PT,
Luis Inácio Lula da Silva.

"Meu pai cumpriu um papel importante e a nossa
campanha politicamente já foi vitoriosa. Torço, agora,
pelo candidato que, na minha opinião, depois dele,
tem mais a ver com os trabalhadores. É Lula", afirma-
va Cláudia Freire, de 19 anos, que, como a irmã, foi
designada para atuar como fiscal nas juntas apurado-
ras localizadas no Clube Náutico Capibaribe, no
bairro dos Aflitos. Ela acompanhou o pai durante
todo o dia, em visitas às várias seções eleitorais do
Recife, Olinda e Jaboatão e, pelo que viu, acha
que dá para garantir uma votação surpreendente para
o Partidão: "Roberto se firmou como um importante
lider da esquerda no estado", disse.

Simpatia — Para Marta Freire, de 20 anos,
depois da campanha "brilhante" do pai, o melhor,
agora, é torcer "por quem pode defender o trabalha-
dor e tem condições de passar para o segundo turno".
Ela explicou: "Pessoalmente, eu acho que, depois do
meu pai, o candidato que melhor serviria ao país
na atual situação é o Mário Covas, mas não creio que
ele chegue lá. Então, torço pelo Lula, por quem tenho
muita simpatia."

No clube Náutico, onde os trabalhos de apuração
começaram com atraso devido ao grande número —
100 — de juntas, a Frente Brasil Popular ganha-va, até a metade da apuração, a guerra dos fiscais,
mobilizando 82 pessoas e cobrindo praticamente todas
as mesas de apuração. O PRN levou 60 fiscais, o
mesmo número arregimentado pelo PDT. Não houve
problemas e o clima era de traqüilidade.

De tranqüilidade e, em alguns casos, de desolação.
Foi o caso de Bruno Lisboa, o único militante do
PMDB que compareceu ao Náutico para acompa-
nhar os votos do candidato Ulysses Guimarães. "De-
bandou todo mundo", lamentava Lisboa, enquanto
procurava saber da situação do Velhinho no resto do
país. "Pensei que vinha mais gente para nos ajudar.
Acabei como uma espécie de estrela solitária."

Fiscalizaçfto — Uma articulação en-
volvendo o PMDB, a Frente Brasil Popu-
lar, o PDT e o PCB para que todos fiscalizem
em conjunto a apuração eleitoral na Bahia,
está sendo coordenada pelo candidato à vice-
presidente, Waldir Pires (PMDB). O PDT e o
PCB já aceitaram a proposta e os demais

partidos viram a idéia com simpatia. "Terfios^
todo o interesse em garantir às forças progres-;'
sistas a lisura do processo", garantiu o secre-íj
tário-geral do PT na Bahia, Adilson Brasilei-u
ro. Acrescentou que a Frente Brasil i'ns-'j
talou um sistema paralelo de apuração-na!<
capital e no interior que será aberto aos padtiJ;
dos se a articulação ficar acertada. • >

Esclarecimento de

EDE1HUD0 ALvES DA 8ILVA

Surpreendido, nesta manhã, com a notícia, plenadesensacionalismo, inu-
sitado e abusivo, publicada pelos 

"Jornal da Tarde", "Jornal do Brasil" e,"0 Globo", de que estaria para ser indiciado em inquérito policial, realizado.'
pela Polícia Federal, em São Paulo, para apuração de escândalo financeiro;
que estourou nas Bolsas de Valores de São Paulo e do Rio de Janeiro,
segundo consta, por obra do Sr. Naji Robert Nahas, declaro, a quem inte-
ressar possa, e a bem da verdade, que:
1) Ao contrário do noticiado, fui instado, apenas, a prestar esclarecimentos'

no aludido inquérito, sendo-me, ademais, absolutamente estranhos os
fatos objeto da apuração procedida;

2) Ao prestá-los, estou apresentando à autoridade policial encarregada de'
sua realização, mediante adequado requerimento, documentação com-.
probatória (exuberantemente comprobatória do afirmado), na qual se
destacam a manifestação à Comissão de Inquérito n.° 07/89, da Comis-',
são de Valores Mobiliários (referido na notícia ora impugnada), ealnter-
pelação Judicial de Ricardo Whately Thompson, ex-Diretor-Presidente.
da Progresso S.A. Corretora de Câmbio e Títulos, ambas contendo clari- >
ficada demonstração de que fui vítima de atuação ilícita das pessoas t
cujos nomes são nelas indicados; <

3) Profligando a leviandade que caracteriza a mencionada notícia, toma-„
rei, imediatamente, em seguida, todas as providências cabíveis contra
os que, inescrupulosamente, não medem conseqüências na insólita
desvirtuação dos fatos que constitui criminosa afronta à honra decida-
dão idôneo, digno e laborioso.

São Paulo, 14 de novembro de 1989

EDEVALD0 ALVES DA SILVA
advogado
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A Rio-Sul inaugu-
na entre Congo-
nhase Santos Du-
mont o Top Ser-
vice Rio-Sul Nova
Geração Agora
você poderá voar

nos modemíssimos aviões BRASÍLIA, de avan-
çada tecnologia nacional e grande sucesso na

Europa e Estados Unidos. Estes aviões
de nova geração possuem em suas ca-
bines de comando a última palavra em

equipamentos de vôo iguais aos encontrados
nos grandes jatos. Vfeloz e silendoso o BRA-

SÍLIA pode voar adma da tur-
bulênaa, o que significa via-
gens mais tranqüilas e con-
fortáveis. O Top Service Rio-

Nova Geração ofere-
ce um atendimento de

bordo impecável: re-
feições leves no al-
moço e jantar ou lan-
che se preferir, além

de leituras atualizadas. O preço é o mesmo da
Fbnte Aérea. Procure seu Agente de Viagens
ou a Rio-Sul, em São FWo pelo telefone (011)
240-3044 e no Rio de janeiro pelo telefone (021)
262-6911 efeçaa
sua reserva. ssk-

*
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S. Paulo - Ria Agora pela Rio-Sul
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progndstico de cada Institute (Em %)

lbop« Vox Data- Toledo* Qallup Empates dao
Populi Polha Aaaocladoa ^ ^

Lula 17,0 19,0 18,0 21,6 15,0 ^ «

1U* So e incomum as pesquisjs do
[ Maluf  7j& 6,8 8,0 9fi Ibope registrarem empates tec-

¦ h ——' 
  MM am MM fl;coS _ quando a diferenga entre os

candidates e igual ou menor a quatro
Afjf • * : 4 q , . a q • iA 83 I MA pontos percentuais — a poucos dias
P| ^4giasagmaBSft^S»Bg*>?.5f 

-•«: y :.* das eleifdes ou mesmo nos levanta-
Freire ' 1,0 1,3 • — — 1,2 mentos de boca de urna. Nas ultimas
Caiario I 1A £ iTfl ZZ i i eleifdes, para govemo de estado, em

H - *:V. 1982 e 1986, e para as prefeituras,
En6as — 0,6 — — 1988, em virios casos, os vencedores

MMM . | , | » . T* | 
~ ? — SBfH   ¦ ¦¦,¦¦¦¦ soforamconhecidosdepoisdaconta-

gem final dos votos.
Aureliano —- 0,5 ~ ~~" P»0. Na disputa pelo governo de Mi-

14,0("*) 0.4 6.0 2,3 2,2 empate entre o candidate doPMDB,

D Foramcomputadoscomo votesnulos. ^"^Sem^To
{"') Foram computados como outros os votos dados a partir do quinto colocado, incluindo Paulo Maluf. canaiaaio ao rux us numeros aa
I bop*: 1.215 eleitores entrevlstados em 93 municlpios entre 10h e 16 h de ontem. pesquisa eram 45,1% para Eliseu
Vox Populi: 2.000 eleitores entrevlstados ap6s o voto em 92 capitals e regides metropolitanas. contra 43,2/o para lancredo. A con-
DataFallia: 10.645 entrevistas em 148 municipios. tagem dos votes revelou outro resul-
Toledo A Aaaocladoa: 15.895 eleitores entrevlstados em 150 cidades. ^0:47% dos votos para Tancredo e
Qallup: 2.988 entrevistas em todo o pais. 42,7% para Eliseu.

—— O empate mais apertado, nas pre-
visoes do Ibope para as eleifdes de

O quarto colocado em todos governosestaduaisem82,foientreos
OS cinco institutos nas pesquisas candidates 

Jair Soares e Pedro Si-
. . . r. . mnn A ultima npcnmen rpoictrava

nascia a

,í, $
Freire

ié" n<hiiii ii'

100 anos de República.50anos dc petróleo.

O Brasil em nossas mãos.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

CONCURSO PARA PROFESSOR
Encontram-se abertas, na Comissão Permanente de
Pessoal Docente — CPPD, inscrições para Concurso
Público de Professor Classe C. para preenchimento de
01 (uma) vaga no Colégio Universitário— COLUNI.
Os candidatos deverão ser portadores de habilitação
específica obtida em licenciatura plena ou habilitação
legal, em inglês. Maiores informações poderão ser ob-
tidas no Campus Universitário, em Viçosa — MG, na
Comissão Permanente de Pessoal Docente — tel
(031) 899-2134.
Escritórios da Reitoria: Rua Sergipe, 1.087, 7° andar —
Savassi — Belo Horizonte — MG — tel. (031) 227-
5233 ou na Av. W3 Norte. Lt P ed Brasília Rádio
Center, salas 2117 e 2118. Brasília — DF — tel (061)266-4197, 226-4409 e 225-3820

Viçosa, 14 de novembro de 1989
Roberto José Cypriano
Presidente da Comissão

Permanente de Pessoal Docente

Lula vence Brizola em duas 
pesquisas 

e empata em 3
F^rtic tnrífintAP I An ? n C >%1Un >%- :j. Dois institutos — DataFolha e

-Toledo & Associados — dos cin-
co que fizeram pesquisa de boca-
$erurna, como são chamadas as
entrevistas com eleitores no dia
da eleição, indicaram que o can-
aii[jláto do PT, Luís Inácio Lula
qa Silva, estaria em segundo lugar
lia eleição presidencial, batendo o
càhdidato do PDT, Leonel Brizò-
lã; com cerca de quatro pontos de
vantagem.

r_As outras três empresas de pes-uuisa de opinião pública — Ibo-
, Gallup e Vox Populi — regis-

ráram empate entre Brizola e
ula no segundo lugar da corrida

>ara presidente da República.
Dessa disputa sairá o adversário
io candidato do PRN, Fernando
Oollor — indicado pelos cinco
nstitutos como o maior vitorio-
»o, com índice entre 28,8% e
33,6% — no segundo turno da
deição, marcado para o dia 17 de
iezembro.

O DataFolha, instituto ligado
io jornal Folha de S. Paulo, após
mtrevistar 10.645 pessoas em 148
nunicípios, chegou à conclusão
le que Lula sai da eleição com
18% e Brizola com 14%. A Tole-
do & Associados, que entrevistou
Í15.895 pessoas em 150 cidades,Já uma diferença um pouco

aior para Lula, que ficou com
1,6%, enquanto Brizola não

phegou a 17%.

O prognóstico de cada Instituto (Em %)

Lula

Ibopo Vox Data- Toledo Qallup
Populi Folha Aaaoclados

Covas

Ulysses

Outros 14,0"* 0,4

Enéas^B

Aureliano

mm

(**) Foram computados como votos nulos.
(*") Foram computados como outros os votos dados a partir do quinto colocado, incluindo Paulo Maluf.
Ibop*: 1.215 eleitores entrevistados em 93 municípios entre 10h e 16 h de ontem.
Vox Populi: 2.000 eleitores entrevistados após o voto em 92 capitais e regiões metropolitanas.
DataFolha: 10.645 entrevistas em 148 municípios.
Toledo A Associados: 15.895 eleitores entrevistados em 150 cidades.
Qallup: 2.988 entrevistas em todo o pais.

No Ibope, os índices de ambos
são rigorosamente iguais: 17%.
Dos 1.215 eleitores que o Ibope
entrevistou em 93 cidades, preci-
6amente 209 apoiaram Lula e 209
jíicaram com Brizola. Na véspera,
b Ibope deu Brizola com 16% e
jLula com 14%. Segundo o seu
jdiretor-executivo, Carlos Augus-
io Montenegro, Lula cresceu no
íilia da eleição em São Paulo e em
Minas Gerais e anulou a pequena
diferença — "Um empate, consi-
gerando a margem de erro de dois
pontos percentuais", segundo ele

que tinha diante de Brizola.
Visto pelo Gallup, o empate

io segundo lugar apresenta Lula

com 15% e Brizola com 15,9%. O
Vox Populi, que entrevistou dois
mil eleitores apenas em 92 cidades
situadas em regiões metropolita-
nas, situa o empate na faixa de
erro de dois pontos percentuais:
Lula tem 19%; Brizola está com
17,4%.

Montenegro justificou que sua
pesquisa abrangeu pequeno nú-
mero de cidades — 93, quando
habitualmente alcança 260 —
porque não teria condições nem
tempo de atingir área maior em
um dia. "A rigor, trata-se de
uma amostra mínima para com-
pletar a pesquisa divulgada na
véspera, que foi feita durante três
dias. Quis constatar se havia al-
guma surpresa. Provei, por exem-
pio, que estava certo ao situar na

véspera Mário Covas fora de pá-
reo quando outros institutos indi-
cavam que estaria embolada entre
três candidatos a disputa pelo se-
gundo lugar", disse Montenegro.

Outros — A grande surpresa
revelada na pesquisa de boca-de-
urna do Vox Populi é que políti-
cos tradicionais como Aureliano
Chaves e Affonso Camargo apa-
recem no mesmo nível de anôni-
mos como Enéas e até mesmo
Corrêa, que acabou não concor-
rendo porque cedeu a legenda pa-
ra a candidatura de Sílvio Santos,
posteriormente impugnada. Au-
reliano e Camargo receberam,
respectivamente, 0,5% e 0,2%
dos votos. Enéas aparece com
0,6%, o mesmo índice de Corrêa,
sendo que os votos dados a este
foram todos anulados.

O quarto colocado em todos
os cinco institutos nas pesquisas
de boca-de-urna é o candidato do
PSDB, Mário Covas, que oscila
entre 9,7% e 13,7%; o quinto,
Paulo Maluf, do PDS, na faixa
entre 6,9% e 9,6%. Ulysses Gui-
marães, do PMDB, e Guilherme
Afif Domingos, do PL, aparecem
empatados no DataFolha e no
Ibope. No Vox Populi, Afif tem
quase o dobro da votação de
Ulysses. Entretanto, Ulysses fica
com 5% contra 4% de Afif, se-
gundo o Ibope, e cai para 2,8%,
enquanto Afif mantém-se com
4%, pelo resultado do Vox Po-
puli.

Roberto Freire e Ronaldo
Caiado aparecem com 1 % no
Ibope e ficam com, respectiva-
mente, 1,3% e 0,8%, pelo Vox.

Empates dão

emoção às

apurações

Não 
é incomum as pesquisas do

Ibope registrarem empates téc-
nicos — quando a diferença entre os
candidates é igual ou menor a quatro
pontes percentuais — a poucos dias
das eleições ou mesmo nos levanta-
mentes de boca de urna. Nas últimas
eleições, para governo de estado, em
1982 e 1986, e para as prefeituras;
1988, em vários casos, os vencedores
só foram conhecidos depois da conta-
gem final dos votes.

Na disputa pelo governo de Mi-
nas Gerais, em 1982, as últimas previ-
sões do Ibope apontavam um virtual
empate entre o candidate do PMDB,
Tancredo Neves, e o do PDS, Eliseu
Resende. E ainda contabilizavam
mais 2% das intenções de voto para o
candidato do PDS. Os números da
pesquisa eram 45,1 % para Eliseu
contra 43,2% para Tancredo. A con-
tagem dos votes revelou outro resul-
tado: 47% dos votos para Tancredo e
42,7% para Eliseu.

O empate mais apertado, nas pre-
visões do Ibope para as eleições de
governos estaduais em 82, foi entre os
candidatos Jair Soares e Pedro Si-
mon. A última pesquisa registrava
34,7% para Jair e 34,1% para Simon.
A soma final das urnas ampliou a
vantagem de Jair para 36,4% contra
34,9%, numa contagem dramática de
votos em que a diferença sempre fí-
cou em torno de 1.000 votes.

Na eleição pata as prefeituras em
1988, a disputa mais renhida não foi
prevista pelo Ibope. Em Fortaleza, a
pesquisa de boca de urna, no dia 15
de novembro, registrava uma diferen-
ça de quatro pontos percentuais em
benefício do candidato do PMDB,
Ciro Gomes. Os números apontavam
33% contra 29% para Edson Silva,
do PDT. Com a abertura das urnas,
os votos começaram a projetar um
virtual empate. A cada uma um can-
didato assumia a dianteira sobre o
outro. Só no dia 21, seis dias após o

fechamento das urnas, Ciro começou
a comemorar sua vitória, por exíguos
5.859 votos, 0,74% dos 782.787 elei-
tores da capital do Ceará.

No caso de Fortaleza, os outros
institutos de pesquisa também não
ajudaram a antever a dura disputa. O
DataFolha, por exemplo, no dia 15
de novembro, publicou a última pes-
quisa sustentando que o candidato
Ciro Gomes tinha 31 % das intenções
de voto contra 18% de seu rival pede-
tista, uma diferença de 13 pontos per-
centuais.

O Ibope também registrou empate
técnico na eleição para prefeito de
Natal, com uma ligeira vantagem de
Henrique Alves, do PMDB, com
43% das intenções de voto, sobre
Vilma Maia, do PDT, com 42%. Os
votos, contudo, inverteram essa si-
tuação, e registraram 41,57% para
Vilma e 38,50% pára Henrique.

A mesma inversão ocorreu em
São Luiz. O Ibope dava vantagem
para o candidato do presidente Sar-
ney e do governador Epitácio Cafe-
teira, Carlos Guterres, da coligação
PMDB-PFL, com 40% das intenções
de voto, contra 39% para Jackson
Lago, do PDT. Mais uma vez as ur-
nas surpreenderam: Lago teve uma
vantagem de 42% dos votos apura-
dos sobre 38% de seu adversário.

Já na disputa pela prefeitura de
Manaus, o empate previsto pela pes-
quisa do Ibope, que registrava 41%
para Artur Virgílio, do PSB, e 39%
para o ex-governador do Apiazonas,
Gilberto Mestrinho, considerado até
então imbativel, se transformou nu-
ma diferença de 9% dos votos para o
candidate socialista. Virgílio venceu
com 44% sobre 35% dos votos do
rival.

Nas eleições de 1986, o Ibope re-
gistrou empates no Piauí e no Rio
Grande do Norte. No dia 15 de no-
vembro, a previsão para o Piauí era
de Alberto Silva na frente com 44%
das intenções de votos contra 43% de
Freitas Nobre. No Rio Grande do
Norte, a previsão era de 47% para
Geraldo Mello e 45% para João
Faustino. Nos dois casos, oscandida-
tos que estavam na frente naspesqui-
sas mantiveram uma diferença de 1,2
ponto percentual sobre seus adversa-
nos.

Candidato

não aceita

as prévias 
'

SÃO PAULO — Cercada
por um grupo de cinqüenta ca-
dos eleitorais que se aglome-
rou no fínal da tarde em frente
â sua casa, na Rua Costa Rica,'
no luxuoso bairro do Jardim1
América, o candidato do PDS
à presidência da República,'
Paulo Maluf, não aceitava cor!
mo corretos os primeiros re-,
sultados das pesquisas de boca.
de urna realizadas em todo
país indicando o candidato dó
PRN, Fernando Collor de
Mello, em primeiro lugar, se-
guido por Luiz Inácio Lula da
Silva, do PT, e Leonel Brizola,-
do PDT, empatados na briga
pela segunda vaga. "Eu só vou'
aceitar os resultados do TSE'Y
argumentava o candidato, en-
quanto autografava panfletos
e camisetas que eram passados
às suas mãos quase sem inter-^
rupção. "Essas pesquisas atin-
giram um universo muito limi-
tado", afirmava Maluf, com a
camisa azul clara que usou
durante todo o dia completa^,
mente amassada.

Descontraído diante da
manifestação calorosa que re-
cebeu dos adeptos de sua can-
didatura em frente de casa,
Maluf insistia em transmitir
otimismo, mesmo com os re-
sultados das pesquisas de boca
de urna colocando-o apenas"
em quinto lugar na preferência,
dos eleitores. Ao contrário do
que afirmara exaustivamente^
ao longo do dia — de que se
considerava com o passsaporte
carimbado para o segundo
turno —, Maluf procurava se
expressar de forma mais come-
dida. "Estou convencido de
que estou no páreo", explica-
va. Como argumento, Maluf
se utilizava dos resultados ob-
tidos por ele no município de,
São Vicente, na Baixada Pau-
lista. Na primeira urna apura-
da da cidade, o candidato do,
PDS saíra na frente. "É isso
que importa", dizia sorriden-'
te.

O candidato pedessistá'
preferiu também não avaliar c
resultado obtido pelo candida-
to do PT, Luiz Inácio Lula da
Silva, a quem Maluf qualifi-,
cou ao longo da tarde como-"representante da esquerda',
atrasada". O clima do grupo
de malufistas que interrom-
peu o trânsito da pequena Rua
Costa Rica era ainda de eufo-
ria. "Essa, a gente já levou",1
gritavam alguns. Quase sem
voz, mas demonstrando pa-1
ciência com o assédio, Maluf
chamava os seus interlocutores
de "simpatia e "gracinha", co-,
mo se conhecesse todos há
muito tempo.

A u 1° caderno a quinta-feira, 16/11/89 JORNAL DO BRASIL

SECRETARIA ESPECIAL DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA-SCT/PR

PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - PADCT

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBPROGRAMA DE PLANEJAMENTO E

GESTÃO EMC&T-PGCT
COMUNICADO

A Secretaria Executiva do Programa de Apoio ao Desen -
voivimento Científico e Tecnológico comunica que o prazo
para apresentação de propostas ao Edital do Subprograma
de Planejamento e Gestão em Ciência e Tecnologia —
EDITAL PGCT-01/89. foi prorrogado, do dia 17/11/89.
para o dia 01/12/89
ERRATA. •
Pág. 8 —CHAMADA 02

Onde lê-se "Formulário: PADCT/Série 571
Leia-se: "Formulário: PADCT/Série 561

Pág 16 — CHAMADA 03( item 3.b)
Onde lê-se" 1 26.166 BTN..."
Leia-se " 42,055 BTN. "

Brasília, 16 de novembro de 1989
Gaspar Erichstemmer
Secretário Executivo

Ministério das Comunicações

AieueRJ
TeiecoMUNicaçôes do rio oe jaNemo s.a.
Empresa do Sistema Telebrás
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CGC 33.000.118/0001 -79
Edital de Convocação

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da Telecomunicaçõesdo Rio de Janeiro S.A. - TELERJ, para se reunirem em Assem-bléia Geral Extraordinária, a se realizar em sua sede social, naAvenida Presidente Vargas n9 2560, 9» andar, nesta Cidade, às14:00 horas do dia 23 de novembro de 1989, a fim de:
a) Aprovar o Protocolo e Justificação para incorporação da Com-

panhia de Telefones do Rio de Janeiro - CETEL/RJ;
b) Nomear os peritos para avaliação do patrimônio da Incorporada:
c) Autorizar o aumento do capital social a ser subscrito e realiza-do pela Companhia, mediante versão do patrimônio Ifquido daSociedade Incorporada.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1989
JOOST VAN DAMME

Presidente do Conselho de Administração

provado que ela é essencial para a economia e a soberania nacional. A Petrobrás

cresceu, atravessou crises, encontrou petróleo. E tem certeza de que o Brasil atingirá,

antes do Século XXI, a tão sonhada auto-suficiência. Por isso, quando festejamos

Bacia dc Campos - RJ, 1989

os 100 anos da República, a Petrobrás gostaria

de lembrar que sem democracia não há crescimen-

to, desenvolvimento, progresso político e social.

PETROBRÁS
PETROLEO BRASILEIRO S.A.
MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIAGOVERNO FEDERAL

Há 100 anos, a Proclamação da República, no

dia 15 de novembro de 1889, mudou os destinos

do Brasil. Em 1939,50 anos depois, a confirmação

do progresso, com a primeira descoberta de petróleo em Lobato, na Bahia. Em

1953, nascia a Petrobrás, ao fim de uma luta que mobilizou tòdo o País. Hoje está

1
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Brasilia — Aptonla M6rcla
i-|» pectativas dos agentes economi- melhor". Na eleigao de 1960, vo- " 'J turo ministro da Fj

cos- A opiniao e do ministro da tou em Janio Quadros. Mailson nao so maior cam
Fazenda, Mailson da Nobrega, nao perdeu o bom humor nem mas disponha de i
que votou (pela segunda-vez pa- mesmo quando uma eleitora se mentos. "Nos so dispomos de optar pelo congelamento de pre-

. l a ra 
3 Presid®ncia da Republica) aproximou para dizer que qual- dois instrumentos", afirmou." 50s, que mostrou ser um instru-

vai SUCede-lO na .Ass°cia,?5° de Ensino Unifi- quer um que fosse eleito seria kL politica monetaria e a atuagao na mento sem eficacia. Mailson da
cado do Distrito Federal melhor do que eles (governo) expectativa. Nao contamos com Nobrega afirmou aue tanto-e! brasIua — As maiores con- (AEUDF), na Asa Sul de Brasi- "que nao fizeram nada". a politica fiscal adequada e nem Ministerio da Fazenda, quanto'd

(tnbuiQoes que os dois candidates ha. Para 0 ministro, essa eleigao com ambiente politico favora- Seplan e 0 Banco Central estao I:que disputarao 0 segundo turno 0 ministro chegou cedo, as decisiva para 0 Brasil porque, vel." disposigao dos dois candidates
podem dar e anunciar lmediata- 8h30, e nao levou mais do que 15 com a forga dos votos, 0 novo Mailson garantiu que 0 novo que vao disputar o segundo tiifemente 0 nome dos integrates de segundos para votar. Mailson presidente pode formar as bases fjflpresidente toma posse com infla- no para prestar qualquer infoU
;suas equipes economicas e evitar nao quis revelar seu voto, afir- para uma nova trajetoria na eco- gao elevada, mas com a econo- magao sobre as contas do gover*declara$oes que agravem as ex- mando apenas que votava "no nomia. 

Mailson espera que 0 fu- Mailson madrugador mia sob controle. Para reverter no. .'. 7Brasilia — Jamil BlttarI¦ 11 I

QUEM QUER
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Brasília — Jamll Blttar! r4..'< ¦ > • 'v '

Leônidas na cabine

Maílson quer

saber 
quem

'vai 
sucedê-loI

| Brasília — As maiores con-
Jtribuições que os dois candidatos
:que disputarão o segundo turno
'podem dar é anunciar imediata-
mente o nome dos integrantes de
suas equipes econômicas e evitar
declarações que agravem as ex-

.JORNAL DO BRASIL

pectativas dos agentes econômi-
cos. A opinião é do ministro da
Fazenda, Maílson da Nóbrega,
que votou (pela segunda-vez pa-
ra a Presidência da República)
na Associação de Ensino Unifi-
cado do Distrito Federal
(AEUDF), na Asa Sul de Brasí-
lia.

O ministro chegou cedo, às
8h30, e não levou mais do que 15
segundos para votar. Maílson
não quis revelar seu voto, afir-
mando apenas que votava "no

quinta-feira, 16/11/89 ? 1° caderno ? '5

AlfVOMAllCAMSNTE

COM A OMRtAXA I

OVER-REMUNERAÇÃQ RARA QUAIOJER FAIXA

f

OVERSEGURANÇA CA CAIXA ETONOMIGA FEDERAL

UMA CONTO AZUL

OVER-REDE DE MAIS DE DUAS MIL AGÊNC^S

melhor". Na eleição de 1960, vo-
tou em Jânio Quadros. Maílson
não perdeu o bom humor nem
mesmo quando uma eleitora se
aproximou para dizer que qual-
quer um que fosse eleito seria
melhor do que eles (governo)"que não fizeram nada".

Para o ministro, essa eleição é
decisiva para o Brasil porque,
com a força dos votos, o novo
presidente pode formar as bases
para uma nova trajetória na eco-
nomia. Maílson espera que o fu-

Brasília — Antonla Márcia

Maílson madrugador

Leônidas

recomenda a

modernidade
BRASÍLIA — Depois de

permanecer mais de 40 mi-
nutos na fila para votar, o
ministro do Exército, gene-
ral Leônidas Pires Gonçal-
yes, disse que hoje se encer-
ra um capítulo da transição
política, e aconselhou os
brasileiros a, como ele, es-
colherem sem ressentimen-
los, sem olhar para trás,
buscando um candidato que
pregue a modernidade. Na
bpinião do ministro, no se-
gundo turno "poderá haver
uma radicalização entre as
coisas modernas do mundo
e as coisas antigas, e coisa
antiga é a esquerda". Ele
afirmou que 

"quem vê a fu-
ga em massa na Alemanha
Oriental e o que ocorreu na
Hungria e Polônia reconhe-
ce que a esquerda é a anti-
guidade e ela não serve pa-
ra o Brasil".

Leônidas considerou
muito difícil que o próximo
presidente consiga implan-
tar o parlamentarismo ime-
diatamente, porque "um
homem eleito com 40 mi-
lhões de votos não vai que-
rer perder poder, embora o
parlamentarismo, regime de
muitos países desenvolvi-
dos, tenha aspectos benéfi-
cos". Até há alguns me-
ses, o ministro do Exército
condenava o parlamentaris-
mo e justificou a mudança
de opinião afirmando que"quem não tem capacidade
de evoluir é estúpido".

O general Leônidas che-
gou a sua seção eleitoral, no
Setor Militar Urbano, às
9h50, vestido com um bla-
zer azul-marinho, calça cin-
za, camisa branca, gravata
azul e sapatos pretos. En-
trou na fila porque "o 

pres-
suposto da democracia é
que os direitos são iguais
para todos".

Para o ministro do Exér-
cito, que em 1960 votou em
Jânio Quadros, tanto o voto
direto quanto o indireto
têm o mesmo valor e a pro-
va disso é que ambos são
praticados em diversas de-
mocracias do mundo. Res-
salvou, entretanto, que nes-
te momento, por uma ques-
tão psicológica e emocional,
o melhor é o voto direto."O 

que adiantou votar dire-
to para governador?", inda-
gou, mostrando sua des-
crença com os políticos.

Sobre a possibilidade de
um candidato de esquerda
vir a assumir o comando do
país, o general Leônidas,
após considerar a pergunta
impertinente, lembrou que
bastava olhar o comporta-
mento das Forças Armadas
que, segundo ele, vêm se
mantendo absolutamente
isentas. Quanto à possibili-
dade de o candidato do PT,
Luís Inácio Lula da Silva,
se eleito, reabrir casos pas-
sados durante o governo
militar, advertiu: "Ninguém
está votando pela ditadura e
o próximo presidente terá
ás sábias limitações que a
democracia impõe e por isso
não acredito que as reaber-
turas irão acontecer"

turo ministro da Fazenda tenha
não só maior campo de ação,
mas disponha de mais instru-
mentos. "Nós só dispomos de
dois instrumentos", afirmou." A
política monetária e a atuação na
expectativa. Não contamos com
a política fiscal adequada e nem
com ambiente político favorá-
vel."

Maílson garantiu que o novo
presidente toma posse com infla-
ção elevada, mas com a econo-
mia sob controle. Para reverter o

processo inflacionário, o miifljs-
tro dá um conselho: não invan-
tar nada, não fazer marola e nãó
optar pelo congelamento de pre-
ços, que mostrou ser um instru-
mento sem eficácia. Maílson dâ
Nóbrega afirmou que tanto-e
Ministério da Fazenda, quanto;à
Seplan e o Banco Central estão! |disposição dos dois candidatos
que vão disputar o segundo tifij-
no para prestar qualquer infoiv
mação sobre as contas do goverf
no. ,'.v
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TWT ada como um século depois do
outro.

Levou cem anos, mas a eleição
de ontem, pela festa que foi, pela
adesão popular que teve,, pela im-
portância histórica de seus números,
revogou na comemoração do cente-
nário a sentença panfletária que o
jornalista Aristides Lobo grudou na
República.

O povo, seguhdo ele, assistira
"bestializado" à proclamação pelos
militares da troca da Monarquia pe-
la República.

A maldição serviu muito tempo
como slogan desdenhoso para todas
as correntes republicadas — e foram
tantas — que se. empoleiraram na
certeza de que os brasileiros não es-
tavam preparados para apitar os
destinos do pais.

?
Era bobagem, já catalogada pe-

la teoria acadêmica em monografias
como a do historiador José Murilo
de Carvalho, para quem foi a propa-
ganda republicana que não soube
conquistar a opinião pública. Não o
contrário.

Mas só uma eleição com mais de
80 milhões de votos conseguiu es-' conjurar a praga centenária.

Os políticos assistiram bestiali-
zados em 1989 à proclamação de' 
que a República agora se faz pelo
voto.

?
Enterrou-se uma era política na

urna eleitoral.

Solidão
A solenidade de abertura do Livro

dos Heróis, no Panteão da Liberdade
Tancredo Neves, defronte ao Palácio do
Planalto, mostrou o isolamento político
do presidente José Sarney.

Na atmosfera sombria do interior
do prédio, mais lúgubre ainda por causa
da tarde chuvosa, não havia convidados,
mas o número de cartazes comemorati-
vos dos 100 anos da Proclamação da
República, dispostos sobre uma mesa,
chegava a 120.

E apenas seis dos 22 ministros do
governo compareceram, ao lado de re-
presentantes dos tribunais e do presiden-
te do Senado, Nélson Carneiro.

Charlatanismo
Depois de prever — e garantir -

que o novo presidente da República se-
ria Guilherme Afif Domingos, e diante

51"f do baixo resultado do candidato, só res-
ta à vidente Neila Alkimin mudar de
profissão.

O homem do muro
Sempre em cima do muro. o gover-

nador Miguel Arraes respondeu lacôni-
co à pergunta de um repórter, ontem, se
ele havia votado em 1'lysses Guimarães:

- Você duvida?
?

E por que não?

E mais
Pelas contas do governador per-

nambucano, o segundo turno será dispu-
tado "entre o menino rico e o menino
pobre".

Não precisou completar que os no-
mes dos dois são Fernando Collor de
Mello e Luís Inácio da Silva.

Fim de festa
l'ma chuva de boatos caiu ontem à

¦ tarde em Brasília, segundo os quais o
candidato Aureliano Chaves teria sido

| internado, vítima de um infarto, o que
ele próprio desmentiu, com boa saúde.

Entretanto, motivos não faltavam
para abalar seu coração.' Pesquisa de boca-de-urna feita on-
tem pelo instituto mineiro Vox Populi

| colocava o ex-vice presidente da Repú-
blica com 0,5% dos votos depositados

nas urnas, atrás até do célere candidato
Enéas, com 0,6%.

Frente única
Assim que terminou a votação, às

17h, eleitores cariocas de Freire, Covas,
Lula e Brizola se uniram num bloco que,
saindo da Praça Nossa Senhora da Paz,
fez o tradicional trajeto carnavalesco de
Ipanema.

Tremulando bandeiras, os manifes-
tantes gritavam palavras de ordem, pro-
clamando a vitória da esquerda.

Minieleição
As 581 crianças que votaram ontem

na Praça Pio XI, no Jardim Botânico,
Rio — dentro da manifestação Menor de
16 também vota, promovida pela asso-
ciação de moradores do bairro —, elege-
ram Covas com 209 votos.

Em segundo lugar ficou Lula, com
176, seguido de Brizola, com 80, Collor,
com 40, Freire; com 37, e Afif, 23. Enéas
teve 5 votos, Ulysses e Maluf 3, cada
um, Gabeira, 2, e Marronzinho, 1. Hou-
ve 2 votos nulos.

Dia de votação
Ontem, o candidato do PDT, Leo-

nel Brizola, só saiu de casa à tarde para
votar.

Passou a manhã lendo os jornais,
almoçou com D. Neuza, o filho João
Otávio e o neto João Eduardo e, às 18h,
recebeu a visita do empresário Adolpho
Bloch.

Sem saída
De um dos mais próximos secretá-

rios de estado do governador paulista
Orestes Quércia, comentando as pers-
pectivas do segundo turno da eleição
presidencial no caso de Lula ser o segun-
do colocado:

Aí. nós do PMDB estaremos
diante de duas hipóteses ruins: uma é
apoiar o Collor, a outra é apoiar o Lula.

Constatação
Do senador José Richa, sobre a rea-

lidade partidária pós-eleitoral:Só três partidos sobreviverão a
esta eleição: o PSDB, o PT e o PCB.

?
O senador tucano não incluiu o

PDT por considerá-lo um partido de um
donò só, Brizola.

Saúde
Perguntado sobre as insinuações

feitas na véspera pelo présidenciável
Paulo Maluf, do-PDS, a respeito de sua
saúde, o candidato tucano Mário Covas
não disfarçou ontem a ironia e foi curto
e grosso:Existem dois tipos de saúde: fisi-
ca e mental. Estou bem de ambas.

Doméstica
Primeira e única mulher a disputar

a Presidência da República, a advogada
Lívia Maria Pio de Abreu, do PN, tinha
ontem uma preocupação comum a mi-
lhôes de brasileiras: a falta de uma em-
pregada doméstica.

Votei e tive de correr pra casa a
tempo de preparar o almoço. Não posso
me descuidar das tarefas domésticas e a
empregada foi embora no sábado.

Boca-de-urna
O deputado Ronaldo Cézar Coelho,

que comandou a campanha do senador
Mário Covas no Rio, após votar no
Leblon, juntou-se na esquina das Ruas
Visconde de Pirajá e Joana Angélica, em
Ipanema, à torcida do PSDB que, ani-
mada, disputava com as torcidas de ou-
tros partidos os eleitores indecisos.

?
Covas fez a cabeça de boa'parte da

Zona Sul carioca.

Até lá
Adesivo grudado na porta imacula-

damente branca do banheiro dos ho-
mens no terminal B do Aeroporto de
Frankfurt, na Alemanha:

Maluf - presidente competente.

-Lance-Livre-

\ • João Ubaldo Ribeiro, autor
de Viva o povo brasileiro, votou

| em Mário CoVas. Em tempo: o
escritor está na lista dos ministe-

i náveis de Lula. ¦
Indeciso entre Covas, Brizola

e Freire, o eleitor carioca José
Fernando Bastos foi votar ontem,
às 12h, na 139* Seção da 18*
Zona Eleitoral, em Ipanema, ves-
tindo uma blusa com o desenho
de um tucano que usava lenço ver-
melho no pescoço e segurava a
foice e o martelo.

Com a sua prerrogativa de
ministro do STF, Paulo Brossard
furou imensa fila no Colégio
Santa Inès, no bairro Petrópolis,
em Porto Alegre. Não escapou
de uma estridente vaia dos elei-
tores.

Nomear o tio Lindolfo Leo-
poldo Collor para embaixador do
Brasil na República Islâmica da
Mauritânia, como acaba de fazer
o presidente José Sarney, nio dei-
xa de ser um jeito de punir o

candidato Fernando Collor de
Mello.

Dublè de deputado federal e
jornalista, o pernambucano
Maurilio Ferreira Lima bateu re-
corde ontem. Assim que votou
em Lula no município de Li-
moeiro, a 74 quilômetros de Re-
cife, tomou um avião bimotor
para Recife e, em seguida, em-
barcou para Brasília, onde faz
cobertura da apuração para a
Radio Jornal do Commercio. de
Pernambuco.
9 O professor Darcy Ribeiro es-
tá tio certo da vitória de Leonel
Brizola que, depois de votar, vol-
tou a Maricá para trabalhar no
plano educacional de governo.

O senador Afonso Arinos fa-
la hoje no Encontro com a Im-
prensa, às 13h, na Rádio JOR-
NAL DO BRASIL, sobre o
perfil dos partidos políticos e a
crise da Nova República.
9 Publicidade collorida coloca-
da ontem pela Barbearia Barbes-
hop nos jornais de Salvador: "Ho-
je, o Brasil vai tirar o bigode.

Vamos começar vida nova, de ca-
ra limpa, de cara nova: vote".
9 Slogan da camisa da cantora
Alcione, que ontem fazia propa-
ganda para o candidato do
PSDB, Máno Covas, no Morro
da Mangueira, no Rio- "A pri-
mera vez tem que ser por amor
Por amor ao Brasil eu voto em
Mário Covas"
9 O bloco Simpatia é quase
amor vai festejar amanhã, a partir
das 18h, no Bar Amarelinho, na
Cinelándia, o resultado do primei-
ro turno, qualquer que seja ele.

O ator José Wilker desem-
barcou ontem de manhã no Rio,
vindo de Portugal, para votar e
fazer boca-de-urna para Lula em
frente ao Hotel Nacional, em
São Conrado.

Faltam 31 dias para o Brasil
eleger de vez o novo presidente da
República, em segundo turno, e
119 dias para o presidente José
Sarney passar-lhe a faixa verde e
amarela.

Viva o povo brasileiro!
i.
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EDITAL N» SGCT.C-3129-009/89
UGHT - Serviçoe de Eletricidaide S.A. tomapúbHoo que recebe-rá,,noe termos das,Nomias internas da UGHT, e, subsidiaria-mente, no que couber, pelo D.L 2.300/86, na Av. Marechal Fio-
riano, 168 - 2» andar - sala 215, no dia 12 de dezembro de1989, As 10:00 ha, envelopes lacrados de DOCUMENTAÇÃO e dePIJ0P0STA para a execução das obras civis e de montagem noTÚNEL SANTA BARBARA no Município do Rio de Janeiro, RJ.
O contrato será de empreitada por preço global, sendo o critério de
julgamento o de técnica e preço, com prazo máximo de execução
de 300 (trezentos) dias corridos.
O Proponente deverá comprovar capacidade gerencial, em um
único atestado, de ter executado em túnel, de no mínimo 1.300m
de comprimento, os diversos serviços descritos no Edital.
O EDITAL DE HABHJTAÇAO E CONCORRÊNCIA, contando to-das as informações sobre a lictaçêo, encontra-se afixado e hdisposição dos Interessados, na Av. Marechal Floriano n» 168 -Entrada A4 - Sala M.S5 - Centro - Rio de Janeiro, até o dia 04de dezembro de 1989, durante os dias úteis, no horário de 09:00âs 16:00 hs, podendo ser adquirido juntamente com os anexos ea documentação nele referidos, mediante o pagamento, não re-embolsável, de NCz$ 20.000,00 (vinte mil cruzados novos).
Não será admitido consórcio.

PARE DE FUMAR, COMECE A VIVER!
(Z SPA Sobre Cigarro)

O primeiro foi um sucesso absoluto
(abandonaram o vicio 70% dos partici-
pantes), e depois de inúmeros pedi-
dos, estamos realizando o Segundo
Encontro no Mury Garden Hotel, em
Friburgo, local excelente, com profis-
sionais de saúde, palestras intensivas,
usando o famoso método FIVE-DAY
PLAN.
Você jamais esquecerá este evento e
se libertará para sempre do cigarro.

Dias 01,02,03 de dezembro.
Coordenação, Dr. Costa e Silva.
Inscrições pelos telefones: 286-3663 e
274-8556

Vagas limitadas.
FAÇA JÁ SUA INSCRIÇÃO.

fBjGoldenCross
Ejí assistência internacional de saúde
Saúde em primeiro lugar.

MINISTÉRIO DA EDUCAQA0
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

CONCURSO PARA PROFESSOR
Encontram se abertas na comissão permanente de
pessoal docente CPPD inscrições para concurso
publico de provas de títulos conhecimento e didática
de 14 11 a 13 12'89 para preenchimento de 01
(uma) vaga para professor assistente do departamento
de física área de estrutura da matéria Os candidatos
deverão ser portadores do titulo de mestre em física
Maiores informações poderão ser obtidas no CampusUniversitário em Viçosa MG na Comissão Permanen
te de Pessoal Docente Tel (031) 899 2134 escritó
rios da reitoria Rua Sergipe 1 087 7o andar
Savassi Belo Horizonte MG tel (031) 227 5233
ou na Av W3 Norte Lt P E-d Brasília Rádio Center
salas 2117 e 2118 Brasília DF Tel (061) 266
4197 226 4409e225 3820

Viçosa, 14 de novembro de 1989
Roberto José Cypriano

Presidente da
Comissão Permanente de Pessoal Docente

GOVERNO FEDERAL - TUDO PELO SOCIAL
Ministério das Minai a Energia ú

Eletrobrás v
Centrais Elétricas Brasileiras SA

£

COMPANHIA ABERTA CGCOOOOl 180/0001 26
AVISO AOS OBRIGACIONISTAS

Comunicamos aos Senhores Obrigacionistas que, a partir de
20.11.89, estaremos efetuando o resgate integral do saldo das obri-
gaçOes emitidas em 1970, Séries T* e "U". Os títulos em

luestSo poderão ser resgatados até 20.11.94, de acordo com o § 11,
artigo 59, do Decreto-Lel ns 644, de 23.06.69.
Quanta ao cupom de juro n9 20, Informamos que seu pagamentose darfl a partir de julho de 1990.
O resgate poderá ser efetuado nos escritórios da ELETROBRÁS,

situados nos endereços a seguir relacionados e nas agências autori-
zadas do Banco do Brasil SA- Rio de Janeiro - Rua Teúfilo Otonl, 83 - Lola-São Paulo -Rua libero Badart, 496/2® andar

Brasília, 16 de novembro de 1989.
MARIO PENNABHERING

Presidente

ÊiM
NOSSAS AÇÚCSsAomgocuums- NAS BOiSAS Df MU0MS :::abrasca9w9comp»nhi» attocitd*

CETEL
Companhia de telefones do
Rio da Janeiro - CETEl/RJEmprata do Sittama TE LE BR AS

(COMPANHIA ABERTA 0E CAPITAL AUTORIZADO )(C.Q.C. 33.460.S09/0001-55)
Edital de Convocação

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da Compa-
nhia de Telefones do Rio de Janeiro-CETEL/RJ, parase reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a se
realizar em sua sede social, na Rua Hanníbal Porto n9450, 95 andar, nesta capital, âs 10:00 horas, do dia 23
de novembro de 1989, a fim de:

a) Aprovar o Protocolo e Justificação para incor-
poraçáo da Empresa â Telecomunicações do Riode Janeiro S/A-TELERJ;

b) Autorizar os Administradores a praticarem os
atos necessários â incorporação, inclusive, asubscrição de aumento do capital da Incorpora-dora.
Rio de Janeiro, .13 de novembro de 1989.

JOOST VAN DAMME
Presidente do Conselho de Administração
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Abstenção

inquieta

o PRN

BRASÍLIA - Um inespe-
rado e elevado índice de abs-
tenção eleitoral no pau preo-
cupou ontem à tarde o comitê
eleitoral de Fernando Collor
de Mello, principalmente dian-
te das informações passadas,
por telefone, pelos fiscais do
PRN de que ^ssa abstenção
estava ocorrendo sobretudo
na área rural. "É a área onde
estão a maioria dos nossos vo-
tos. Se eu fosse o Collor come-
çaria a me preocupar", co-
mentou o coordenador
nacional de fiscalização da
campanha, deputado Alceni
Guerra (PFL-PR), ás 16h00.

Uma hora mais tarde, com
a divulgação das pesquisas de
boca-de-urna dos diversos ins-
titutos, que deram, em média,
30% das intenções de voto pa-
ra Collor, Alceni ficou mais
tranouilo. No começo da noi-
te, ele estava seguro de que
Collor tinha um lugar garanti-
do no segundo turno.

Embora ainda sem núme-
ros oficiais, os tribunais regio-
nais eleitorais avaliam que o

. número de eleitores que dei-
xou de votar ontem foi maior
do que o esperado, especial-
mente no interior. O presiden-
te do TRE de Mato Grosso,
desembargador Benedito Pe-
reira do Nascimento, previu
um "percentual elevado de
abstenção no estado"."Normalmente, os candi-
datos auxiliam a Justiça Elei-
toral, mas esta é uma eleição
solteira. Acredito que muitos
eleitores da zona rural não ti-
veram meios de locomoção e
até alimentação", explicou o
presidente do TRE de Mato
Grosso.

_ Em Roraima, um em cada
três eleitores não votou, um
índice considerado altíssimo
pelo juiz José Jacinto Costa de
Carvalho. No Pará, o presi-dente do TRE, desembargador
Raimundo de Paiva Mello,
avaliou a abstenção em, pelomenos, dez por cento. No inte-
rior do estado, porém, ele acha
que esse número deve ser
maior ainda.

Na Paraíba, o diretor geral
do TRE, Alcides Jansen, cal-
culou a abstenção no estado
entre 15 e 20%, segundo ela,"a mais alta dos últimos a-
nos".No Ceará, o desembar-
gador José Maria de Melo,
presidente do TRE, admitiu
que "mais de 15%" dos eleito-
res cadastrados não foram às
urnas. Mas no interior do esta-
do, o índice de abstenção pode
chegar a 30?/<>, previram os juí-
zes Jucid Amaral, de Iguatu,
na região Central, e Mabuel
Thomas, de Tianguá, no Nor-
te. Em Fortaleza', os candida-
tos mais fortes são Brizola,
Covas e Lula. No interior,
Collor é o preferido. Os altos
índices de abstenção nas zonas
rurais, portanto, podem preju-
dicar o candidato do PRN.

Há estados, porém, onde
os eleitores, mesmo os do inte-
rior, compareceram em massa
às urnas.

fUUHE
Lapeyre La semaine

des feuílletes
o.

iW
O Restaurante Claude Lapeyre apresenta a
cozinha francesa em massa folhada.
Avenida Epitácio Pessoa, 864 — Lagoa —Tel. 259-1041
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Áreas de Comercialização
Superintendente Comercial:José Carlos Rodrigues
Superiateádente de Veadas:
Luiz Fernando Pinto Veiga
Saperiatendente Comercial (Sio Paulo)
Sylvian Mifano
Superintendente Comercial (Brasília)Fernando Vasconcelos
Gerente de Classificados:
Saulo Ornclas
Sucursais
Brasília Setor Comercial Sul (SCS) Quadra I,Bloco K, Edifício Denasa, 2o andar CEP 70302telefone: (061) 223-5888 telex: (061) 1 011São Paulo Avenida Paulista, 1 294, 17°andar - CEP013I0 S.Paulo, SP- telefo-ne: (011) 384-8133 (PBX) telex. (011)21 061, (011) 23 038Minas Gerais — Av Afonso Pena, I 300, 7*andar - CEP 30130 B. Horizonte, MGtelefone: (031) 273-2955 telex: (031) I 262R. G. do Sul Rua Tenente-Corond CorreiaLima, I 960/ Morro Sta. Teresa - CEP 90640• Porto Alegre, RS - telefone: (0512) 33-3711
(PBX) telex: (0512) 1017

Rua Conde Pereira Carneiro, 226Salvador - Bahia - CEP 41100 - telefone:
(071)244-3133 - telex: I 095
hnaartaeo - Rua Aurora, 32$, 4* and., s/418/420 Boa Vista Recife- Pernambuco. CEP 50050 telefone: (081) 231-5060 -telex: (081) I 247
Ceará Rua Desembargador Leite Albuquer-
que, 832v s/ 202 Edifício Harbour Village -
Aldeota 'Fortaleza- CEP60150 -telefone:
(085) 244-4766 — telex: (085) 1 655
Correspondentes nackmaibAcre, Alagoas, Amazonas, Espirito Santo,Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará,Paraná, Piauí, Rondônia, Santa Catarina.
Correspondentes no exterior
Buenos Aires, Paris, Roma, Washington, DC
Serviços noticiososAFP, Tass, Ansa, AP, AP/Dow Jones, DPA,EFE, Reuters, Sport Press, UPI.
Serviços e^eelaiaBVRJ, The New York Times, WashingtonPost, Los Angeles Times, Le Monde, El Pais,L'Express.
Atendimento s AarinsntesLuiz Alberto Rocha da CruzDe segunda a sexta, das 7h às I7hSábados, domingos e feriados, das 7h ás I lh

Telefone: (021) 585-4183Exemplares atrasados:Valdir Campos da Silva
De segunda a sexta das lOh ás 17h
Av. Brasil 500, sala 433
Telefone: (021) 585-4377Avisos Religiosos e Fúnebres
Tels: (021) 585-4320 e 585-4476

Preços de Venda Avulsa em Banca

Com Classificados

Estados Dia util Domingo~RJ JOO 6,00
MG-£S 4,50 7,50
SP 4,50 7,50
AL-MT-MS-SC-flS-BA-SE-Pfl-GO 5,50 8,50
MA-CE-PI-RN-P&-PE A50 10,50
Demals Estados 7^0 10,50

Eatadoe DlaCrtil Domingo
DF-MT-MS-PR-BA 7# 10,50~p£ £00 11,50
PA-RO-RR 1000 12,00
Manaus 1000 12,00

Pagamanto Cobra n^aEntraga Cheque ouDomiciliar Eaptria BaneAria
RJ-SP ———————MG-ES 132,00 132,00OF

Denials Estados 180,00 180,00
Assinatura - Tel.. (021) 685-4346

© JORNAL DO BRASIL S A 1989
Os textos, fotografias c demais criações intelectuais publicados neste exemplar não podem ser utilizados,reproduzidos, apropriados ou estocados em sistema de banco de dados ou processo similar, em qualquerforma 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)
Ssgunda/Dominflo Executive (Segunda/Ssxta-feira)

J*™?.? Mensal Trlmsatral Semestral Men sal Trimestral SemeetralDomiciliar
3 3Pre«o Pr*9o Parcelas Pre$o Psrcelss Pr»90 Pr»?o Parcels! Pre«o Percales

RtodeJsnelro 102,00 875.40 159,90 520,20 232,50 66,00 168,10 109,20 356,40 159,30
Mines Gersls/Esplflto SanWSio Paulo • 147,00 _ 396,90 230.50 749,70 335,10 9900 28M) 163.90 534,60 239,00

Golims/Salvador/MacelA/Ctiisbt
Curillba/Floflandpolls/Porto Alegre 177,00 477,90 277,50 902,70 . 403,50 121 00 344 90 200 30 653 40 292 10Campo Gramte'(') Brasilia

Recife/Fortalezs/Tereslna
Natal/Joio Pessoa/SSo Luis a7'°° 639'90 3". 60 1206,70 540,30 165,00 470,30 273,10 891,00 396,30

Camatarl-e* 1435,10 641,50 1057,30 472,60
"«°«us 30600 831,60 482,90 1570,60 702,10 242,00 689,70 400,50 1306.80 584,10
Psrt/Rondftnia  306.00 831.60 482.90 1570.60 702,10 220,00 627,00 364,10 1188,00 531,00

Enlrega postal em lodo o lenitofio naclonal — 639,90 371.60 1208,70 540,30 470,30 273,10 891,00 398,30
(•) No caso especifico de BrasiliaTrimestral (Sábado e Domingo) NCzS 168,00- Semestral (Sábado e Domingo) NCzS 336,00

Cartões de Crédito (Para todo o Território Nacional)
Bradesco (ELO), Nacional c Credicard

Avenida Brasil, 500 CEP 20949 - Caixa Postal 23100 S.Cristóvão CEP 20922 - Rio de Janeiro - Telefone - (021) 585-4422 • Telex — (021) 23 690
(021) 23 262 (021) 21 558 • Classificados por telefone (021) 580-5522 — Outras Praças (021) 800-4613 (DDG — Discagem Direta Grátis)
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7'utu nao deixou o pai ir votor
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Geisel: 'Nao vou falar nada' 
j

5urpreende e declara seu voto a Aurelianp

colocado numa cartcira dc couro prcto ¦ • -I !¦ To5o Fififlicircdocom as armas da Republica em dourado, f—
ao da Cam- H 

]\J j j^ ^dos BPm? j- mmk , o 6ia
Em seguida, dirigiu-se para a casa PETROPOLIS. RJ — 0 mais ilustrc

de sua sogra, Vera Madeira, para um : '•..¦fe * :JIi ¦ cleitor dc Nogueira, localidade a 15 quilome- _ m " 
, {'«* ,

cafe que durou meia hora. Na copa ¦ ¦ :.|^E 
JH tros do Centro deste municipio da Regiao ' ,lp imW 1:

estavam, alem do presidente, dona ^Serrana, a 60 quildmetros do Rio, foi um j||| grt
Marly, dona Vera, os cunhados Clau- dos primeiros a chegar a sua segao, instalada s*:; *t ^
dio e Roberto e os fllhos Roseana, Fer- V na Instituigao Filantropica Padre Victor, na ¦i^b|'
nando e Sarney Filho. Enquanto a fa- Rua Epitacio Pessoa. As 7h50, antes da ",. IJWBPP^?
milia conversava, Fernando Sarney saiu abertura da vota^ao, o ex-presidente Joao &
para conversar com os jornalistas e des- Batista R|^urirecto,^7^anos, 

enf^rou^tr^ 1 jT ^

sonana passadaf nao gostaram dos ata- SS5SjoSE.dC ^ V°ntadC " 1

ques por Brizola presiden- depois de ter professado sua ~ '

c^uando 
"negou'^a Vex!stjnci^'do3 

acordo! ^"a abertura d|tn^

sada com Roberto (irmao de Marly), I secamente quando Ihe perguntaram como
vereadora em Sao Luis pelo PCB. via a consolida?ao do processo democratico |§jnMjjBftfes

Voto litil — De uma Fer- no pais: "Nao estou nada." 0 general
nando Sarney E negou-se a
para que I candidato Sar-

que no B- ney. Figueiredo demorou um minuto na cabi- "^JIHHhRHhbhDHHH^RPI
Eneas", mas decidira "votar util" em R ne e, depois de receber de volta o titulo Figueiredo teve de enfrentar Jil i
Aureliano e emendou: "Por de eleitor, para
nao perguntaram ao meu pai? Ele tam- ¦§ do Dragao, no bairro Calembe. de elei?6es diretas em 88, conforme emer da
bem votou no Aureliano". Fernando en- M Ultimo presidente do ciclo militar inciado enviada ao Congresso p< ra
trou na casa e, minutos depois, Sarney R em 64 — em seu governo, de 79 a 85, combater a convocagao de eleii;5es diretps,
saia para conflrmar a informagao. K o pais conquistou a anistia, sofreu uma refor- em abril de 84, ele nao quis sequer comen :ar

De la, a comitiva presidencial ainda || ma partidaria, assistiu a inflagao subir de sua expectativa com o futuro do pais. "Mo

passou mais uma vez na casa da praia If } 77,2% para 223% ao ano, foi monitorado sou profeta", esclareceu o o ultimo general
do Calhau, para que Sarney se despe- If i pelo FMI e viu frustada a campanha pelas conzudido ao Palacio do Planalto pelo Cole-
disse da mae, Dona Kiola. e seguiu B diretas-ja —, Figueiredo evitou conversar gio Eleitoral, com 355 votos, contra 326
para o aeropo'rto de Tiriricai Sarney: grato a Aureliano pela vice-presidencia ate com os companheiros de fila. Defensor do tambem general Euler Bentes.
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Geisel: 'Não vou falar nada'

Sâo Lula — Gilberto Alves

X - • »j

Sarney: grato a Aureliano pela vice-presidência

Sarney surpreende e seu voto a

SÃO LUÍS — O presidente José Sar-
ney votou no candidato do PFL, Aure-
liano Chaves, contradizendo informa-
ções de que a família estaria dividida
entre o comunista Roberto Freire e Bri-
zola. Ele revelou seu voto ressalvando
que o fazia "na condição de cidadão" e
disse que o "doutor Aureliano é um ho-
mem de bem". O presidente nada res-
pondeu quando lhe perguntaram por que
não votara no candidato de seu partido,
PMDB, Ulysses Guimarães. Mais tarde,
ao desembarcar na Base Aérea de Brasí-
lia, Sarney explicou a recusa em detalhar
as razões de seu voto: "Entendo que,
como cidadão, não apreciso justificar
meu voto." E garantiu que nada impedi-
rá a posse do presidente eleito: "Quem
ganhar assumirá. Será o futuro presiden-
te da República."

Segundo o governador do Maranhão,
Epitácio Cafeteira, que liberou a ban-
cada do PDC para votar no candidato
do PRN, Fernando Collor de Mello,
Sarney quis homenagear Aureliano, que
em 1984 abriu mão da vaga de vice-presi-
dente na chapa de Tancredo Neves, em
favor dele. Para o ministro-chefe do SNI,
general Ivan de Souza Mendes, o voto do
presidente em Aureliano foi "um voto
coerente. O presidente sempre foi do
PFL".

Café Sarney votou ás 8h05, e foi
o primeiro eleitor da 117° seção da Io
Zona Eleitoral de São Luís, no Colégio
Caxeiral. O presidente só saiu de sua
casa na praia do Calhau, distante mais
de 15 quilômetros, depois que agentes
de segurança e do SNI fizeram uma
vistoria no prédio e os mesários se insta-
laram. Foi avisado pelo rádio e dez mi-
nutos depois chegou ao Centro da cida-
de. Apresentou o título de eleitor.

colocado numa carteira de couro preto
com as armas da República em dourado,
ao presidente da mesa, José Maria Cam-
pos Souza, e não levou mais de 30 segun-
dos para votar.

Em seguida, dirigiu-se para a casa
de sua sogra, Vera Macieira, para um
café que durou meia hora. Na copa
estavam, além do presidente, dona
Marly, dona Vera, os cunhados Cláu-
dio e Roberto e os filhos Roseana, Fer-
nando e Sarney Filho. Enquanto a fa-
mília conversava, Fernando Sarney saiu
para conversar com os jornalistas e des-
mentir que votaria no candidato do
PDT, Leonel Brizola.

Fernando e Sarney Filho, que auto-
rizaram o acordo feito entre a cúpula
pedetista e seu grupo no Maranhão na
semana passada, não gostaram dos ata
ques feitos por Brizola ao presiden
te durante entrevista no dia anterior
quando negou a existência do acordo
Roseana e dona Marly, segundo Fer
nando, votaram no candidato do PCB
Roberto Freire. Simone Maciera, ca
sada com Roberto (irmão de Marly), é
vereadora em São Luís pelo PCB.

Voto útil —De uma piada de Fer-
nando Sarney surgiu a oportunidade
para que o presidente revelasse seu voto.
Ele disse que pretendia "votar no
Eneas", mas decidira "votar útil" em
Aureliano e emendou: "Por que vocês
não perguntaram ao meu pai? Ele tam-
bém votou no Aureliano". Fernando en-
trou na casa e, minutos depois, Sarney
saía para confirmar a informação.

De lá, a comitiva presidencial ainda
passou mais uma vez na casa da praia
do Calhau, para que Sarney se despe-
disse da mãe, Dona Kiola. e seguiu
para o aeroporto de Tirirical.

João Figueiredo

Mal-humorado e enigmáticô

PETRÔPOLIS, RJ — O mais ilustre
eleitor de Nogueira, localidade a 15 quilôme-
tros do Centro deste município da Região
Serrana, a 60 quilômetros do Rio, foi um
dos primeiros a chegar à sua seção, instalada
na Instituição Filantrópica Padre Victor, na
Rua Epitácio Pessoa. Às 7h50, antes da
abertura da votação, o ex-presidente João
Batista Figueiredo, 71 anos, desceu de um
Gurgel com vidro fumê e se enfileirou atrás
de vinte eleitores, junto com o motorista
e segurança. Tentou fugir do assédio dos
repórteres, mas não conseguiu, já que teve
que esperar na fila mais de quarenta minutos,
respondendo sempre de má vontade as per-
guntas dos jornalistas.

Onze anos depois de ter professado sua
fé na abertura democrática — "É para abrir
mesmo. Quem não quiser que abra, em pren-
do e arrebento" —, o ex-presidente não
quis comentar sequer suas expectativas em
relação á eleição. Mal-humorado, respondeu
secamente quando lhe perguntaram como
via a consolidação do processo democrático
no país: "Não estou vendo nada." O general
negou-se também a revelar o nome de seu
candidato à sucessão do presidente José Sar-
ney. Figueiredo demorou um minuto na cabi-
ne e, depois de receber de volta o titulo
de eleitor, seguiu no carro para o Sítio
do Dragão, no bairro Calembe.

Último presidente do ciclo militar inciado
em 64 — em seu governo, de 79 a 85,
o país conquistou a anistia, sofreu uma refor-
ma partidaria, assistiu a inflação subir de
77,2% para 223% ao ano, foi monitorado
pelo FMI e viu frustada a campanha pelas
diretas-já —, Figueiredo evitou conversar
até com os companheiros de fila. Defensor

rentarenFigueiredo teve

de eleições diretas em conforme emer da
constitucional enviada ao Congresso p^ra
combater a convocação de eleições direlps,
em abril de 84, ele não quis sequer comen
sua expectativa com o futuro do pais. "í> ào
sou profeta", esclareceu o o último general
conzudido ao Palácio do Planalto pelo Colé-
gio Eleitoral, com 355 votos, contra
do também general Euler Bentes.
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Nas urnas você faz a história.
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Jânio Quadros

Doente, não saiu de

SÃO PAULO Eleito em outubro de
1960, quando conquistou o voto de 5,6 mi-
lhões de brasileiros, Jânio Quadros, o último
presidente da República saído das urnas, não
pôde sair de sua casa no Morumbi para ir até
a Escola Estadual Alberto Torres, no vizinho
Butantã, onde depositaria a sua cédula. "Ele
não vai votar porque não tem condições fisi-
cas", explicou a única filha de Jânio, a depu-
tada Dirce Tutu Quadros (PSDB-SP), pouco
depois de receber às 9h25, o secretário de
Saúde do Estado de São Paulo, José Aristo-
demo Pinotti, que levou à casa do ex-presi-
dente dois professores da Universidade de São
Paulo, o neurologista Luiz Alberto Bacheschi
e o gastroentereologista Antônio Laudana. O
médico particular do também ex-prefeito de
São Paulo, o clinico geral Geraldo Rocha
Mello, já havia chegado-às 9h.

Jânio sofreu dois acidentes vasculares ce-
rebrais, um no início do ano e outro recente-
mente. "Ele tem seqüelas com repercussões
sérias no seu estado geral", informou Rocha
Mello, ao sair da casa de Jânio. Classificando
o ex-prefeito de São Paulo como "muito
debilitado", Rocha Mello disse que Jânio,
além dos problemas de vista, tem dificuldade
para andar. O médico assegurou que o quadro
clínico do ex-presidente é estável e que Jânio
não corre risco de vida.

Vontade Jânio, segundo a filha,
que foi quem chamou os médicos, não gostou
de ser impedido de comparecer às urnas. "Ele
está com muita vontade de votar, mas eu não
quero", disse Tutu ao sair ela própria para
votar, às 10h45. em companhia da mãe, dona
Eloá. O ex-presidente tem 72 anos e, portanto,
não é obrigado a votar.

Segundo a deputada, seu pai votaria no
candidato do PFL, Aureliano Chaves, mesma
opção de sua mãe. "Se o doutor Aureliano
tiver apenas dois votos, eles serão o de Eloá e

Ernesto Geisel

Como sempre, nada a declarar
J. Teresôpolis (RJ) — Frederico Rozáfio

m&à
O ex-presidente Ernesto Geisel, promotor

da "abertura lenta, gradual e segura" iniciada
em 1977, votou numa escola municipal em
Teresôpolis, Estado do Rio. Como habitual-
mente fez durante o período em que esteve à
frente do governo, Geisel não quis falar com
os repórteres. "O voto é secreto; não quero
falar nada", repetia. Com uma roupa esporte
e um boné preto, ele foi votar acompanhado
da mulher Luci Geisel e da filha Amália
Luci.

Os repórteres iniciaram sua vigília por vol-
ta das 7h30 e somente às 10h30 o Monza
Classic de propriedade da família apareceu no
Parque do Imbui, onde fica a 62° Seção Elei-
toral de Teresôpolis. Ao se dar conta, porém
da quantidade de repórteres e fotógrafos que
o aguardavam, Geisel mandou seu motorista
arrancar de volta o que significou mais algu-
mas horas de espera. Na residência do gene-
ral, a informação era de que ele havia saído
para almoçar fora.

Finalmente, às llh55, Geisel saltou do
carro com a esposa e filha. Como o movimen-
to de votação já era pequeno, ele não precisou
enfrentar fila para votar, fazendo-o em menos
de um minuto. De acordo com a legislação em
vigor, o general não estava mais obrigado a

votar. A partir dos 70 anos o voto é facultdti-
vo e o ex-presidente Ernesto Geisel já está
com 81 anos. !

o meu", garantiu o ex-presidente ao JOjR-
NAL DO BRASIL em agosto. Dona Elifiá,
porém, fez questão de não revelar sua prcjle-
rência. "Meu candidato está escolhido 5iá
muito tempo, mas o voto é secreto", just fi-
cou, enquanto pedia ao presidente da Juv< n-
tude Janista, Camilo Cristófaro Júnior, in .e-
grado na campanha de Paulo Maluf, do PfiS,
que foi acompanhá-la, que apressasse, "Di ce
Maria"."É a primeira vez que ele não vo a.
Ele está frustrado e aborrecido", descrevei i a
esposa do ex-prefeito. "Ele não pode andir.
Não tem condições de votar", prosseguiu < o-
na Eloá. A ex-primeira dama disse quej o
ex-presidente está tomando muitos mediía-
mentos. "É uma quantidade enorme de ranié-
dios, várias vezes por dia." Os cuidados com
Jânio, porém, não se resumem aos remédibs.
Ele tem também uma alimentação especial, à
base de sopas e frutas. !

4.400 empresas filiadas. 360.000 funcionários servidos diariamente.
Mais de 70.000 estabelecimentos conveniados.

Esse cartão só podia estar premiado.
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Collor

Favorito acorda com o olho nas cameras e a cabega no 2° turno

^Suglgv^lranda
Lto™^id2nfreNMS Um show especial para a TV :

jeunir em Belo Ho- com um trar ao vivo para registrarmzotUe, para tra?ar a estrategia de cam- _ara 0 can. voto de Collor. Assim que teve
•anna didato do PRN, Fernando Collor entrou na
era proposta Mello, votou ontem pela vez aos mesarios, pegou sua
$ar: na terga-feira, em Maceio, estudava- para presidente da Republica. Acorn- e a cabine indevassavel, que.,

!a 

possibilidade de utilizercomo apelo panhado da mulher Rosane e escoltado tinha como cenario de fundo um qua-,,leitoral o slogan "Xo Sarney". A ideia, JL' £ -y\ 
J - pelos segurangas Dario Cesar Cavai- dro negro com as bandeiras do Brasil e>.

ue partiu do assessor de imprensa Clau- mK^^/ X' 
' 
\/ canti e Luiz Amorim, Collor chegou ao do Imperio desenhadas a giz pela pro-io Humberto, e caracterizar de Fernan- "S'^'^pW^-5 < *$"V,' ,;x-'1 §8 SGrupo Escolar Dieguez Junior, onde ' fessora de Educa?ao Artistica, Rosa Pai-

Collor como o inimigo numero um do '* 
v. "V v^''' 1* 'IlSfuncionou sua se?ao eleitoral, as 8hlS. va, e a inscri?ao: "100 anos de Re-"

tual presidente da Republica e tentar Exatamente 10 minutos mais tarde, apos publica. £ Alagoas na construijao de
neforsar sua posifao em cima da impo- <*>>?•¦ ^ t-i'.*?,^ #ift atender ao assedio da imprensa local um novo Brasil". Com medo da Justi-'*
oularidade de Sarney. n*J| fira ' aguardar que a TV Globo entrasse ao 9a Eleitoral, a diretora da escola man-

Sua assessoria, no entanto, ainda nao i <»'; *; ¦ ( y;/ 
' .? vivo, Fernando Collor de Mello deposi- dou que a inscrifao "Brasil novo", fei-','

esta convencida de que este seja 0 melhor tou seu voto. ta 11a ter?a-feira a tarde, fosse substituida
daminho. Teme que a estrategia acabe 0 candidato do PRN, depois de uma por "novo Brasil". A expressao "Brasil.',
dcsembocando num movimento pelo en- noite em que ficou ate as 21h30 telefo- novo" e um das expressdes usadas pelodurtamento do mandato do presidente ' < 18 "a.ndo Par.a Politi,cos 9ue,° ap^ia™,en? candidato e nome da coligagao de parti-Jjose Sarney, fato que nao interessa ao 11 0 pats' acordou as. 6h130- As 7h Ja dos que dao sustentacao a sua Candida-'
qandidato, caso seja eleito. Foi pensando PPgQMHWp^& 'Mm mBrnmBBM -'' estava pronto para sair de sua nova tura
no segundo turno que Fernando Collor fciigM^BrSfe^ . r ' •casa> no bairro da Serraria, a 18 quilo- Logo apos depositou seu voto na ur-'
de Mello acordou cedo para votar, on- WH^BeMF' M8&SsBr||£>-' h!. 0°™™°,. k^?> tn° na- novamente posando para as foto-
fen, em Maceio, e voar, em seguida, TMP t I WHRIB *£°' 

* 
2®;'J 

grafias, e saiu da sala em diregao a„
ifara Brasilia. 0 favorito das pesquisas so 4*ZHOBaSLfr «¦ JHSSIuL "J™ SJfmnanhaH^^ Porta da rua' No Patio da escola ainda
i emorou para votar por causa do bata- « M$M# |M§ Z,L 'Z!SJ 

tt tu, Z „1 teve tempo de preo^upar-se com a eleito-'
I lao de fotografos e CMegrafistas que Monza ^otc aro em " No^mia Co^a Rocha- "ue "a <
(ercava' ***"? 1 /ipplMMMWiMi coKieTSanlor tiva de abra^-lo acabou passando por

^r? lOrttCPL Aguardado por'um batalhao de 40 baixo de uma escada de madeira: "Nao
da de folego de sua candidatura no pri & JAg**"w > reporteres, fotografos e cinegrafistas, passa debaixo da escada que da azar"—
iSS.r°=XTSCt rTTfiRAL 

•¦ -g^MM—c&o,. ,-j^ . M dcW *»*.
1 lum momento em que a candidatura do ^HHIM.-M o :«»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fo' lo8° cerca^° Por.«ma dezena de AP°S aPertar a mao de al6uns eleit0"
dmpresario Silvio Santos, aliada ao des- Collor votou em Alagoas e viajou a Brasilia para aguardar a apuraqao dos votos cabos eleitorais, vestidos com camisa res que estavam na fila de votagao,
j aste que sofreu durante a campanha, branca com 0 desenho de dois L em Collor seguiu para 0 aeroporto de Ma-
ljie roubavam preciosos pontos nas pes- ment0 da campanha, dia 12 em Maceio, Sarney, a ideia de Collor e negociar mingos (PL) e Ronaldo Caiado (PSD). A ^rde5 t""™' i"! cei6, onde che80U as 8h55- Ficou 30'
quisas, Collor ocupou seu programa no prometeu raspar 0 bigodedo presidentee aliancas a esauerda no seeundo turno inten?ao e atrair 0 apoio dos tucanos, ja s" Cnim„ n„!?ii ; ?! minutos dentro do jatinho Challenger,
1 orarip eleitoral gratmto para fazer 0 ^crescentou ^os adje6tivos dislpensados a 

a ia"«a a 
^""da 

no *f"do turno"0 que nao acredita napresenga de Mario se«ao eeitoraL 
^nrou ^ok&o, 

cum- da Lide a uardando que os seus 
610

ma.s duro Pronunc.amento contra 0 pre- Sarney os de "criminoso e assa^sino". Os ^.dato desautonzou qualquer conyer- ^vas, candidato do PSDB.no segundo KrHroHl S^L Fir^nAiriH? companheiros de viagem chegassem ao

?£?, cormpto e incompcUmte" e res- ata1ues a Sarney- emfsua °Pini5° e na de 
^dTdireUa0" Tonfomf re^eiouo tUr"°' 

A''m diSS0, ?ret,e"de •ret-° ur e ^ at« a P°«a da ^a onde votaria! aer°P0"0' En?u™t0 
jf 

°- fic°u '«ndo 0
rionsabilizou pelo langamento da candi- seus assressores'se 'ransformaram no nmbo de di e.ta confonne revelou conversas que 0 pnme.ro turno .nviab.h- vivo Ali ficou parado por Jornal de Sua famiIia. G™<a * Ala^as,
datura Silvio Santos. 8rande fat0 novo do final do Pnmeir0 llder do PRN na Camara. deputado Re- zou, como os governadores do Ceara, cerca de cinco minutos. Era 0 tempo que O aviao so decolou as 9h30 para Brasilia,

A partir dai, passou a bater forte em turno. nan Calheiros. Nessa lista, Collor inclui Tasso Jereissati, e do Rio Grande do a TV Globo precisava para fazer 0 inter- de onde 0 candidato vai acompanhar a
arney, ate que no comicio de encerra- Alem de buscar 0 contraponto com Paulo Maluf (PDS), Guilherme Afif Do- Norte, Geraldo Mello. valo comercial do Xou da Xuxa e en- apurapao das urnas.
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Favorito acorda com o olho nas câmeras e a cabeça no 2o turno

Um show especial para a TVS MACEIÓ - Quando a assessoria
política do candidato do PRN á presi-
dência, Fernando Collor de Mello, se
reunir no próximo sábado, em Belo Ho-
lizonte, para traçar a estratégia de cam-
yanha no segundo turno da eleição, já
flerá uma proposta concreta para anali-
sar: na terça-feira, em Maceió, estudava-

!: 

a possibilidade de utilizar como apelo
leitoral o slogan "Xô Sarney". A idéia,
ue partiu do assessor de imprensa Clàu-
io Humberto, é caracterizar de Fernan-

Collor como o inimigo número um do
tual presidente da República e tentar

neforçar sua posição em cima da impo-
Dularidade de Sarney.

Sua assessoria, no entanto, ainda não
está convencida de que este seja o melhor
daminho. Teme que a estratégia acabe
desembocando num movimento pelo en-
qurtamento do mandato do presidente
iosé Sarney, fato que não interessa ao
aandidato, caso seja eleito. Foi pensando
no segundo turno que Fernando Collor
<|e Mello acordou cedo para votar, on-
tem, em Maceió, e voar, em seguida,
I ara Brasília. O favorito das pesquisas só
(emorou para votar por causa do bata-

íão de fotógrafos e ckiegrafistas que o
(ercava.

Alvo Collor avalia que a retoma-
t a de fôlego de sua candidatura no pri-
r íeiro turno ocorreu justamente quando
c ;ntrou os.ataques sobre o José Sarney.
1 lum momento em que a candidatura do
e mpresário Sílvio Santos, aliada ao des-
gaste que sofreu durante a campanha,
1 íe roubavam preciosos pontos nas pes-
quisas, Collor ocupou seu programa no
lorário eleitoral gratuito para fazer o
mais duro pronunciamento contra o pre-
sidente da República, a quem chamou de
ifraco, corrupto e incompetente" e res-

f onsabilizou pelo lançamento da candi-
oatura Sílvio Santos.

A partir dai, passou a bater forte em
Sarney, até que no comício de encerra-

trar ao vivo para registrar o momento>
do voto de Collor. Assim que teve o^
sinal verde, entrou na sala, dirigiu-se.,
aos mesários, pegou sua cédula eleito-.,
ral e foi até a cabine indevassável, que,,
tinha como cenário de fundo um qua-,,
dro negro com as bandeiras do Brasil e .
do Império desenhadas a giz pela pro-
fessora de Educação Artística, Rosa Pai-
va, e a inscrição: "100 anos de Re-"
pública. É Alagoas na construção de
um novo Brasil". Com medo da Justi-'
ça Eleitoral, a diretora da escola man-
dou que a inscrição "Brasil novo", fei-'1,
ta na terça-feira à tarde, fosse substituída
por "novo Brasil". A expressão "Brasil,',
novo" é um das expressões usadas pelo
candidato e nome da coligação de parti-
dos que dão sustentação a sua candida-'
tura.

Logo após depositou seu voto na ur-:,
na, novamente posando para as foto-
grafias, e saiu da sala em direção àn
porta da rua. No pátio da escola ainda'
teve tempo de preocupar-se com a eleito-'
ra Noêmia Corrêa Rocha, que na tenta-
tiva de abraçá-lo acabou passando por
baixo de uma escada de madeira: "Não
passa debaixo da escada que dá azar"—
disse ele.

Após apertar a mão d.e alguns eleito-
res que estavam na fila de votação,
Collor seguiu para o aeroporto de Ma-
ceió, onde chegou às 8h55. Ficou 30'
minutos dentro do jatinho Challenger
da Lider, aguardando que os seus 10
companheiros de viagem chegassem ao
aeroporto. Enquanto isso, ficou lendo o ,
jornal de Sua família, Gazeta de Alagoas.-
O avião só decolou às 9h30 para Brasília,
de onde o candidato vai acompanhar a
apuração das urnas.

Trêmulo, com um sorriso especial
para fotógrafos e cinegrafistas, o can-
didato do PRN, Fernando Collor de
Mello, votou ontem pela primeira vez
para presidente da República. Acom-
panhado da mulher Rosane e escoltado
pelos seguranças Dário César Cavai-
canti e Luiz Amorim, Collor chegou ao
Grupo Escolar Dieguez Júnior, onde
funcionou sua seção eleitoral, às 8hl5.
Exatamente 10 minutos mais tarde, após
atender ao assédio da imprensa local e
aguardar que a TV Globo entrasse ao
vivo, Fernando Collor de Mello deposi-
tou seu voto.

O candidato do PRN, depois de uma
noite em que ficou até as 21h30 telefo-
nando para políticos que o apoiam em
todo o país, acordou as 6h30. Às 7h já
estava pronto para sair de sua nova
casa, no bairro da Serraria, a 18 quilô-
metros do Centro de Maceió. Ao lado
de Rosane, bebeu suco de laranja, to-
mou água, comeu pão com manteiga e
ovos, acompanhado de café com leite.
Pouco antes das 8h, saiu de casa num
Monza marrom-claro em direção à es-
cola Dieguez Júnior,

Aguardado por um batalhão de 40
repórteres, fotografos e cinegrafistas,
Collor, ao chegar ao local de votação,
foi logo cercado por uma dezena de
cabos eleitorais, vestidos com camisa
branca com o desenho de dois L em
verde e amarelo, que estavam fazendo
boca-de-urna a menos de 200 metros da
seção eleitoral. Entrou no colégio, cum-
primentou sua eleitora e diretora por ele
indicada, Odete Maria Ferreira Almeida,
e seguiu até a porta da sala onde votaria.

Ao vivo Ali ficou parado por
cerca de cinco minutos. Era o tempo que
a TV Globo precisava para fazer o inter-
valo comercial do Xou da Xuxa e en-

Collor votou em Alagoas e viajou a Brasília para aguardar a apuração dos votos

mento da campanha, dia 12 em Maceió, Sarney, a idéia de Collor é negociar mingos (PL) e Ronaldo Caiado (PSD). A
prometeu raspar o bigode do presidente alianças à esquerda no segundo turno intenção é atrair o apoio dos tucanos, já
acrescentou aos adjetivos dispensados candidato decautnri™.. nnalnnpr mn^r. Ç""2 na0 acredita na presença de Mário
Sarney os de "criminoso e assassino". Os ... .. Covas, candidato do PSDB, no segundo
ataques a Sarney, em sua opinião e na de sa com can o^ ^ue carreêuem 0 ca" turno, Além disso, pretende retomar
seus assessores, se transformaram no rimbo de direita", conforme revelou conversas que o primeiro turno inviabili-
grande fato novo do final do primeiro líder do PRN na Câmara, deputado Re- zou, como os governadores do Ceará,
turno. nan Calheiros. Nessa lista, Collor inclui Tasso Jereissati, e do Rio Grande do

Além de buscar o contraponto com Paulo Maluf (PDS), Guilherme Afif Do- Norte, Geraldo Mello.

Sul América Saúde

maior 
proteção que

sua saúde iá teve.

Para fazer um

Sul América Saúde,

procure seu corretor

ou ligue para:

O Natal do Rio Sul
tem as cores, a ani-
mação, a alegria do
Rio. Porque o Rio Sul
é o shopping do Rio.
Traga as crianças

para ver a decoração
de Natal e venha fa-
zer suas compras no
Rio Sul.

Salve-se quem tiver.

DOANO
rio sul

Além das linhas arrojadas e
facilidades de comando,
o arquivo do escritório deve

possuir espaço suficiente
para comportar todo volume
dos seus negócios.
A Casa Nem Mais Um Passo
tem modelos variados de
móveis para escritório,

novos ou renovados, com
ótimas olértas para colocar sua
empresa na linha dos anos 90.
E você ainda pode dar o móvel
antigo na troca.
Casa Nem Mais Um Passa
Marca de qualidade
para escritório.
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acano anima-se com crescimento

\o PAULO — 0 candidal© do PSDB a —-—-
siencia da Republica, Mario Covas, foi - - ,:%k. Jl^HE v
ontcm as 12h30 embalado pela euforia tlP? i

ais de 500 cleitores e militantcs que, aos ,Jt |s de "Covas presidcnte", cercaram o seu ^ Ml/"';
i, paralisando o transito na Rua Iguate- ',1
os Jardins, perto de sua casa, e acompa- ¦>
im o senador ate sua segao eleitoral no
o das Faculdades Metropolitanas Uni- f
Emocionado com as manifesta?6es que J
: a madrugada vinha recebendo de tuca-

se concentraram em frente ao aparta-
onde mora, Covas mostrou-se conflan-

m a possibilidade de chegar ao segundo
> e nao admitiu, nem por hipotese, falar
itoria de outras candidaturas.
Seria absurdo eu admitir a hipotese de
estar no segundo turno", repetia. Mas 9 I
)u a comentar articulagoes com outros CkJ|V
dos em torno de seu nome, caso chegue a 9» ... ¦¦'

final desta eleigao. Disse que diflcilmen-
Dear a o seu vice, Almir Gabriel. Covas
irtou a possibilidade de o vice de Ulysses
laraes, Waldir Pires, vir a compor uma
a com seu nome no segundo turno, como t&; Si.a de selar um acordo com o PMDB. g- ..T^H
i nao e possivel. Se ele se filiasse ao PSDB 5 fjlr
ma forma provisoria, so para selar um Covas votou com confianqa
io, seria uma farsa. E dificilmente ele

-.73 ¦

' 
".iMr '
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Sâo Paulo — Ariovaldo dos Santos

Covas votou com confiança

Risos, beijos e confiança
SÃO PAULO — Distribuindo beijos e

abraços, o candidato do PDS à Presidência da
República, Paulo Maluf, preferiu ocupar a
sua agenda de ontem com visitas aos locais de
votação e entrevistas à imprensa, em uma
operação que se estendeu até o final da
noite. Sorriso constante nos lábios, Maluf
procurou transmitir otimismo, insistindo que
iria para o segundo turno. "Estou sentindo o
efeito Erundina e eu sei bem o que é isso",
sustentava o candidato. Na eleição para a
prefeitura de São Paulo, ano passado, Maluf
foi ultrapassado pela petista Luiza Erundina
nos últimos dias de campanha e perdeu uma
eleição que já considerava ganha. O candidato
pedessista colocou-se como a alternativa para
evitar que os candidatos do PT, Luis Inácio
Lula da Silva, e do PDT, Leonel Brizola,
passassem para o segundo turno.

Afíf

Liberal admite derrotau
! BRASÍLIA — O candidato do PL, Gui-

lherme Afif Domingos, admitiu sua derrota
em discurso rápido para um grupo de 500
simpatizantes, que o aguardavam em frente
ao seu comitê, tio setor hoteleiro de Brasília."Este foi o inicio de um movimento", disse o
eandidato."Temos que ser humildes diante da
decisão de uma nação inteira". Mas pediu a
confiança de seus eleitores, alegando que o
ifiovimento de fé no Brasil — slogan de sua
campanha — não se encerrava ontem. Em
entrevista, alegou que ainda acreditava na
vitória e que qualquer discussão sobre apoio a
um candidato só a partir da divulgação dos
resultados. De manhã, porém, ao votar em
íjlão Paulo, o candidato do Partido Liberal
garantia que a eleição estava indefinida pois
ainda era grande o número de indecisos. "Te-
remos surpresas", disse Afif.

Eneas

Palmas ao 'Senhor Diretas'
SÃO PAULO — No dia em que todo o

país tomou um banho de democracia, o
anti-candidato de 1974, o Senhor Diretas e
ex-todo poderoso presidente da Constituinte,
o deputado Ulysses Guimarães, ficou esqueci-
do. Seus únicos momentos de vibração os 45
minutos gastos entre sua casa e o Externato
Madre Alix, no mesmo Jardim Paulistano em
que vive e onde votou ás I!h44. Emocionado,
ouviu militantes do PMDB gritarem seus fei-
tos do passado: "Dá-lhe, Senhor Diretas", "o
Senhor Diretas vai passar" ou "Obrigado, por
este dia". Ao votar, não conseguiu reter uma
lágrima. Mesmo adversários não se contive-
ram e engrossaram as palmas dos pemedebis-
tas. "O grande vencedor foi o povo, e eu, que
lutei tanto por isso me sinto plenamente re-
compensado", repetiu Ulysses dezenas de ve-
zes.

Freire

União da esquerda é difícil
RECIFE Sob gritos entusiasmados de

militantes — "é 
presidente, è presidente" -,

distribuindo sorrisos e autógrafos, o candida-
to do PCB à Presidência, Roberto Freire,
chegou ao Colégio Religioso das Damas,
acompanhado pela mulher e pelos quatro fi-
lhos às llh30. Certo da derrota, Freire está
consciente que será difícil unir as esquerdas
para o segundo turno, seja Lula ou Brizola o
candidato progressista.

"Considerando-se Collor já no segundo
turno, se Lula ficar com a outra vaga, a
dificuldade será justamente as alianças com
determinados setores do PT contrários às co-
ligações. Se for Brizola, o problema será seu
personalismo". Freire garante, no entanto,
que apoiará qualquer candidato de esquerda e
os empecilhos serão superados.

Caiado

Sem pressa na cabine
• O candidato à Presidência da República

pelo Partido da Reedificação da Ordem Na-
qional (Prona) demorou mais tempo para es-
crever uma letra, ao votar, em Laranjeiras, do
que para expor as suas propostas nos aperta-
dos 15 segundos a que tinha direito na te-
levisão. Ele gastou exatos 20 segundos para,
em silêncio, colocar um X em seu nome na
cédula.

Aureliano

Confiança total na vitória
O candidato do PSD, Ronaldo Caiado,

votou em Nova Crixás, pequena cidade no
Vale do Araguaia, a 380 quilômetros de Goiâ-
nia. Chegou de avião, sendo recebido com
euforia na cidade — fundada pela sua família
e sede do município onde o candidato tem
uma fazenda de engorda de bois. Depois de
votar, Caiado deu uma entrevista de candida-
to eleito. Ele disse que tem certeza de que
estará no segundo turno.

Camargo

Tradição de a traso man tida'¦ Mesmo residindo a quatro quarteirões do
local onde vota, na 21a seção da 25a Zona
Eleitoral, o candidato do PFL, Aureliano
Chaves, manteve a tradição de não respeitar
horários em seus compromissos. Com chega-
da prevista para entre 9h e lOh, só compare-
ceu às 11 h. Assediado por militantes na boca-
de-urna, autografou um santinho de Lula, mas
não revelou a quem apoiará no segundo tur-
no. "Como atirar na caça se ela ainda não
existe?", desconversou.

Tranqüilidade e previsões
Affonso Camargo se auto-definiu como o

"candidato mais tranqüilo do Brasil". Para o
segundo turno, aposta em Lula, Brizola e
Collor, "com uma chance de Covas surpreen-
der". Sobre a inexistência de chances dele
próprio chegar lá, comentou apenas que "de-
mocracia é democracia." Como supersticioso
assumido, Affonso Camargo votou de camisa
amarela, cor que acredita lhe dar sorte.
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Covas

Tucano anima-se com crescimento

SÃO PAULO — O candidato do PSDB à
Presidência da República, Mário Covas, foi
votar ontem às 12h30 embalado pela euforia
de mais de 500 eleitores e militantes que, aos
gritos de "Covas presidente", cercaram o seu
carro, paralisando o trânsito na Rua Iguate-
mi, nos Jardins, perto de sua casa, e acompa-
nharam o senador até sua seção eleitoral no
prédio das Faculdades Metropolitanas Uni-
das. Emocionado com as manifestações que
desde a madrugada vinha recebendo de tuca-
nos que se concentraram em frente ao aparta-
mento onde mora, Covas mostrou-se confian-
te com a possibilidade de chegar ao segundo
turno e não admitiu, nem por hipótese, falar
em vitória de outras candidaturas.

"Seria absurdo eu admitir a hipótese de
não estar no segundo turno", repetia. Mas
chegou a comentar articulações com outros
partidos em torno de seu nome, caso chegue á
etapa final desta eleição. Disse que dificilmen-
te trocará o seu vice, Almir Gabriel. Covas
descartou a possibilidade de o vice de Ulysses
Guimarães, Waldir Pires, vir a compor uma
chapa com seu nome no segundo turno, como
forma de selar um acordo com o PMDB."Isso não é possível. Se ele se filiasse ao PSDB
de uma forma provisória, só para selar um
acordo, seria uma farsa. E dificilmente ele
deixaria o seu partido".

Prudência — Animado com o cresci-
mento de sua candidatura, o candidato tucano
afirmou ter recebido telefonemas de todo o
país: "De Alagoas, do Acre, do Rio Grande

do Sul, e todos me informam entusiasmados
que a candidatura está muito bem", revelou
Covas ainda em sua casa, no primeiro andar
do prédio 645 da Rua Angelina Maffei Vitta,
Jardins.

Maluf Ulysses

DUVIDAS

SOBRE

ASSINATURAS?

DISCOS VOADQRES

A REALIDADE DO III MILÊNIO
II SIMPÓSIO DE UF0L0GIA DA N.A.V.E.

Dias: 18 e 19 de Novembro-1989

Conferencistas: Adhemar Eugênio de Mello (SP), Paulo Fernando
Krone Berger (SP), Irene Granchi (Rio), Denlse Obino (MG),

Elias Seixas (Rio).
Local: Auditório da Faculdade Estácio de Sá Rua do Bispo, 83 Rio

Comprido - Rio de Janeiro.
Horário: Das 14 às 21 hs. (Sábado) e das 10 às 20 hs. (Domingo).

Inscrição: 8 BTNF
Informações: N.A.V.E. - 275.7694

Realização: Grupo N.A.V.E.
NOSSAS ALMAS VIERAM DAS ESTRELAS
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Ique

Dia de Sol
'iü'-Y*Y charme do Rio de Janeiro transparecia, on-

I fJ tem, na qualidade do dia, numa sábia mistu-
ÜMira de sol e nuvens que valoriza a natureza. Mas a
ifr,,,"alma encantadora das ruas" que veio à tona,
''••-' exuberante, foi sobretudo o encontro das pessoas
^ com a sua cidadania plena, escamoteada durante"'29 

anos.
- O Rio é alegre, gosta de comemorações; mas
s;...na grande festa da eleição havia também um

toque especial de gravidade. Os jovens e adoles-
;í|j"centes pareciam tão conscientes disso quanto os
0, adultos. Afinal, puderam acompanhar um longo
5r: processo político sabendo que, desta vez. também

eles seriam chamados a dizer uma palavra sobre o
õ'.'futuro do país.

O civismo autêntico foi visto, ontem, em toda
% a sua beleza. Os períodos ditatoriais manipulam o
r.'' 

"civismo, 
inventam aulas destinadas à- doutrina-

"|f: ção. Nessa vestimenta artificial, ele adoece e mor-
™'-re. O brasileiro carregou esse defunto durante
$ longos anos. Só podia fazer uma idéia do que ele
tjsr fosse (e idéia incompleta) nos fugazes momentos
£)• em que se toca o hino nacional antes de jogos
^" internacionais. Era um ersatz futebolístico para

as verdadeiras emoções coletivas.
Ontem, o civismo reapareceu como ele deve

v. ..ser — espontâneo, emocionado, temperado de
V gravidade. Não foi um simples carnaval o que

levou as pessoas a saírem pelas ruas com bandei-
ras, a infringir inofensivamente a proibição da

' - propaganda política. O brasileiro teve de gUardar
.k consigo, durante tempo demais, as suas preferên-

; -cias e convicções para que, nesse reencontro com
'• o voto, calasse totalmente a caminho das urnas.'1, 

Os nomes dos candidatos foram gritados, desfral-
•.<}> dados, distribuídos em panfletos; mas a alegria

era tão autêntica que não houve agressividade em
nada disso.

Nesse entusiasmo controlado, é bom que se
¦""reconheça o papel insubstituível desempenhado
fb.pela Justiça eleitoral. A ela coube garantir a

dignidade e a seriedade do pleito, quando, na reta' de chegada, houve quem pretendesse tumultuá-lo
n de forma solerte. A Justiça eleitoral soube fazer-

se presente, conversou com o eleitor na figura do
.' seu presidente, ministro Francisco Rezek; e de-
i, pois dessa demonstração de firmeza e sensatez é
ff que o brasileiro adquiriu a convicção definitiva de

., que chegara a hora de expressar com plena vali-
\r dez as suas convicções políticas.

É bom morar num país assim, que reencontra
os seus melhores instintos de'decisão e reflexão.

;'-Esse reencontro é tão significativo que sepulta, de" 'Uma hora para a outra, as supostas verdades de
{.'"ontem, amareladas e escleróticas. O Estado, esse

. organismo inchado pela orgia de autoritarismo el'„ujpela 
escassez de oxigênio, fica intimado a voltar

¦4 às suas verdadeiras proporções. Deixa de ser o
; pai-patrão, o benefactor, para definir-se como a
^concretização de uma vontade coletiva, como o
u. intérprete de um recado que lhe é passado pelos¦-^muitos milhões de eleitores que ontem foram às

urnas - a imensa maioria, pela primeira vez.

Rompeu-se o Muro de Berlim da auto-sufi-
ciência estatal; e não aconteceu nada do que se
previa nas retortas viciadas da velha ordem. O
povo brasileiro escorreu como sangue novo pelas
ruas, cobrando afinal o que lhe é devido: respeito,
e um mínimo de atenção. Não pichou muros, não
derrubou paredes; mas, até sem o saber, vibrou
um golpe devastador nos cartórios e nos privilé-
gios.

O sol magnífico deste 15 de novembro ilumi-
nou uma festa que é feita para a política, mas
também para acabar com os políticos. que se
consideravam intérpretes privilegiados e perpé-
tuos da vontade popular. Nestes, deve estar
doendo a pacífica e majestosa revolução de on-
tem. Afinal, eles se consideravam senhores da lei,
escolhiam quem prosperava e quem não prospe-
rava, quem merece mordomia e quem não mere-
ce, quem pode ter super-salário e quem não po-
de.

Devem dar passagem, agora, ao Brasil que
está saindo das urnas, passado a limpo, posto de
pé por uma multidão anônima que, no ato sim-
plícimo de votar, revelou uma dignidade insus-
peitada, uma consciência perfeita do que estava
fazendo. Pessoas pobres pediram dinheiro em-
prestado para irem votar em lugares distantes.
Podiam ter-se explicado com a Justiça eleitoral.
Não quiseram. Assumiram a obrigação do voto,
sabendo que, desta vez, uma página estava sendo
virada.

Vamos ter, a partir de agora, um retrato novo
do Brasil. Um retrato expurgado das biografias
oficiais, das carreiras artificiais construídas a po-
der de influências, das bênçãos palacianas, dos
conchavos paroquiais.

A força desta eleição reside, também, na
sábia previsão dos dois turnos. O segundo turno
vai ser uma nova eleição. E, por tudo o que
aconteceu até agora, já se sabe que não há vence-
dor absoluto, que vai ser preciso passar por dife-
rentes etapas de negociação política. O Brasil
novo mostra-se suficientemente representado em
suas diversas tendências.

Assim se exclui, mais uma vez, a possibilida-
de dos dogmatismos embrutecedores. Não há um
Brasil só; e o presidente ungido por duas votações
precisará levar em conta verdades muitas vezes
contraditórias. A negociação política que integra
esses contrários é legítima; nada tem a ver com a
negociação que se alimenta da sombra. É parte da
lição de política que começou a ser dada ontem.
A política substantiva que .será necessária para
romper os impasses nacionais sendo o maior
de todos a distância que separa o Brasil desenvol-
vido do Brasil atrasado.

Este processo levará diversas eleições para
completar-se. Mas. a julgar pelo que aconteceu
ontem, o brasileiro encontrou o caminho. Para
esse povo inumerável e pacífico foi feita a grande
festa de ontem. Ele a mereceu.

Jogo dos 7 Erros

Eum 
absurdo que tenha faltado álcool ontem

no Grande Rio. Uma sucessão de erros da
U-burocracia estatal que cuida do Programa Nacio-'l -nal do Álcool deixou órfão o consumidor que
.'"comprou carro a álcool atraído pelas promessas
n do governo e das montadoras de automóveis e
^-usineiros quanto à confiabilidade do Proálcool.
í;... A falta de álcool , decorre de um problema

localizado: a superposição da greve dos ferroviá-
rios à dos funcionários da refinaria Duque de

v~ Caxias impediu o desembarque de álcool na refi-
naria e o seu bombeamento para a central de
distribuição. Somem-se a isso tudo a retração na
entrega pelas usinas e a provável sonegação do
produto pelos distribuidores e donos de postos,
diante do esperado reajuste dos combustíveis pre-
visto para amanhã, e tem-se um quadro propício
para manobras especulativas. O transtorno pode-
ria ter sido evitado se houvesse um esquema

. alternativo. Seria exigir muito, porém, a previsão
por parte daqueles que. não são capazes de se
antecipar a problemas anunciados há mais tem-

•po, como a do abastecimento de álcool no próxi-"moverão.

Na emergência, o governo decidiu importar
metanol (álcool originário de gás natural e da

.madeira). Em cinco meses, serão misturadas ao
álcool 1,5 milhão de toneladas de metanol. A
Importação pode afastar o risco do racionamento
de álcool até a entrada da safra de cana, mas o
metanol cria altos riscos de poluição tóxica. Pes-
quisas internacionais indicam que o metanol só
não causa danos maiores quando usado dentro de
certos limites e pelo prazo máximo de cinco
meses. Nos Estados Unidos, ele entra com 10%
na gasolina. No Brasil, pretende-se utilizá-lo com

•um máximo de 30% na mistura. Os outros 60%,
pelo álcool hidratado e 10% de gasolina.

Isto é, a crise do álcool seria apenas remedia-
da até a próxima safra. Se houver atraso na
moagem de cana, prevista para maio, o abasteci-
mento se agrava e estará em risco a saúde dos
motoristas, pedestres e funcionários de postos de
combustíveis. Como se vê, a burocracia estatal é
formada de um misto de imprevidência e incom-"petência.

A segunda alta do petróleo, em 1979, e o
pânico causado pela, eclosão da guerra Irã-Ira-

I / . 

i»

Cartas

que, no final de 1980, precipitaram a criação do
Programa Nacional do Álcool com incentivos
inflacionários e subsídios oficiais para forçar o
consumidor a comprar carros a álcool e estimular
o plantio de cana para a produção de álcool.

O Proálcool foi um sucesso relativo: mais de
90% da produção de automóveis para o mercado
interno passaram a ter motor a álcool. Parecia
que o Brasil encontrara a solução autárquica para
a crise do petróleo, reeditando novos cartórios
para usineiros e as fábricas de automóveis. Após
1983, com as sucessivas quedas de preços, o
petróleo deixou de ser problema mundial, e o
aumento da produção nacional minimizou a fun-
ção estratégica do Proálcool. O problema subja-
cente era. já então, a garantia futura do abasteci-
mento de álcool. A explosão do consumo sob o
Plano Cruzado foi um sinal de alerta. Mais uma
vez, porém, o ufanismo fez a burocracia perder
contato com a realidade.

O consumidor constatou, então, que sobrava
gasolina e o álcool mal dava para o gasto. Nada
se fez, em dois anos, no entanto, para moderar a
produção de carros a álcool e reativar a de moto-
res a gasolina. Em julho último, todas as indica-
ções prenunciavam um quadro crítico no abaste-
cimento, diante do desvio da produção de álcool
para o açúcar pelos usineiros do Nordeste, por
estímulo de alta das cotações internacionais. Os
burocratas demoraram dois meses para reduzir a
mistura de álcool anidro na gasolina, o que eus-
tou o consumo de 150 milhões de litros, conforme
denunciou o ministro Roberto Cardoso Alves.

A importação de metanol, pendente da apro-
vação de verba de NCz$ 200 milhões pelo Con-
gresso, confirma as falhas da burocracia. O anún-
cio da compra provocou alta imediata das
cotações, comprovando a incompetência estatal
para comprar e vender. O contribuinte não
agüenta mais tanta incompetência, resultante da
aliança da burocracia estatal com os cartórios
privados, nem pode aceitar que a sua saúde corra
riscos para corrigir a imprevidência dos ministé-
rios do Desenvolvimento da Indústria e Comér-
cio e das Minas e Energia, da Comissão Nacional
do Álcool, da Petrobrás e do Conselho Nacional
do Petróleo. Chega!

Descaso
Sou marítimo e trabalho numa

empresa de navegação. Em 1983 sofri
um acidente de trabalho e perdi dois
dedos do pé direito e outros dois fica-
ram com defeitos. Na ocasião, dei en-
trada em um processo na 2" Vara de
Acidentes de Trabalho (n° P214 83)
com vistas a uma pensão ou indeniza-
ção por perda de membros. Fui pen-
ciado várias vezes e o juiz me concedeu
de pensão vinte por cento sobre o meu
salário, retroativo a 1983, ano do aci-
dente.

Na época recebi uma pequena
quantia, e os vinte por cento, quer
dizer, a pensão, fiquei para receber
dentro de 30 dias. tempo necessário
para que o INPS fizesse os cálculos -
segundo me informaram. Só que até
hoje não recebi nada, fui a vários seto-
res do INPS, procurei a Dra. Terezi-
nha (procuradora do INPS, Rua Ora-
ça Aranha 37) que me informou que o
processo não estava com ela, mandou-
me procurar outra procuradora que
também mandou-me procurar outra.
I' assim, até hoje, sem esperança, re-
solvi recorrer a esse jornal. Jorge Luis
Mendonça — Niterói (RJ).

Imposto de Renda
A nenhum pais civilizado ocorreu

instituir como logotipo do Imposto de
Renda uma fera, disposta a digerir as
carnes do contribuinte. No Brasil, pa-
gam mais os que podem menos, os as-
salariados; pagam menos os que po-
dem mais, os banqueiros, os
empresários, et caterva. L-stes têm for-
mas inteligentes, criativas, de furtar-se
á contribuição legal Nos El A, a re-
partição é implacável com os sone-
gadores, não tendo escapado nem Al
C apone. No Brasil não se conhece
exemplo de mafioso que tenha sido co-
Ihido pela malha fina ou grossa do IR
Os burocratas da SFR mantidos, co-
mo os demais servidores públicos, com
o dinheiro dos cidadãos, apenas se dig-
nam a atender, com ar superior, aos
mortais envolvidos em cifras e qua-
dradinhos ( ) Antecipação no paga-
mento do imposto não confere descon-
to, qualquer atraso, porém, é
agravado com multa, correção mone-
tária e rugidos Quanto à arrecadação,
é o que se vê todo os dias na imprensa,
desvios de verbas e desperdícios Jairo
Dias de Carvalho — Rio de Janeiro.

Muro de Berlim
A semana que findou trouxe noti-

cias, que acredito as mais importantes
dos últimos tempos, e inesperadas Vi-
mos centenas de milhares ou milhões
de alemães saindo às ruas, se regozi-
jando com entusiasmo, com palavras
de ordem, justiça e liberdade, por mo-
tivo da derrubada do Muro de Berlim
( ) Estamos felizes em ver as mudan-
ças que estão se consolidando na Eu-
ropa ) Entretanto, no caso específi-
co da Alemanha, precisamos fazer um
retrospecto histórico. Há cinqüenta e
poucos anos, nas ruas de Berlim, tam-
bém se reuniam milhões de alemães
para aclamar uma ordem que se insta-
lava naquele pais, e que era baseada na
violência e no desrespeito à pessoa hu-
mana Pelas conseqüências desse com-
p.ortamento, a humanidade pagou um
preço muito alto, inclusive o próprio
povo alemão (...) Apelamos para que
a atual geração alemã tire as verdadei-
ras lições da História, que entenda a
sua importância no mundo, não como
uma ameaça aos povos vizinhos e à
paz mundial, mas como uma força
propulsora do bem estar de todos. ( )
Alfredo Frajdenberg — Rio de Janeiro.

Administração pública
Na entrevista do presidente do

Banco do Brasil publicada em 6 11 89,
a jornahsta Míriam Leitão afirma que
o "Banco do Brasil, tem exercido o
trabalho de formar quadros para a
administração pública brasileira, na
falta de uma Ecole Nationale como
existe na França" Acontece que em
ago-88 foi inaugurada em Brasília a
Escola Nacional de Administração
Pública - Enap, nos molde da ENA
francesa, que vem auxiliando na (m-
plementação da Enap brasileira. ( )

Para a seleção dos 120 alunos queformaram a turma do primeiro curso
de políticas públicas e gestão governa-mental, mais de 68 nj'1 pessoas se ins-
creveram no concurso público paraacesso a Enap. (...) Tendo em vista o
rigor do processo seletivo, a grandemaioria dos alunos já tinha vários
anos de formado e experiência profis-sional, e muitos abandonaram suas
carreiras para ingressar na Bnap, vis-
lumbrando uma carreira melhor (. )

Esses alunos, muitos deles chefes de
família, que não tiveram seus venci-
mentos mantidos pelos órgãos de ori-
gem, sobrevivem com uma bolsa de
estudos que não inclui as despesas em
Brasília, sem assistência médica e sem
contar tempo de serviço, até o final do
curso, previsto para fins de jan '90.

Brlgido
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Agora em outubro, após alguns
contratempos, foi regulamentada a
carreira de gestor governamental (...) e
alguns dias depois foi publicada a me-
dida provisória n" 95, que fixou os
vencimentos da carreira, que varia,
para o mês de out 89, de NCz$
3 666,95 para os iniciantes, até NC z$
6.416,9^ para aqueles que, depois de
anos de trabalho conseguirem alcan-
çar o topo da carreira. Estes valores
estão sendo revistos pela Seplan, mas
não se esperam mudanças significati-
vas.

Percebe-se então, parafraseando a
jornalista, que se referia ao Banco do
Brasil, que "achatar os salários não
seria um çanunho para matar esta es-
cola. " No caso da Enap posso ga-
rantir que sim, por num e outros cole-
gas que pensam em concluir o curso e
desistir da carreira, e pela qualidade
dos futuros alunos que, diferente de
nos, saberão o que lhes espera no final
de 18 meses de sacrifício Eng. Paulo
de Tarso O. Pires — Rio de Janeiro.

Assaltos
Li, estarrecida, duas reportagens

no Caderno Cidade do dia I I 10. Na
primeira manchete um delegado de-
nuncia que turistas registram queixa
de roubo e vendem objetos em 60%
dos casos registrados na 13° Delegacia
Tenho certeza de que o delegado ja-
mais experimentou colocar uma má-
quina fotográfica no pescoço e andar
por dois quarteirões da Avenida
Atlântica (...) A outra reportagem es-
clarece que ^5% dos asslatos no Rio
são praticados por menores. Toda a
população tem conhecimento disso,
mas enfim, foram fornecidos os núme-
ros Apesar desse enorme percentual
( ) há somente uma delegacia para
menores cobrindo todo o município
( ) Rosane Oliveira — Rio de Janeiro.

Violência na praia
No domingo, dia 5 11, fui à praiaem Ipanema, com meu mando e meus

filhos de úm e quatro anos, e assisti-
mos a um tiroteio. (.. ) Em questão de
segundos conseguimos nos jogar na
areia, agarrar nossos filhos e depois,
aos poucos, entender o que se passava.
Meu espanto aumentou quando perce-
bi se tratar de uma briga entre meni-
nos, um dos quais discutia-se se teria
oito ou dez anos, de tão pequeno.
Mais horrorizada fui ficando, ao ser
informada de que uma mulher havia
sido baleada, e que sua filha, de três
anos, ficara na praia Procurei acalmar
a criança, até que uma amiga de sua
mãe se encarregou dela, e foi ai que
soubemos que a moça havia morrido
no hospital

Brigido

Alii

Não se falava de outro assunto na
praia, e o que mais me surpreendeu foi
o comentário de um surfista: "Tam-
bém, com essas pessoas que vêm agora
à praia, é nisso que dá!" ( )

Enquanto não percebermos que
precisamos de um governo que atenda
também, e principalmente, os interes-
ses dessa maioria desatendida e mar-
ginalizada, nós, da classe média, não
teremos mais a qualidade de vida que

tanto almejamos! (...) Alice Pougy —
Rio de Janeiro.

Quem não se emocionou com a
morte da engenheira Angela Lopes
Machado e a "prisão" de seu possível
assassino, a criança C.L.B., de 13
anos, mas de compleição de 10? Duas
vitimas de uma mesma história. A his-
tória de nosso pais, onde a violência
urbana, comparáveis a de uma guerra
civil, é realimentada a cada momento
pela omissão, complacência e até im-
potência da sociedade.

Sabemos que a sociedade do futu-
ro, a nossa população infantil, vem
sendo progressivamente destruída, de-
gradada, envenenando todo o corpo
social. É óbvio que epse envenenamen-
to será devolvido em dobro, com jurós
acrescidos. Recente pesquisa IBGE/IJ-
nicef constatou que 86% da população
infantil brasileira está contida no li-
miar da pobreza, ou seja, sua renda
familiar é inferior a dois salários mírti-
mos. A questão estratégica, que hoje
se coloca, para garantir o futuro cia
sociedade (sem policiamento particú-
lar, condomínios de máxima seguran-
ça, porte de armas, etc.) está na educa-
ção como meta prioritária.

Temos que romper com a estrutu-
ra que perpetua, há séculos, este quá-
dro, porque C.L.B. nada mais é do que
um herdeiro de Zumbi dos Palmarês
que, após a Lei do Ventre Livre, s'e
tornou um "menor abandonado" pelo
país. Ligia Costa Leite, professora ^Rio de Janeiro.

Um relato infantil: Domingo, Illi,
5 de novembro, mamãe me deixou mui-
lo alegre quando disse que Íamos à
praia. 4 mimei meus brinquedos e quaii-do chegamos escolhi logo um pedacinho
de espaço, naquela praia tão cheia.
Atirei minha camiseta longe e não re-
sisti ao impulso de colocar logo meus
pezinhos nagtia e sentir a areia mo-
lhada. Minlia mãe e sua amiga me cha-
maram gritando. I oltei para a toalha
e logo ouvi um barulho de bombinhas
de São João e uns garotos brincando
de 'pega-ladrão'. Eles corriam muito,
uns atrás dos outros, e as pessoas re-
solveram também brincar, todas se dei-
laudo e dando gritos esquisitos. Mi-
nha mãe me chamou, e depois se deir
tou de costas. Parecia dormindo...O
barulho era muito grande e eu fiquei
com medo. 4 tia começou a gritar e
chorar e eu chamei minha mãe, pary
que ela acordasse... e ela continuou
deitada dormindo, e tinha uma inaii-
cha vermelha na barriga. <... i

Eu, cidadão brasileiro, estava pre-sente no momento selvagem do tiro-
teio e morte de Angela L. Machado e
dedico este conto às autoridades res-
ponsáveis pela segurança e bem-estar,
da sociedade brasileira. Márcio Mou-,
rão — Rio de Janeiro. .,,

( ) Enquanto as secretarias de
Policia Civil e Militar discutem suas
atribuições (...), assaltos e mortes con-'
tmuam a ocorrer, como aconteceu no.
dia 5 11, em que ocorreu o assassinato
da engenheira por um menor infrator.
A tendência é pelo agravamento da
situação, pois a desigualdade econô-J
mica entre as classes sociais está cada'
vez mais acentuada, fazendo com que1o conflito e a violência se tornem á
lógica do sistema. (...) Paulo César>
Ribeiro Galliez — Rio de Janeiro.

República
Parabéns pelo extraordinário es-

forço realizado para comemorar a Re-
pública. Assinalo a notável edição his-;
tónca. tão didática, que traz á mente o
fato desse jornal ter surgido em defesa"
da República nascente. (..',) É umi
grande serviço prestrado ao povo, qu& >
tanto tem a beber em sua História e a
caminhar no rumo da democracia e dai >
justiça social. Viva a liberdade. Viva au.
República. Virgílio Costa, secretário r>
executivo da Comissão Constitucional'
do Centenário da República — Brasí- Z
lia.

Cumprimento o JORNAL DQj
BRASIL pela excelência da publicação"O álbum dos presidentes" — a Histó-,,
ria vista pelo JB — que representa um
documento histórico e que enriquece,,,
as comemorações do Centenário da,
República. Vereador Sérgio Coutinho,
Câmara Municipal de Belo Horizonte.

As carlas serão selecionadas para publica-
ção no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legí-
vei e endereço que permita confirmação
prévia.
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15 de novembro,

ontem e hoje

Moacir Wemeck de Castro *

T\/r ilhõés de eleitores votaram ontem
JLVX sem tomar conhecimento de que
estava sendo comemorado o centenário da
Repúlica. Não porque fossem monarquis-
tas, hostis â data, fiéis ao monarca depôs-
to, a esse D. Pedro II, que um dia escreveu
no seu diário: "Nasci para consagrar-me
às letras e ás ciências e a ocupar posição

^política, preferiria a de presidente da Re-
ministro, à de impera-

e o povo simplesmente
i para a efeméride, como
> do barão do Rio Bran-

.pública, ou a da
•dor." ]
\ Acontece quj
não foi motivaad
se dizia no temw
co.

Não se esperava, claro, que montasse-
mos um show espetaculoso caríssimo, co-
mo foi o de Paris, no último 14 de julho,
para celebrar o bicentenário da Revolução
Francesa. Afinal, as proporções devem ser
guardadas: aqui {não tivemos revolução,
mas uma transição à moda da casa, um
acontecimento a que o povo assistiu "bes-
tializado", na conhecida expressão de
Aristides Lobo. De qualquer modo, cum-
pria ao poder público (republicano) feste-
jar a data, fazê-la lembrada, extrair dela
ensinamentos para a atualidade; ou, pelo
menos, soltar uns fogos de artifício para
alegrar a galera.— Nada disso se fez: Era de se prever. Já
há meses foi ,assi-
nalado que o pró-
prio Museu da Re-
pública não tinha
condições de cum-
prir uma progra-

„mação condigna,
¦sem verbas para' completar as obras

f de reforma dç anti--go Palácio do Ca--<tete. As conjemo-"rações foram
"privatizada;, de"àcordo com a mo-
da. O Instituto
Histórico e Geo-*

áfico Brasileiro fez o que pôde. Vános
imais e revistas, espontaneamente, recor-

larem em números especiais a proclama-
,ção da República, suas cirscunstâncias e

..personagens. '1
: A data continua desafíando interpreta-

rações sobre os mecanismos que movem a
política em nosso país, particularmente-sobre a estratégia e as táticas mais típicas
das nossas lideranças civis e militares. 015
de novembro é ,um símbolo perfeito da¦política de conciliação. Consagra, numa
parada militar, incruenta, aquele famoso
horror ao derramamento de sangue
quando não se trata, naturalmente, de
sangrar ainda mais a grande massa dos
espoliados e dos oprimidos.

O marechal Deodoro, que proclamou
a. República, era um leal servidor de D.
Pedro II, estimava-o muito, c só a contra-"gosto o depôs: tudo, no fundo, conseqüên-
cia política de uma embrulhadissima
Questão Militar, plonano Peixoto, deso-
bedecendo à drdem de resistência dada
pelo chefe do gabinete, o visconde de Ouro
Preto, lembrou que uma coisa era comba-
lèr na guerra, e outra, muito diferente,
disparar contra a tropa comandada pelo
Marechal Deodoro. E assim tudo se pas-
sou, como dizia o velho Afonso da Maia,
$m "morte d'homem".

Não sijpifiça isso que importantes mu-
danças políticas e econômicas não se fizes-

"Às 
vezes se pensa,

erradamente, que
republicanismo era

sinônimo de
abolicionismo.

Não era."

fda

sem a partir da derrubada do regime mo-
narquico, que se esgotara no imobilismo.
Extinguira a escravidão, é verdade, mas
porque não tinha outra saída: os escravos
ja estavam se libertando por si mesmos, os
proprietários rurais viviam num estado de
pânico insuportável. O abacaxi foi transfe-
rido para as mãos dos chefes republica-
nos.

Às vezes se pensa, erradamente, que
republicanismo era sinônimo de abolicio-
nismo. Não era. Um líder influente, como
Quintino Bocayuva, autor do Manifesto
Republicano de 1870, temia a "agitação
abolicionista", considerava a emancipação
dos escravos uma questão social e não
política; cauteloso e conciliador, não que-ria prejudicar a adesão das "classes con-
servadoras" á causa republicana; defendia
o alistamento, no partido, dos escravocra-
tas politicamente descontentes, pois deles
era o poder econômico. E alegava: se os
partidos monárquicos não eram exclusiva-
mente escravistas, também o Partido Re-
publicano não devia ser exclusivamente
abolicionista.

Tendência oposta defendiam outros li-
deres republicanos, entre os quais Silva
Jardim. Esses pretendiam proclamar a Re-
pública como cutminação de um grandemovimento popular, com o povo nas ruas.
Os conciliadores, ao contrario, não que-riam pôr cm risco a unidade nacional e a

ordem pública; de-
claravam, como
Quintino, que não
se insurgiriam sem
o "botão amarelo"
dos militares. "Sem
a força armada do
nosso lado, a agita-
ção de rua seria um
ato de loucura"
diziam.

Tudo isso é his-
tória, é material de
alto interesse para
o estudo, para um
conhecimento mais
aprofundado de

uma realidade pregressa que permita en-
tender melhor o Brasil de hoje. Não se
trata de lançar apóstrofes e xingamentos
retrospectivos, mas de submeter o proces-so histórico a instrumentos desapaixona-
dos de análise. Isso o governo não se
interessou em promover. Perdeu-se, assim,
uma boa oportunidade. Não vamos com-
parar a nossa franciscana modéstia com o
iuxo pirotécnico e bibliográfico que mar-
cou o bicentenário da Revolução F rance-
sa: seria até crueldade. Mas não se pode
deixar de dizer que a omissão deixou o
Brasil culturalmente mais pobre, de uma
pobreza envergonhada...

Pelo menos, para consolo nosso, o
centenário da República pôde ser come-
morado com a festa do voto direto, quenão acontecia há auasc 30 anos quase
um terço do atribulado período republica-
no. Já é motivo bastante de júbilo.

Agora, vamos ao segundo turno. Espe-
remos que, caso um candidato como Bri-
zola, Covas ou Lula venha a disputar com
Collor, todas as forças populares, progres-sistas, democráticas deste pais saibam se
unir, esquecendo divergências, rixas e
agravos, para barrar o caminho da dema-
gogia, da fraude conservadora, da reação,
do retrocesso representados pelo cândida-
to do PRN.

' JornglIstQ, escritor

O Congresso

;day 

afterno

Luiz Orltíndo Carneiro

A ntesquese
A conheça o

3^

sucessor do pre-
( sidente Sarney,
: até o fim do mês,
| o Senado deverá
. votar a primeira
j emenda á Cons-
. tituição promul-
1 gada há poucomais de um ano.
i O Artigo 16 da Carta, segundo o qual a
| lei que alterar o processo eleitoral só
! pode entrar em vigor um ano após sua1 promulgação, está condenado á morte.
! " Isso porque os congressistas não se¦ aprestaram para votar até o último 3 de
! outubro a lei que regulamentará as elei-' ções gerais marcadas para a mesma data
i qó próximo ano. Se o dispositivo perma-
;n,ecer, as.elçições de 1990 terão de ser
i realizadas sob a vigência da atual legisla-
! ção eleitoral c partidária — ultrapassada

e( em muitos casos, conflitante com o
novo texto constitucional.

Removido o dispositivo da Carta, os' parlamentares poderão aprovar um dos
• projetos de lei que existem no Congresso,
I de preferência o mais cedo possível, a fim
! de que possam, exatamente no ano em
\ que vão tentar a reeleição, modificar a
, imagem negativa de só se mostrarem dili-
| gçntes qiiando se trata de legislar em
i causa própria.
; . O episódio Sílvio Santos, atribuído
iem grande parte a maquinações do presi-! dente Sarney, só existiu na verdade por-¦que o veto ao dispositivo da lei que
| dificultava o lançamento de candidaturas
| novas foi pruduto de negociações das
.lideranças no Congresso, entre as quais
j— e principalmente — as do PT, do PDT
ic do PRN.

• A discussão e a votação da lei que vai
Ifixar as regras para as eleições de 3 de
loutubro de 1990 (governadores, depu-
itados federais e estaduais, um terço do
^Senado) serão oportunidades únicas pa-Ira o Congresso dizer um não aos casuís-
|mos que vêm maculando o processo elei-
tarai, possibilitando negócios escusos,
[envolvendo legendas de aluguel, e a prá-
.tica descarada de infidelidade partidária
\ O anteprojeto do grupo de trabalho
.sobre legislação eleitoral e partidária da
.Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara previa que os candidatos às elei-

ções do ano que vem deveriam estar
filiados aos partidos pelos quais concor-
rerão até 31 de dezembro deste ano.
Desligado de um partido e filiado a ou-
tro, o eleitor só poderia disputar cargo
eletivo após o decurso do prazo de um
ano da data da nova filiação.

Com o recesso provocado pela cam-
panha presidencial, o projeto não foi
apreciado a tempo, e é praticamente ím-
possível que o Congresso vote até dezem-
bro as regras para o importantíssimo
jogo eleitoral de outubro do ano quevem.

Mas tendo em vista a decomposição
do sistema partidário e a necessidade de
evitar sua completa desmoralização, o
Congresso está na obrigação de votar até
3 de abril (seis meses antes das eleições
gerais) uma lei estabelecendo normas e
princípios para o pleito de outubro que
defendam a instituição partidária, difi-
cultem ao máximo a ação dos aventurei-
ros c a formação de coligações espúrias
nas eleições proporcionais.O mínimo que se pode esperar da
nova lei é que estabeleça um prazo, de
seis meses pelo menos, antes da data das
eleições, ao fim do qual o político que
mudar de partido tòrne-se inelegível. Ou-
tro dispositivo importante, e q.ue está no
anteprojeto da Comissão de Justiça da
Câmara, é o que só permite coligações
para o registro simulfàneo de candidatos
ás eleições majoritária e proporcional.Para o fortalecimento da vida partidária,
não se pode admitir que um partidò se
coligue com um segundo para a Câmara
Federal c com um terceiro para o Sena-
do.

Alem da lei especifica para as eleições
gerais de outubro, o Congresso • sacu-
dido pelo resultado das eleições de ontem
— terá de encontrar tempo para discutir
a lei complementar prevista na Consti-
tuição, destinada a estabelecer outros ca-
sos de inclcgibilidade c os prazos de sua
cassação, com o objetivo de defender a
legitimidade das futuras eleições contra a
influência do poder econômico.

Qualquer que seja o vencedor das
eleições presidenciais, o Legislativo esta-
rá na alça da mira do eleitorado, sobre-
tudo quando estiver discutindo e votan-
do as regras para a escolha do Congresso
com o qual vai coexistir o primeiro presi-
dente diretamente eleito pelo povo, desde
1960.

* Diretor rogional do JORNAL DO QRASIL em
Brasília

AGORA, SIM:

DA BOCADA-URNAI

70CE MESMO NÃO 
^

ACREDITAVA, QUER I DÃO1
ArtAS AGORA EU POSSO
REVELAR A TODO O

brasil: VOCÊ E'OMAlS
.GOSTOSO EO MAIS'\ACI0-

Como prêmio o eleito vai
viver cinco anos com um

pepino de oito milhões,

quinhentos e onze mil, no-
vecentos e sessenta e cinco

quilômetros quadrados!

Coisas da Política

Um 
general antigo

Ricardo !\oblat

TT ai ver que o silêncio guar-
V dado pelos chefes milita-

res até aqui tinha mais a ver
com a cautela de quem não
arriscava previsões sobre os re-
sultados qo primeiro turno e
menos, muito menos, com a
preocupação de quem não de-
sejava imiscuir-se na política.
Nas últimas 48 horas, falaram
dois ministros militares o tia
Aeronáutica, brigadeiro Moreira Lima, e o do Exér-
cito, general Leònidas Pires Gonçalves.

0 que o brigadeiro falou já foi comentado.
Falou uma bobagem. O general falou que o segun-
do turno da eleição poderá provocar "uma radicali-
zaçào entre as coisas modernas do mundo e as
coisas antigas". Disse que 

"coisa antiga é a esquer-
da". Elogiou ò parlamentarismo ele, o general,
que pressionou tanto para que o parlamentarismo
fosse derrotado na Constituinte. Desculpou-se ale-
gando que as pessoas podem mudar de posição.Podem, de fato e mudança nao significa,
necessariamente, um atraso, nem falta de coerência.
Pode significar um avanço. "Quem tem idéia fixa é
doido", decretou, certa vez, o governador de Minas
Gerais, o falecido Antônio Carlos. O ministro do
Exército não é doido. Mas também não chega a ser
doido quem é capaz de respeitar algumas idéias
elementares e alguns princípios básicos, fundamen-
tais. Em uma democracia, militar não se mete com
política.

Não deve se meter. Nem mesmo o militar queocupa cargo de ministro. Essa é uma distorção queexiste entre nós. Convencionou-se que o militar queresponde por algum ministério está liberado paradar palpites na política nacional. O general faria
melhor se cultivasse a idéia fixa de que a políticacabe aos políticos e à sociedade em geral. E que,embora soldado seja povo, metido em uma farda
fica diferente.

Montado em um Urutu fica mais diferente
ainda e quase sempre perigoso. O parlamentaris-mo é uma idéia moderna um tanto antiga nos
países mais civilizados do mundo, mas é moderna
entre nós. Depois do período ditatorial do AI-5, até

o antiqiiissimo habeas corpus tornou-se, entre nós,
um instrumento moderno de defesa dos direitos dos
cidadãos. Não recomenda mal o general o elogio ao
parlamentarismo.

A Constituição prevê a realização de um plebis-cito em 1993 para referendar o atual sistema de
governo ou permitir a adoção do parlamentarismo.
O povo sera chamado, também, a decidir entre a
República e a Monarquia. Os monarquistas estão
alvoroçados. A eleição para presidente da Repúbli-
ca dç senador Mario Covas combinaria com a
antecipação do parlamentarismo, sujeito, de toda
forma, ao plebiscito de 1993.

Covas é parlamentarista e prometeu, uma vez
eleito, adotá-lo a curto prazo. Nada haveria de
pouco democrático em uma coisa dessas. O presi-
dente remeteria ao Congresso uma proposta de
emenda à Constituição que substituísse o presiden-
cialismo pelo parlamentarismo. O Congresso a
aprovaria ou não. Mas Covas foi o único candidato
3 sucessão que se comprometeu com o parlamenta-
rismõ, já - ou daquj.a pouco.

Contra qualquer outro candidato que seja elei-
to, o parlamentarismo, já, ou em breve, é golpe. É
fraudar o sentido do voto popular. É derrubar o
presidente eleito sem tirá-lo do lugar, subtraindo,
apenas, os poderes dele. O ministro do Exército não
defendeu o parlamentarismo para já. Até duvidou
de que ele venha logo. Mas insinuou o que está,
cada vez mais, na cabeça dos setores mais conserva-
dores das nossas elites.

Ali, deseja-se o parlamentarismo diante do ris-
Co da eleição de um presidente de esquerda ou
apoiado por forças de esquerda. Há alguns meses,
na casa de um çeneral de 4 estrelas, em Brasília, o
ministro do Exercito lamentou que a Constituinte
não tivesse aprovado o voto distrital. Argumentou
que, antes do voto distrital, os comunistas franceses
costumavam eleger, só em Paris, duas dezenas de
deputados. Agora, só elegem um ou dois.

O ministro tem o direito de não gostar de
comunistas e até de antecipar o mote da campanha
de Collor no segundo turno o duelo entre o
moderno e o antigo. Collor se acha moderno. Só
que esquerda como sinônimo de coisa antiga é um
conceito, no mínimo, discutível depois de Gorba-
chev, de Mitterrand e de Gonzales. Se o ministro
acha democracia uma coisa moderna, deveria ficar
calado O ministro Ivan de Souza Mendes, do SNI.
também.

¦ RELIGIÃO

A moral

é um todo

Dom Marcos Barbosa *

roemos insistido cm que o mundo moral
JL é um só, constituído de vasos comuni-

cantes, sendo impossível não haver corrup-
(ão nos negócios e np política, quando cia sc
implanta cada vez mais na família. Dom
Lucas Moreira Neves lembrava o mesmo em
crônica dá semana passada, como também
em importante entrevista à revista 30 Dias,
na qual traça ainda um excelente resumo da

. decadência dos fieis nas últimas décadas.
Transcrevemos a seguir o que pôde caber em
nosso espciço.

Houve um momento em que a Ação
Católica, que aqui era especializada, de mo-
delo francês, desempenhou um papel muito
interessante, em todos os seus cinco sectores,
com o seu método "ver, julgar e agir", for-
mando gerações de pessoas que se abriam,
porque havia um discurso muito completo c
muito coeso, que envolvia vida espiritual,
cvangelizaçâo, formação ao apostolado c
formação política e social. A ruptura, a meu
ver, se deu quando uma grande parcela da
Ação Católica passou a se interessar mais
pelo sócio-politico que pelo resto. Como rca-
ção, a outra parcela se fechou a um discurso
sócio-politico e deu mais atenção á evangeli-
zação e ao apostolado. Nesse momento, os
dois ramos se enfraqueceram e não sobrou
nem ura nem outro. Um perdeu a confiança
do episcopado e o outro se encolheu. Eu
creio que falta à Igreja ou uma nova Ação
Católica ou movimentos que ocupem o seu
lugar na educação c formação integral dos
cristãos em todos os sectores, como era antes.
O Cardeal dom Sebastião Leme costumava
dizer: "A Igreja deve formar a consciência
católica dos políticos e a consciência políticados católicos."

Eu diria que se um cristão quer agir paraa libertação, para a transformação da socic-
dade, para a promoção humana, usando a
análise marxista da sociedade, essa estrada
não é percorrível. Primeiro, porque é incdnci-
liável com a Doutrina Social da Igreja. Mes-
mo que alguns cristãos digam que só usam a
análise e não o resto do marxismo, eu res-
pondo que é impossível, porque a análise não
pode ser separada da antropologia, do hu-
mamsmo marxista, do ateismo ç da luta de
classes. E uma cosmovisão inconciliável com
a Doutrina Social da Igreja. Segundo, porqueo comunismo está desmoronando cm todo o
mundo. Está dando provas de incompetência
c ineficácia em toda parte. Seria para mim
uma grande dor se os últimos a defenderem a
eficácia dessas formas forem os religiosos e
os militantes leigos.

Quanto aos caminhos que poderiam'serexperimentados, não sou muito a favor dc
um partido nominalmente cristão, no Brasil,
especificamente. Creio, porém, que os leigos
deviam inserir-se nos partidos onde é possívelviver o ensinamento social da Igreja. Nejses
partidos deveria haver cristãos muito compe-
tentes, muito experientes e muito honestos,
com grande autoridade moral, desapegados
dos seus interesses pessoais e variados nas
opções concretas. Pode haver cristãos m\mo
bem preparados cm um partido que defende
o parlamentarismo, c cristãos igualmente
competentes cm um partido que defende o
presidencialismo, por exemplo. Penso que a
grande linha do programa devia ser a demo-
cracia com todos os ingredientes, sobretudo a
participação popular nas decisões.

Tenho insistido muito nos valores ifio-
rais, dizendo que a verdadeira crise no Brasil
c moral: na juventude, nos adultos, na fami-
lia, no comportamento sexual dos jovens, na
droga que se alastra, e também no uso 'do
dinheiro público, na gestão da coisa política.E hipocrisia dizer que existe corrupção na
política c não dizer a mesma coisa quanto ao
matrimônio

A degradação moral é tão grande queconstitui um verdadeiro desafio combatê-la.
Sobretudo nos meios de comunicação social,
principalmente a televisão. Depois, a escola.
Estamos vendo hoje a tremenda degradação
da escola no Brasil. O analfabetismo não está
diminuindo c o ensino cm geral está degrada-
do Se não sc faz a revolução do livro, ou
seja, ensinar a ler e a escrever, não se faz ním
promoção humana, nem libertação, nem a
famosa revolução. Sc eu quero libertar um
alialfabeto, eu imponho a libertação que pen-so, não aquela de que ele precisa. A Igreja
sabe fazer a revolução do livro, porque desde
o inicio foi mater et mqgiftra. Não lhe cate
fazer a revolução armada-

' Escritor, membro dq Academia
Brasileira de Letras

O futuro 
próximo do Brasil

Lvwal Sa 11 cs *

este novembro a outubro de 1990
o futuro próximo do Brasil de-

pende dc importantes acontecimentos
políticos, previstos para ocorrerem em
três períodos: ó da ESPERANÇA, o do
DA Y AFTER e dó PASSAPORTE PA-
RA O SÉCULO XXI.

A ESPERANÇA (novembro dc
1989) — Após 29 anos, o eleitor brasi-
leiro vota, em dois escrutínios, para
eleger o presidente da República — o
primeiro a ser escolhido por maioria
absoluta-

Ao ser diplomado pelo TSE. o can-
didatõ vitorioso terá sua justa emoção
perturbada pela grave preocupação de
vir a governar um país sem Constitui-
ção praticável, com a economia perigo-samente instável, com os partidos de
maior representatividade destroçados,
com os serviços sociais (saúde, educa-
ção, habitação, previdência, segurança
pública) ineficientes e desorganizados,
um Congresso que não desperta a con-
fiança no cidadão.

Mesmo dentro desse quadro desola-
dor, no qual o povo figura como a
grande vítima, a proclamação do resul-
tado eleitoral fara brotar cm cada brasi-
leiro um fio de esperança de que dias
melhores advirão, pela simples perspec-tiva dc mudança de governo.

O "DAY AFTER" (janeiro a julhode 1990) — A deterioração do governo
Sarney, provocada pela inépcia na ad-
ministração pública e pela crescente ins-

tabilidade econômica com reflexos
diretos no agravamento da crise social

- certamente deflagrará, a partir dc
janeiro próximo, a batalha pela antcci-
pação da posse, a exemplo do que ocor-
reu na Argentina.

Ciente da aproximação dos limites
do po

suportar os sacrifícios que vem sendo
da resistência do povo brasileiro para
impostos pelas autoridades governa-
mentais, o novo presidente da Repúbli-
ca defrontar-se-a, já no início de seu
mandato, com a inadiável obrigação de
implementar medidas de emergência,
totalmente distanciadas das promessasvocalizadas na campanha eleitoral. En-
tretanto, a tentativa de criar condições
de governabilidade esbarrará nos dispo-
sitivos constitucionais que transferiram
para o Congresso boa parte do poder
dc decisões nos assuntos de interesse da
nação. Ocorre que a partir da reabertu-
ra dos trabalhos no Legislativo, os par-
lamentares estarão com suas atenções e
interesses voltados para as eleições dc
outubro de 90 e pouco dispostos a
apoiar iniciativas do presidente da Re-
pública, necessariamente impopulares.

Dada a característica estadual das
eleições para a renovação da Câmara dc
Deputados e de 2.3 das cadeiras no
Senado Federal, dificilmente haverá
quorum suficiente para a aprovação das
leis complementares previstas na Cons-
tituição, a menos que os parlamentares
venham a adotar procedimento diverso
do que tiveram por ocasião dos traba-
lhos na Assembleia Constituinte.

Como se pode depreender, tudo dc-

penderá das virtudes do presidente da
República a ser eleito, isto é: de sua
inteligência, do seu talento político e de
sua liderança assim como da posturacívica do Congresso, face aos riscos de a
situação economica e social escapar do
controle do governo' O PASSAPORTE PARA O SÉCi-
LO XXI (março a outubro de 1990) -
Os deputados, senadores c governado-res de estado que serão eleitos em outu-
bro de 90 terão enorme responsabilida-
de e inegável influência nos relevantes
eventos previstos para 1993: o plebisci-to sobre o sistema e o regime de gover-no a vigorar no Brasil e a revisão da
Constituição dc 1988. Cumpre destacar,
outrossim, a missão — não menos im-
portante e trabalhosa — que o novo
Congresso, juntamente com o presiden-te da República, terão de desempenhar
para restaurar as instituições políticas,
econômicas e sociais, tão abaladas pe-los vícios e costumes de boa parte dos
homens públicos que participaram do
atual governo. Tais considerações res-
saltam o sisgnificado das eleições de
outubro de 90, pois o Congresso quelegislará a partir de janeiro de 1991 irá
desempenhar papel decisivo na posiçãodo Brasil no alvorecer do século XXI.

O mundo está vivendo os prenún-
cios de uma nova era sinalizada pelos
alvissareiros acontecimentos que vêm
ocorrendo nos últimos anos desta deca-
da.

o alívio das tensões que por decênios
preocuparam as nações, consumindo

verbas gigantescas destinadas aos arse-
nais das grandes potências; '"o progressivo plano 

"Europa 92"
que aponta para a constituição ao futii-
ro Estados Unidos da Europa; r

o avanço das dcsregularizaçõcs e o
acelerado afastamento do Estado d.qs
atividades econômicas que podem ser
melhor, administradas pela iniciativa
privada;

a brisa dc liberdade que hoje sopra
na Europa Central oxigenando nações
que por mais de 40 anos estiveram con-
finadas num regime de governo que está
se desfazendo pelo fracasso de sua dou-
trina.

O povo brasileiro precisa desde já je
preparar para modernizar sua estrutura
política e econômica para usufruir do
liberalismo democrático que proporcio-
nará as condições para a elevação db
nível social da nação. "

O Brasil perdeu a década de 80 e
corre o risco dc também perder a opor,-
tunidade de se alinhar aos países quecultivam o capital, o trabalho, a livçc
iniciativa e a livre concorrência visando
o bem-estar social. O passaporte para a
modernidade depende dc cada uni de
nós ao votarmos cm dezembro c em
outubro vindouros, quando estaremôj
contribuindo para encontrar o futuro
que sempre nos esteve reservado ou fí-
carmos estagnados Qy 11055a estupidez
política.
* Engonhoiro o oi-dirútor do JORNAL DO

BRASIL



Brizola _j

Da euforia matinal a preocupagao com fraudes e o crescimento do PT

vem da direita, que esta tentando puxar deixar o comite, o deputado Roberto D'A- Da janela do apartamento, Brizola responde as saudaqoes de uma multidao de correligiondriosPT porque sabe que o PT tem menos ^Brizo[a disse que , -»
chances de veneer no segundo turno , disse candidate esta apreensivo com a possibili Mor[er

Segundo Cesar Maia, as pesquisas de Central — Na central' de apura^ao pa- ^111 ill/ •" *
boca de urna de orgaos de imprensa regio- ralela montada pelo PDT, as pesquisas de JM|g' W" * r
nais davam para Brizola uma diferenga boca de urna foram recebidas com apreen- % U9l|*SfflR I
muito maior em relagao a Lula: 19% sao. Osjornalistas puderam visitar as salas |kr* Xw '* i I .^ai fH jjfc . ^L- :f.
14%. Maia tambem estranhou que a pes- com os microcomputadores no comego da > * • 
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quisa do Ibope de boca de urna tenha sido tarde. mas depois que comegaram a ser • <m KNSHPifeita apenas em 93 cidades, e nao em 250 divulgadas as primeiras pesquisas de boca ^jp} W j dl
como nas previas eleitorais, e com 1.200 de urna o acesso ficou restrito aos digita- BpPKJ| K-: Mf5 IB FeleU°r^s^ao inves de 15^ do^ ^'' 
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talouu'm'radiode^ndas'curta/paraacom- zola tinha ate entao 56% dos votos (7.843 ^

PreocupagSto — 0 arredondamento Esses numeros animavam os pedetistas,
dos numeros foi interpretado como mani- que se mostravam preocupados com as ^
pulagao e o comando do PDT estava preo- pesquisas de boca de urna do Datafolha - '¦''
cupado com a repercussao que isso teria do Vox Populi. Alguns analistas tinham '^Sw Sh4 ur^ui 
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sobre o animo dos militantes encarregados expectativa de que a distancia entre Brizola >. ... jjr Tr^>|
instrumentos de propaganda e podem aumentar, a favor do primeiro, a medi- f

abater a militancia. Essa e nossa preocupa- da que outros candidatos com base eleito-
?ao", disse um deputado que no ral em Sao Paulo, como Mario Covas e
comite. Por causa disso, a orientagao dada Paulo Maluf, aumentem ainda mais os seus — y • tf^WPT*
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Da janela do apartamento, Brizola responde às saudações de uma multidão de correligionários
Luiz Morler

Da euforia matinal à preocupação com fraudes e o crescimento do PT

A divulgação das pesquisas de boca de
urna dosiinstitutos Datafolha, Vox Populi
e Toledo & Associados, ontem à tarde,
mostrando que o candidato do PDT, Leo-
nel Brizola, estava ^ terceiro lugar, pouco
atrás de Luís Ináciò/Lüla da. Silva (PT),
preocupou o comando da campanha brizo-
lista. Deputados fedgfais do partido e as-
sessores de Brizola passaram a tarde reuni-
dos no comitê central da campanha, no
segundo andar, do iprédio ónde mora o
candidato, em Copacabànàr-ém frente à
televisão, anotando todos os resultados e
comparando com pesquisas de jornais, rá-
dios e televisões de 18 estados.

O deputado César Maia foi um dos
primeiros a se manifestar sobre as pesqui-
sas, criticando os institutos Datafolha e
Vox Populi. "O Datafolha é de São Paulo
e o Vox Populi, de Minas", argumentou,
lembrando que nesses dois estados Brizola
sempre teve um fraco desempenho. Brizola
só estava na frente de Lula na pesquisa do
Gallup e na do Ibope os dois estavam
empatados. Maia se mostrou preocupado
com a possibilidade de fraude, dizendo que
isso pode partir da direita, interessada em
favorecer Lula por achar que é mais fácil
derrotá-lo no segundo turno. "A fraude
vem da direita, que está tentando puxar o
PT porque sabe que o PT tem menos
chances de vencer no segundo turno", disse
o deputado

Segundo César Maia, as pesquisas de
boca de urna de órgãos de imprensa regio-
nais davam para Brizola uma diferença
muito maior em relação a Lula: 19% a
14%. Maia também estranhou que a pes-
quisa do Ibope de boca de urna tenha sido
feita apenas em 93 cidades, e não em 250
como nas prévias eleitorais, e com 1.200
eleitores ao invés de 3.500 entrevistados
nas prévias.
O assessor de imprensa de Brizola, Fernan-
do Brito, também questionou as pesquisas
de boca de urna e divulgou a informação
de que a pesquisa do Ibope dava, de fato,
uma diferença de seis décimos a favor de
Brizola sobre Lula (17,06% a 17,00%) e
não empate em 17%, como foi divulgado
durante a tarde. Num apartamento do sex-
to andar do prédio onde mora Brizola,
onde está instalado o estúdio de TV da
campanha, o deputado Miro Teixeira ins-
talou um rádio de ondas curtas para acom-
panhar a divulgação de pesquisas esta-
duais.

Preocupação — O
dos números foi interpretado como mani-
pulação e o comàndo do PDT estava preo-
cupado com a repercussão que isso teria
sobre o ânimo dos militantes encarregados
da fiscalização da apuração. "As 

pesquisas
são instrumentos de propaganda e podem
abater a militância. Essa é nossa preocupa-
ção", disse um deputado que esteve no
comitê. Por causa disso, a orientação dada
aos militantes era de que se mantivessem

alertas durante toda a madrugada nas jun-
tas de apuração.
A notícia de que o TRE gaúcho decidira
adiar para hoje de manhã a apuração dos
votos de Porto Alegre (cerca de 800 mil
votos) também preocupou o PDT. Eles
contavam com a divulgação desses núme-
ros para compensar o fraco desempenho
de Brizola em São Paulo e Minas. A im-
prensa foi mantida à distância do segundo
andar, onde os deputados estavam reuni-
dos. Os boatos de que Brizola poderia ir a
Brasília acompanhar a apuração de perto
no TSE circularam durante toda a tarde,
mas até 21h30 nada foi confirmado. Se-
gundo um de seus assessores, depois do
encerramento da votação, Brizola reco-
lheu-se ao seu escritório, ficou lendo e
escrevendo e não acompanhou o noticiário
das televisões atentamente.
Aparentemente, ele não estava preocupado
com o resultado da boca de urna e chegou
a aparecer na janela de seu apartamento,
no fim da tarde, fazendo o V da vitória e
mostrando um boletim com as pesquisas
dos órgãos de imprensa regionais que lhe
davam uma dianteira mais folgada em re-
lação a Lula. Na rua, esperavam-no deze-
nas de militantes que permaneceram todo
o dia de ontem em frente ao seu prédio. Ao
deixar o comitê, o deputado Roberto D'Á-
vila, que esteve com Brizola, disse que o
candidato está apreensivo com a possibili-
dade de fraude na apuração.

Central — Na central de apuração pa-
ralela montada pelo PDT, as pesquisas de
boca de urna foram recebidas com apreen-
são. Os jornalistas puderam visitar as salas
com os microcomputadores no começo da
tarde, mas depois que começaram a ser
divulgadas as primeiras pesquisas de boca
de urna o acesso ficou restrito aos digita-
dores e analistas de sistema credenciados
pelo PDT. O PDT não divulgou nenhum
boletim de apuração até as 20h, como fora
inicialmente previsto, deixando para hoje,
às 6h, a emissão dos primeiros números
gerais.

Ontem à tarde, foram divulgados ape-
nas os números de algumas cidades do Rio
Grande do Sul, como Santa Maria e La-
geado. Nesta cidade, Brizola teve 80% dos
votos da primeira urna a ser aberta. Até às
21h30, haviam sido apurados 10% dos
votos de Santa Maria (14.005) votos. Bri-
zola tinha até então 56% dos votos (7.843
votos); Covas teve 7,9% (1.103); Collor
ficou com 7,5% (1.056) e Lula obteve 7,1 %

.(990).
arredondamento Esses números animavam os pedetistas,

que se mostravam preocupados com as
pesquisas de boca de urna do Datafolha e.
do Vox Populi. Alguns analistas tinham a
expectativa de que a distância entre Brizola
e Lula, na apuração geral dos votos, pode-
ria aumentar, a favor do primeiro, à medi-
da que outros candidatos com base eleito-
ral em São Paulo, como Mário Covas e
Paulo Maluf, aumentem ainda mais os seus
percentuais. Na seção eleitoral, em Copacabana, o candidato posou para os fotógrafos e demonstrou otimismo
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Brizola

"No 
palanque que o povo indicar" Multidão segue candidato em Copacabana

Logo depois de votar na 131a Seção da 18a
Zona, em Copacabana, o candidato do PDT,
Leonel Brizola, disse que no segundo turno todos
os candidatos progressistas devem se unir para
enfrentar o adversário que irá representar na
disputa final o "conservadorismo autoritário"."A partir de agora, todas as lideranças coerentes,
do campo democrático e popular, têm que se
unir em torno daquele que será o competidor do
conservadorismo autoritário. Subirei no palan-
que de quem o povo indicar e espero que façam o
mesmo comigo se for eu o indicado", disse
Brizola.

Ele afirmou que se for para o segundo turno,
espera que seu competidor seja Fernando Collor
de Mello, do PRN. "Gostaria de disputar com o
candidato da Globo, o candidato do fujão. Ele
(Collor) também é fujão porque o dono dele, o
senhor Roberto Marinho, fugiu do Brasil para
não votar", ironizou Brizola, referindo-se à via-
gem do dono da TV Globo para Paris, na véspera
da eleição.
Brizola preferiu não comentar suas chances de
chegar ao segundo turno. "Prefiro não fazer cál-
culos", afirmou. Ele disse estar confiante, contu-
do, pois acha que ocorreu uma "erosão" nas
candidaturas de seus principais adversários (Col-
lor e Luís Inácio Lula da Silva, do PT). "Nas
últimas 24 horas, recebi adesões importantes", re-
velou, sem querer citar nomes. Questionado so-

bre as pesquisas de opinião, ele disse que as urnas
lhe serão mais "favoráveis". "Vamos nos sur-
preender com os resultados, à medida que as
urnas forem abertas", disse.

Preocupação Brizola reiterou sua
preocupação com a possibilidade de ocorrer uma
fraude na apuração dos votos. "Quem matou,
quem torturou, quem sustentou uma ditadura
cruel que pôs os tanques nas ruas para cobrir
interesses econômicos pode muito bem tentar
uma fraude", disse Brizola, advertindo que o
PDT se preparou para acompanhar a apuração
com uma central paralela ae computadores."Não vai ser fácil montar uma fraude. Nós esta-
mos preparados com especialistas daqui e do
estrangeiro, capacitados para detectar qualquer
fraude", disse.
Depois da entrevista, Brizola foi para sua resi-
dência, de onde acompanhou, passo a passo, a
divulgação das pesquisas de boca-de-urna dos
institutos de opinião. Com ele estavam os depu-
tados federais César Maia e Miro Teixeira, quelevou vum rádio,de, ondas curtas.para.captar.as.
pesquisas de rádios, televisões e jornais estaduais.
Logo que foram divulgados os primeiros resulta-
dos, dando Brizola em terceiro lugar — atrás de
Collor e Lula - ou empatado com Lula, em
segundo, César Maia declarou à imprensa queconsiderava "ridículos" os números apresentados
pelos institutos Vox Populi e Ibope.

Quando desceu, às 14h em ponto, à portaria
do prédio onde mora, na Avenida Atlântica, em
Copacabana, para votar, o candidato do PDT à
Presidência, Leonel Brizola, encontrou uma mui-
tidão entusiasmada que desde manhã cedo pedia
aos gritos que ele descesse ou aparecesse na janela
para uma saudação, gritava palavras de or-
dem e cantava trechos do Hino Nacional. Pouco
antes de descer, ele apareceu na janela do seu
comitê, no segundo andar, para delírio dos que o
aguardavam, e fez o "V" da vitória.

Brizola desceu acompanhado da mulher,
Neusa, entrou num Opala verde e seguiu em
direção à 131" Seção (18a Zona), instalada na
Escola Penedo, a seis quarteirões da sua residên-
cia, e foi seguido a pé por cerca de duas mil
pessoas. Ao chegar á escola, outro grupo de
eleitores o aguardava e ele teve dificuldades para
subir ao segundo andar da escola, onde um bata-
llião de fotógrafos e cinegrafistas o aguarda-
vam. Mas seu assessor de imprensa, Fernando
Brito, ainda teve tempo de lhe entregar um lenço
vermelho, que Brizola amarrou em volta do pes-
coço no estilo dos maragatos gaúchos. Além do
lenço vermelho, chamava atenção a gravata usa-
da pelo candidato, presente de membros do Parti-
do Social Democrata(SPD) da Alemanha: azul

marinho, com pequenas rosas vermelhas (símbo-
lo do socialismo).

Em meio à correria dos repórteres, que dispu-
tavam um espaço na sala onde estava a urna em
que votaria, Brizola cumprimentou os mesários,
apresentou seu título, n° 186551003-61, e não
demorou mais que alguns segundos para marcar
o X na cédula e depositá-la. Sorridente e solicito,
Brizola segurou a cédula na boca da urna até que
todos o fotografassem e filmassem.

Quando saiu da seção, de carro, foi novamen-
te seguido, mas, desta vez, a multidão era maior e
saiu em passeata fechando momentaneamente o
trânsito da Rua Raul Pompéia. Acompanha-
da por uma batucada, a passeata seguiu pela
Francisco Sá e terminou na Avenida Atlântica,
em clima de carnaval. De alguns prédios, caíram
chuvas de papel picado, enquanto alguns brizolis-
tas mais exaltados xingavam com palavrões mo-
toristas de carros com adesivos de outros candi-
datos, principalmente Lula, Collor, Covas e
Maluf. Parte dos brizolistas formou um corredor
numa das pistas da Avenida Atlântica e conti-
nuou os xingamentos aos carros com adesivos de
adversários. Alguns gritavam "Quebra, quebra",

quando passavam carros com plásticos de Col-
lor. ' im

Brizola chegou em casa às 14h45 e apis:
receu na janela do seu apartament'p, ao lado d Cr
filho mais novo, João Otávio, e de1 dona Neúsá.1
Cerca de três mil pessoas o saudaram cantandc£o
refrão do Hino da Independência, com o qual.
Brizola costuma encerrar seus comícios: Bravfi
gente brasileira/ Longe vá temor servil/ Ou ficará^
Pátria livrei Ou morrer pelo Brasil. Logo depois,
de chegar em casa, Brizola recebeu a visita d0'
empresário Adolpho Bloch, dono da TV Mai?'
chete. Além do empresário, apénas pessoas gS1'família e amigos mais íntimos tiveram acesso áo
apartamento do candidato do PDT.

Mas a disposição dos brizolistas era de ficar,
ali em vigília permanente. Muitos deles usavam
Iencinho vermelho ao pescoço, enquanto outros
estavam vestidos com trajes típicos gaúchos.
Havia grupos de militantes mais organizados,
andando sempre juntos em grupos de sete, cada
um com uma letra do nome de Brizola na camisa.
Teve até gente que não achou suficiente ir
vestido a caráter e amarrou lenços vermelhos até
nos pescoço de cachorros. Mesmo quem foi à;
praia, não deixou de mostrar sua preferência pel'ç>'candidato, usando bottons no calção ou no biqui-
ni.
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M centers: Mesbla, C&A, Lojas
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O Shopping Cidade está
cercado pelas lojas-âncora
mais tradicionais de shopping
centers: Mesbla,C&A, Lojas
Americanas, Sears, Hamilton
e Casas Pernambucanas (4).

Mas a sua maior
loja-âncora é a localização:
o centro da cidade, com o
seu comércio, suas lojas de
departamentos, hotéis,

grandes empresas, órgãos

públicos, bancos, cinemas
e, principalmente, gente.
Muita gente.

Tem gente que mora,

gente que trabalha, gente
que passa. E todos compram.

O Shopping Cidade
tem o que o centro não tem:
segurança, conforto, e
tranqüilidade para comprar.
Sem calor e sem chuva.

O Shopping Cidade,
com a sua localização e
estrutura, pode ser compara-

do ao que existe de mais
moderno nos Estados
Unidos, onde o comércio se
revitalizou no centro das

grandes cidades, investindo
nesse novo conceito

E toda esta evolução
está bem ali, no quarteirão
formado pelas ruas TUpis,
Rio de Janeiro, Goitacases e
São Paulo.

São 126 lojas clima-
tizadas com total segurança,
interligadas por escadas rolan-
tes e elevadoresE ainda:

grande área de alimentação,
três cinemas e estacionamen-
to próprio.

O Shopping Cidade
tem um mix de lojas crite-
riosamente selecionado para
favorecer a venda dos lojistas
e para atender às necessida-
des dos consumidores.

E ainda tem o nome
da Construtora Castor, com

o seu padrão de qualidade,
acabamento e seriedade.

O planejamento e admi-
nistmção é de quem mais
conhece shopping em Belo
Horizonte: Sinai Waisberg.

Para maiores informa-

ções, aguarde o telefonema
de um dos corretores especia-
lizados da Makro.

BwnaisinnHs
Um empreendimento:

I

CASTORCONSTRUTORA
0 nome construído em cima de qualidade

Administração e Planejamento:

SINAI WAISBERG
Projeto e Arquitetura

ISTVAN FARKASVÕjGYI
Comercialização: 

MAkRO
Av. Afonso Pena, 2313.

Fone (031) 201-3122
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Mesmo sem a vaga assegurada, PT ja 
inicia busca do apoio da esquerdi

». S3o Paulo — Fotos de J.C. Brasil !l
SAO BERNARDO DO CAMPO, q'dr cm negotiates visando ao a'poio . r-v0Si Mm DRT ^ DCrvD !

SP- Mesmo procurando nao demons- no scgundo turno "em respeito ao fato Jj/t' JrreteridOS SaO FU1 G rbDo ||trar euforia pelos resultados das primci- de estarmos disputandoaseleigoes", , || 0 sccretano national de for- pais. Mais um milhao de militaftras pesquisas de boca dc urna, que conformc disse a Montoro. final da • M .... Dt *1 1- i . . V:
apontavam para a possibilidade de sua tarde, porim, o economists Alolsio I J! -> ifem ma$ao pohtica do PT, Gilbertp tes estao sendo mobilizados pa$i
passagem para o segundo turao da elei- Mcrcadante, principal assessor ccond- ¦ ISfti V J Carvalho, afirmou^ ontem cjue a fiscalizaflo da apura^ao. E<n
gao presidencial, o candidate do PT, mico do candidato do PT, recebeu urn seu partldo vai pnvilegiar fun^So destes numeros e do erf-
Luis Inacio Lula da Silva, nao const- telefonema do deputado federal Jost MpS alian^as com as bases dos candi* tusiasmo dos partidarios dc Luja
guiu csconder ontem, no final da tarde, Serra (PSDB-SP) com accnos para datos Mario Covas e Leonel Bri* em levar sua mensagem, a con-
a certeza de ter alcan?ado o segundo lu- inicio das conversafdes entre os dois zola, o que nao significa que nao quista da Vaga no segundo turn©
gar. "Acredito 

que teremos o apoio dos partidos. havera entendimentos entre lide- era dada como certa pelo dirlr
progressistasentre eles aqueles abn- Lula disse que as primeiras pesqui- 

rancas", 
referindo-se aos acor- ccntesdoPT

gados no PDT, embora o Brizola tenha sas de boca-de-urna que foram divul- dos visando ao segundo turnoesse problema de auto-afirmasao um gadas confirmaram suas expectativas, j. e|ejcxn nresidencLl Semindn r—i laco Bittar nrefeitn <4discurso raivoso", disse Lula^a porta . mas assinalou que nio as considerava J JwSJtPSSfS? ¦¦^ rSL^^fvf\ ««?¦£de sua casa, em Sao Bernardo do Cam- definitivas. "Prefiro esperar os resul- 5 dingente pctista, as cnticas ^ Campinas (PT), segunda
po, depois do fechamento das urnas. tados das ultimas umas para come^ar desfendas por Brizola ao^PT na . iiiaior cidadc dc^Sao Paulo9

Lula acha "bom" ter candidato do a pensar nas articuiatfes do segundo reta final da campanha nao vao coni 1,2 milhao de habitantei^
PRN, Fernando Collor de Mello, como turno", disse o candidato do PT, em prejudicar urha possivel alian^a. ofereceu-se ontem para ser p
adversario no segundo turno.v"Dispu- entrevista que nlo durou mais de 15 "Estas criticas tern que ser enten- mediador de futuras conversa-
tar com o Collor nao sera tao dificil minutos. Lula ficou em casa durante didas no momento tatico da (5es entre seu bartido e o cd-
porque ele e vulneravel e tern um dis- toda a tarde. Depois da rapida entre- campanha do Brizola e nao §ao vernador de Sao Paulo Orelcurso vazio. 0 conflito ideologico vai vista, recolheu-se novamente e disse p>.; . um trnnedimento nara n entpndi- *««wur 

ue aau rauiu, 
yrta^

deixar claro estas contradi;6cs". Co- que so voltar a dar declaragoes por * mento" te.S Querc,a' com Vistas ^
mo "progressistas" a quem ja pensa volta da meia-noite. Em seu comite 2, ! . alian^as para o segundo turnp
cm solicitar apoio no segundo turno,\ eleitoral, no bairro de classe media de Lena de ter aican;aaoo se- das elei(5es, caso o candidato
Lula os goverhadores do PMDB ¦¦ ¦' Vila Mariana, em Slo Paulo, nao ha- gundo turno da eleiifao, a fcxecu- do PT a Presidencia da Repu-
Miguel Arraes, de Pemambuco, e Pe- via quilquer vestigjo de festa no flnal tiva Nacional do PT reumu-se no blica, Luis Inacio Lula da Su-
dro Simon, do Rio Grande do Sul; da tarde, U, trabalhavam apenas os « ™jwa avaltar Kgi- va> 

^ um dos c0nc0rrentes.
presidente nacional do PMDB, Jarbas funcionarios que cuidavam do proces- meiros resultados. O Uiretorio "Eu mc nronnnho a ser o interVasconcelos; o candidato a vice pelo samento de dados eleitorais nos compu- Nacional do partido esta convo- inn i/ l ilnfPT n *'
PMDB, Waldir Pires; e o candidato tadoresdo partido. cado para uma reuniao nos pro- !; ? if 

C°m«jj ^
presidente pelo PSDB, senador Mario Depois de votar, pela manha, Lula ximos dias 25 e 26. Neste encon- (lue *® mantldO com 0
Covas. encontrou tempo para ao Hospital tro, havera a defini^ao dos goveroadoMiiri relacionamento

Diante de cerca de 200 corrcligiona- Assump?aO, visitar o menino pabri- criterios para as alian^as do par- IHUlto bom , afirmou Bittar np
rios, quejacomemoravamaelei?aona cio, filho do diretor do Sindicato dos tido no segundo turno. "Nao inicio da tarde. Para ele, I)
porta de sua casa, Lula conversou com Metalurgicos de Sao Bernardo, Mauro podera ser um criterio de parti- campanha no segundo turni)
o presidente nacional do PSDB, ex-go- dos Santos Barbosa. Do hospital foi fjja fe cargos, mas em termos de sera feita com base em aliant
vernador Franco Montoro, atraves de para casa, onde, do telhado da gara- um prosrama de mudancas", C8S entre partidos. 

"Todos cjs
uma linha direta instalada por uma gem, discursou para mihtantes do PT, avjsou Gilberto Carvalho. candidatos de esquerda tem
emissora de radio. Num dialogo bas- enquanto sua mulher, Mansa, agitava VT j,
tante cordial, Lula disse a Montoro uma bandeira do partido que ela con- Na elei^ao de ontem, segundo k
que o PSDB e uma "forsa 

politica con- feccionou anos atras. Segundo petis- ¦» 0 PT, 0 partido mobllizou 1,5 ?! ,, ,, direita, inclusive 0
sagrada que tem que ser levada em tas, a bandeira foi a primeira do parti- milhao de mihtantes para o tra- CoUor « acredita o prefeito de
considera;ao". Mas preferiu nao avan- do, criado em 1979. Lula subiu no teto da garagem para saudar militancia balho de boca de uma em todo Campinas. j

 v • ^ 
. . S8o Pau]o-j-Arlovaldo Santtjs

do alto do telhado \ #
com exce^oes, Entre . ktt VlMit; %
dos quatro filhos de Lula, Sandro Luis, Banco do Brasil, porque, se for pro- << .V B Mb \L llilL %,
de 10 anos,surpreendidodentrodafaixa curar casos iguais no PDT, o partido S
proibida a campanha as 9h30 e liberado desaparece no Rio Grande do Sul", \ "m
pelos da Justi?a Eleitoral, gra?as atacou Lula. Sc chegar ao segundo tur- </ " 1< JMk!'
mterven?ao de assessores do candidato. no, ele tem cspcran?a de ser apoia- ^ ¦'»''!« 1
Por sorte, os poucos outros do por govcrnadores do PMDB, alem tS 

. 
fi,-, « SHI

partidos que trabalhavam na mesma Zo- da ja quase certa adesao de Miguel \ 
' 

§ 
** ' ™ ™

na Eleitoral nao sabiam quem era aquele Arraes, de Pemambuco. Ontem, ele elo- 't
garoto tao animado com a propaganda por o passado do go- ^ ¦¦.& \ <; !)doPT. vernador do Rio Grande do Sul, Pedro bHV

MtVV a ponto lembrando-o como nome *Jj|p *,T
de promoter varias vczes que cozinharia pP
uma carbonara para as bases -

dos do candidato Leonel Brizola, do Certo de aue fez uma campanha para
PDT- "Ele andava desesperado", repe- ganhar a eleigao, o candidato explicou */> S','':<^IH
tia o petista cada oportunidade, re- propagan- .. j
chaijando a hipotese de ter Brizola co- da politica, falou de seus pianos gilty/ ¦--; ¦ • •' v
mo vice no segundo turno, se conseguir paraachefiadasFor;asArmadas."Essa tHHR'' : ''<m'. 

^chegar e tambem a possibilidade de e uma area delicada", disse. "Vamos ter :W r 
" 

, * Jf\ 1completar a chapa do candidato do que fazer cscolhas conversando com os W ?tl y Jk "¦1
PDT, se e eu pretendo de- \*f & -if, «r* »-

Lula tem de que Brizola de eleito." Tranquilo, Lula fugiu de ' * M^T 'doif preparando o terreno para poucos assuntos no assedio permanente ..jMlt
poia-jo no segundo tumo, caso o PT se que sofreu dos jornalistas deixados a Sij^HSrs"'J| " .* *
classifique no primeiro. Na hipotese *, ,*<
oposta, se diz disposto trabalhar bre a garagem do Jardim Santa Terezi- ' I
pelo concorrente do PDT, mas acha nha. Ele se mudou para no meio da ' 4 h 

'¦>-
que havera dificuldade de convencer campanha, quando seus assessores P
aguerrida militancia petista a segui-lo cohvenceram de que a casa era
nesse caminho. "Ele deveria parar de vulneravel demais para um candidato •,

^una^useran^arOoca^noa^oIu^^votaga^a^a^Bernara^a^^mpo^ acusar o Jose Paulo Bisol (vice do PT) Presidencia da Rcpublica. Computadores do Jr 1 confer em numcros vmaos do i
I

oe(/o na ceauta, antes de

I '- A caminho da sc^ao, parada para Comemorando como candidato fim da espera dc 29 anos

Preferidos são PDT e PSDB i|
O secretário nacional de for- país. Mais um milhão de militaá-

mação política do PT, Gilberto tes estão sendo mobilizados paíà
Carvalho, afirmou ontem que a fiscalização 5da apuração. Eín
seu partido vai "privilegiar função 

destes números e do en(-
alianças com as bases dos candi* tusiasmo dos partidários de Lu|a
datos Mário Covas e Leonel Bri- em lievar suà mensagem, a cón»-
zola, o que não significa que não quista da Vaga no segundo turnò
haverá entendimentos entre lide- era dada como certa pelo di&
ranças", referindo-se aos acor- gentes do PT. Jj
dós visando ao secundo turno j;
da eleição presidencial, Secundo n ^ac® Bittar, prefeito <k
o dirigente pétista, as críticas Campinas (PT), segunda
desferidas por Brizola ao PT na . maior cidade de São Paulo,

mihtancia

>eijo ha cédula, antes de colocar o voto na uma

A caminho da seção, parada para entrevista

i4 a Io caderno d quinta-feira, 16/11/8$ JORNAL DO B!«ásfe

Mesmo sem a vaga assegurada, PT já inicia busca do apoio da esquerdà

SAO BERNARDO DO CAMPO,
SP — Mesmo procurando não demons-
trar euforia pelos resultados das primei-
ras pesquisas de boca dc urna, que
apontavam para a possibilidade de sua
passagem para o segundo turno da elei-
ção presidencial, o candidato do PT,
Luís Inácio Lula da Silva, não conse-
guiu esconder ontem, no fínaí da tarde,
a certeza de ter alcançado o «egundo lü-
gar. "Acredito 

que teremos o apoio dos
progressistas, entre eles aqueles abri-
gados no PDT, embora o Brizola tenha
esse problema de auto-afirmação e um
discurso raivoso", disse Lula-fta-porta
dc sua casa, em São Bernardo do Cam*
pò, depois do fechamento das urnas.

Lula acha "bom" ter o candidato do
PRN, Fernando Collor de Mello, como
adversário no seguido turno. "Dispu-
tar com o Collor não será tão difícil
porque ele é vulnerável e tem um dis-
curso vazio. O conflito ideológico vai
deixar claro estas contradições". Co-
mo "progressistas" a quem já pensa
em solicitar apoio no segundo turno,v.
Lula citou os governadores do PMDB
Miguel Arraes, de Pernambuco, e Pe-
dro Simon, do Rio Grande do Sul; o
presidente nacional do PMDB, Járbas
Vasconcelos; o candidato a vice pelo
PMDB, Waídir Pires; e o candidato a
presidente pelo PSDB, senador Mário
Covas.

Diante de cerca de 200 corrcligioná-
rios, que já comemoravam a eleição na
porta de sua casa, Lula conversou com
o presidente nacional do PSDB, ex-go-
vernador Franco Montoro, através de
uma linha direta instalada por uma
emissora de rádio. Num diálogo bas-
tante cordial, Lula disse a Montoro
que o PSDB é uma "força 

política con-
sagrada que tem que ser levada em
consideração'!. Mas preferiu não avan-

çar cm negociações visando ao apoio
no segundo turno "em respeito aò fato
de estarmos disputando as eleições",
conforme disse a Montoro. No final da
tareje, porém, o economista Aloisio
Mercadante, principal assessor econô-
mico do candidato do PT, recebeu ura
telefonema do deputado federal José
Serra (PSDB-SP) com acenos para o
inicio das conversações entre os dois
partidos.

Lula disse que as primeiras pesqui-
sas de boca-de-urna que foram divul-
gadas confirmaram suas expectativas,
mas.assinalou que não as considerava:
definitivas. "Prefiro esperar os resul-
tados das últimas umas para começar
a pensar nas articulações do segundo
turno", disse o candidato do PT, em
entrevista que não durou mais de 1S
minutos. Lula ficou em casa durante
toda a tarde. Depois da rápida entre-
vista, recolheu-se novamente e disse
que só voltar a dar declarações por
volta da meia-noite. Em seu comitê
eleitoral, no bairro de classe média de
Vila Mariana, em São Paulo, não ha-
via quàlquer vestígio de festa no final
da tarde, Lá, trabalhavam apenas os
funcionários que cuidavam do proces-
samento de dados eleitorais nos compu-
tadòres do partido.

Depois de votar, pela manhã, Lula
encontrou tempo para ir ao Hospital
Assumpção, visitar o menino Fabri-
cio, filho do diretor do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Bernardo, Mauro
dos Santos Barbosa. Do hospital foi
para casa, onde, do telhado da gara-
gem, discursou para militantes do PT,
enquanto sua mulher, Marisa, agitava
uma bandeira do partido que ela con-
feccionou anos atrás. Segundo petis-
tas, a bandeira foi a primeira do parti-
do, criado era 1979. arsubiu no teto da garagem para sauc

Antes do voto, discurso do alto do telhado
SAO BERNARDO DO CAMPO,

SP — Foram necessários 20 minutos pa-
ra que o candidato da Frente Brasil Po-
pular, Luís Inácio Lula da Silva, ven-
cesse os cem metros que separam o
local onde parou seu cano e a sala da
70a seção, da 296* Zona Eleitoral, onde
votou com a mulher, Marisa, no final
da manhã de ontem. Quando desceu do
carro, Lula foi cercado por uma multi-
dão de cerca de 200 pessoas, a maioria
delas suas vizinhas até três meses atrás—
quando se transferiu para um bunkcr
construído sobre uma garagem localiza-
da no Jardim Santa Terezinha—na casa

rio onde votou,
bairro operário

de São Bernardo do Campo, o B do ABC
paulista. Apesar da proibição de mani-
festações de campanha no dia da eleição,
o candidato não teve outra escolha: ao
sair do colégio, subiu no telhado de sua
velha casa e discursou para os eleitores,

3ue 
àquela altura já eram SOO, embala-

os em gritos de apoio e canções da
campanha.

Emocionado, Lula tomou o caminho
da urna às 10h30 e foi saudado na porta
de casa por uma aglomeração de vizi-
nhos. Não contentes em apenas saudar
o candidato, os moradores do número
276 da mesma rua, em frente à casa de
Lula, puseram para tocar a todo volu-

me o Hino Nacional quando ele apare-
ceu no alto da escada. Veneida — na
base de muitos empurrões e pedidos de
licença — a maratona para entrar na
sua seção eleitoral e as poses para fo-
tografias, Lula anuneiou aos gritos que
não demoraria mais. "Levei 29 anos parachegar aqui e não posso demorar mais",
afirmou, beijando a cédula, antes de co-
locá-la na uma.
Logo cedo, Lula tinha ouvido uma fita
com o ruído do helicópteros militares

3ue 
sobrevoaram uma das assembléias

e metalúrgicos do ABC em abril de
1980 e recordou parte da história que o
fez chegar à condição de primeiro can-
didato operário á Presidência da Re-

Sública. 
"Minha mãe já chorava por-ue eu tinha conseguido chegar a

torneiro mecânico", lembrou. "Imagi-
ne se ela me visse hoje", afirmou, ain-
da de chinelos de dedos nos pés, com a
calça bege que usaria para votar e uma
camisa de plush cor de vinho, que
ganhou dos metalúrgicos suecos numa
viagem à Europa.

Ô dia histórico de Lula foi precedido
de uma noite bem-dormida, sem so-
nhos. Mas ele acordou preocupado com
a boca-de-urna- Quis saber, logo cedo,
se os outros candidatos tinham mon-
tado fortes esquemas na sua principal
base eleitoral. Não tinham. Nem o PT
trabalhou ostensivamente nos locais de
votação de São Bernardo do Campo,

com raríssimas exceções. Entre elas, um
dos quatro filhos de Lula, Sandro Luis,
de 10 anos, surpreendido dentro da faixa
proibida à campanha às 9h30 e liberado
pelos fiscais da Justiça Eleitoral, graças à
intervenção de assessores do candidato.
Por sorte, os poucos boqueiros de outros
partidos que trabalhavam na mesma Zo-
na Eleitoral não sabiam quem era aquele
garoto tão animado com a propaganda
do PT.

Menu — Bem-humorado a ponto
de prometer várias vezes que cozinharia
uma macarrão à carbonara para o al-
moço da família, Lula passou o dia
ironizando os recentes ataques recebi-
dos do candidato Leonel Brizola, do
PDT- "Ele andava desesperado", repe-
tia o petista a cada oportunidade, re-
chaçando a hipótese de ter Brizola co-
mo vice no segundo turno, se conseguir
chegar lá, e também a possibilidade de
completar a chapa do candidato do
PDT, se for ele um dos concorrentes.

Lula tem certeza de que Brizola an-
dou preparando o terreno para não a-
poiá-lo no segundo turno, caso o PT se
classifique no primeiro. Na hipótese
oposta, ele se di? disposto a trabalhar
pelo concorrente do PDT, mas acha
que haverá dificuldade de convencer a
aguerrida militância petista a segui-lo
nesse caminho. "Ele deveria parar de
acusar o José Paulo Bisol (vice do PT)

de latifundiário que tomou dinheiro no
Banco do Brasil, porque, se for pro-
curar casos iguais no PDT, o partidodesaparece no Rio Grande do Sul",
atacou Lula. Sc chegar ao segundo tur-
no, ele tem esperança de ser apoia-
do por governadores do PMDB, além
da já quase certa adesão de Miguel
Arraes, de Pernambuco. Ontem, ele elo-
giou, por exemplo, o passado do go-
vernador do Rio Grande do Sul, Pedro
Simon, lembrando-o como um nome
entre aqueles que pretende procurar para
ampliar as bases da Frente Brasil Popu-
lar, que reúne o PT, o PC do B e o
PSB.

Certo de que fez uma campanha para
ganhar a eleição, o candidato explicou
porque, até o último dia de propagan-
da política, não falou de seus planos
para a chefia das Forças Armadas. "Essa
e uma área delicada", disse. "Vamos ter
que fazer escolhas conversando com os
militares e isso eu só pretendo fazer de-
pois de eleito." Tranqüilo, Lula fugiu de
poucos assuntos no assédio permanente
que sofreu dos jornalistas deixados à
vontade no apartamento construído so-
bre a garagem do Jardim Santa Terezi-
nha. Ele se mudou para lá no meio da
campanha, quando seus assessores o
convenceram de que a casa antiga era
vulnerável demais para um candidato à
Presidência da República.

haverá entendimentos entre lide-
ranças", referindo-se aos acor-
dós visando ao secundo turno
da eleição presidencial, Secundo
o dirigente pétista, as críticas
desferidas por Brizola ao PT na
reta final da campanha não vão
prejudicar uma possível aliança.

Estas criticas têm que ser enten-
didas no momento tático da
campanha do Brizola e não são
um impedimento para o entendi-
mento."

Certa de ter alcançado o se-
gundo turno da eleição, a Execu-
tiva Nacional do PT reuniu-se no
final da nòite para avaliar os pri-
meiros resultados. O Diretorio
Nacional do partido, está convo-
cado para uma reunião nos pró-
ximos dias 25 e 26. Neste encon-
tro, haverá a definição dos
critérios para as alianças do par-
tido no segundo turno. "Não

poderá ser um critério de parti-
lha de cargos, mas em termos de
um programa de mudanças",
avisou Gilberto Carvalho.

Na eleição de ontem, segundo
o PT, o partido mobilizou 1,5
milhão de militantes para o tra-
balho de boca de urna em todo o

com 1,2 milhão de habitantei,
ofereceu-se ontem para ser 'a

mediador de futuras conversa-
ções entre seu partido e o gdf
vernador de São Paulo, Õre$>
tes Quércia, com vistas j|
alianças para o segundo turnp
das eleições, caso o candidato
do PT à Presidência da Repur
blica, Luís Inácio Lula da Si|-
và, seja um dos concorrentes.
"Eu me proponho a ser o inter*
locutor do1 PT com o Quércia,
já que tenho mantido com ó
governador um relacionamento
muito bom", afirmou Bittar np
início da tarde. Para ele, li
campanha no segundo turnb
será feita com base em aliant
ças entre partidos. 

"Todos cjs
candidatos de esquerda têiti
condições de derrotar um can*
didato de direita, inclusive p
Collor", acredita o prefeito de
Campinas. ;
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Computadores do PT conferem números vindos do TSE}
I

Comitê faz apuração paralela
Em clima de grande euforia, 20 mili-

tantes do PT especializados em computa-
ção iniciaram, na noite de ontem, o tra-
balho de contagem paralela dos votos da
eleição presidencial. A partir de informa-
ções de um milhão de fiscais do partido
espalhados por todas as juntas apurado-
ras do pais, os 13 microcomputadores
instalados na sede do Comitê Nacional
pró-Lula, no bairro paulistano de Vila
Mariana, comparavam os números da
apuração oficial do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) com as informações de
seus militantes.

O PT lançou mão de um sistema
sofisticado de comunicação para fazer
sua contagem dos votos. Na junta apu-
radora, o fiscal do partido tem a obri-
gação de recolher o mapa final da con-
tagem de votos de cada urna e enviá-lo
a um coordenador. De hora em hora, o
coordenador remete os dados por tele-
fone para o diretório municipal do par-
tido na cidade em que está se dando a
apuração. O diretório encaminha os da-

dos ao comitê nacional, em São Paulo.
Os números, então, vão para sete dos 13
microcomputadores e o PT passa, assirrj;
a ter sua própria contagem.-,Os outros
cinco micros do partido c,stào ligados à
rede nacional da Embratel, que está
transmitindo informações oficiais dja
apuração divulgadas em Brasília pelo
TSE. ;

Com os dois números em seus mi-
cros — os enviados pelo partido e os dfi
TSE —, os técnicos do PT, em plantão
dc 24 horas 110 Comitê pró-Lula, fazem
a comparação. Caso seja descoberta uma
diferença superior a 0,4% entre os dois
dados, imediatamente os fiscais da cidár
de onde existe a dúvida são acionado^.
Eles passam, então, 3 ter,a obrigação ae
pedir a rccontagem dos votos. Caso, ne$-
ta recontagem, persista a diferença, o PT
está orientado a acionar l>eus seis advo-
gados em Brasília, chefiados pelo ex-pre-
sidente da OAB Márcio Thomas Bastos,
para entrar com as medidas jurídicas qije
julgar necessárias.

Bisol encontra Simon na rua

Comemorando como candidato fim da espera dc 29 anos

PORTO ALEGRE — Houve total
indiferença dos eleitores quando o sena-
dor gaúcho, José Paulo Bisol, candida-
to a vice-presidente na chapa da Frente
Brasil Popular, chegou para votar na
Escola Florindo Tubino Sampaio, no
Bairro Petrópolis, por volta das 9h. Al-
guns pedetistas, na calçada oposta, até
ensaiaram uma vaia, mas acabaram
mesmo ignorando a presença da cara-
vana de militantes do PT, PSB, e PC do
B em favòr do trabalho da boca-de-ur-
na. Entre os petistas estava o prefeito
Olivio Dutra, que tampouco impressio-
nou o eleitorado quando votou no Co-
iégio São João, perto da sua casa, na
Zona Norte da cidade.

Coincidentemente, o cortejo de Bi-
sol acabou colidindo com o grupo que
acompanhava o governador Pedro Si-
mon, no momento em que saía de seu

prédio no bairro Petrópolis para vòtar.
O mal-estar inicial causado pelo im-
previsto acabou sc transformando cm
cordiais abraços e trocas de boa sortt}.
Afinal, Bisol e Simon foram corrclj-
gionários até pouco tempo. .

"O importante é que o grande veti-
ccdor desta eleição seja o povo brasileí-
ro, escolhendo o melhor para a nação",
disse Simon, enquanto cumprimenta-
va o vice de Luís Inácio Lula da Silva c
o prefeito Olivio Dutra. "Sem dúvidajá
é isso que todos queremos", respondeu
Bisol. De lado, dona Judith Dutra, pn-
meira-dama do município, cochicha-
va. "Bem que o povo tem razão quando
diz que político é tudo igual: se quei-
mam, se queimam, depois ficam de
tapinhas nas costas. Eu não suporto
essas coisas."
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Sempre que você viaja para fora do país, ou mesmo
para outros Estados do Brasil, você acaba levando
vários telefones de amigos dos amigos dos seus ami
gos para qualquer tipo de eventualidade.
Agora, o Unibanco oferece um telefone que vai subs
tituir esta infindável lista de telefones "pra 

qualquer
tipo de coisa".
Nas suas próximas viagens, a qualquer hora, não im
portando o fuso horário, você pode contar com o
Unibanco Assistência 24 horas, a Assistência Mundial
ao Cliente Uniconta.
Sendo associado do Unibanco Assistência 24 horas, você
vai estar sempre ligado a um serviço muito especial.
Basta discar (021) 275-9842 e você achará a melhor
solução para os eventuais acidentes que possam vir a
acontecer nas suas viagens.
Conheça melhor a Assistência Mundial ao Cliente
Uniconta. Com o Unibanco Assistência 24 horas, o
Cliente Uniconta estará sendo acompanhado em to
dos os lugares. A Uniconta agora, além de garantir o
cheque, garante também o dono do cheque.

1. Assistência em caso de doença ou acidente grave.

No caso de doença ou acidente grave, o Unibanco
Assistência 24 horas organiza os contatos necessá
rios entre sua equipe médica, o médico ou serviço
hospitalar do local onde se encontra o associado e,
se necessário, o médico da família.

2. Remoção do associado.

Digamos que os médicos determinem a remoção.
Isto pode acontecer se for necessário um serviço
hospitalar melhor equipado, um serviço médico es
pecializado ou até mesmo a remoção do associado
para a sua própria casa.
O Unibanco Assistência 24 horas organiza e assume
as despesas de remoção e providencia novas reser
vas no hospital escolhido.
A remoção, conforme o caso, pode ser feita:
-por avião sanitário
-por avião de linha regular

por ambulância
por táxi ou ônibus

-por outro meio de transporte adequado a casos es
pecíficos.

Sempre é o interesse do Cliente Uniconta e o res
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Chegou Unibanco Assistência 24 horas.

A Assistência Mundial ao Cliente Uniconta.

peito aos regulamentos médicos que serão levados
em conta para determinar a remoção. O meio utili
zado para a remoção e, depois, o local de hospitali
zação, dependem apenas destes critérios.

3. Retorno de um acompanhante.

Se o retorno do assistido exigir que ele volte sozi
nho (por exemplo, avião sanitário), o Unibanco As
sistência 24 horas providencia outro tipo de trans
porte para o acompanhante. Isso se o acompanhante
não puder voltar pelo meio que anteriormente estava
previsto.

4. Em caso de hospitalização por mais de 10 dias.

Se o Cliente Uniconta ficar hospitalizado por mais
de 10 dias no local onde ocorreu o acidente ou a
doença, e se estiver desacompanhado, o Unibanco
Assistência 24 horas providencia e assume as despe
sas de uma passagem de ida e volta para um acompa
nhante juntar-se ao associado.
O acompanhante precisa ser residente no Brasil,
membro da família ou pessoa designada pelo pró
prio paciente.

5. Retorno antecipado do Cliente Uniconta.

Se o associado for obrigado a interromper a sua via
gem por morte súbita de membro da família resi
dente no Brasil (cônjuge, pais, filhos, irmãos), o
Unibanco Assistência 24 horas coloca à disposição
uma passagem de volta até o local do sepultamento.

6. Desculpe tocar neste assunto.

Em caso de morte do associado, o Unibanco Assis
tência 24 horas providencia o traslado do corpo até
o local do sepultamento no Brasil ou até seu ex-do
micílio.

7. Adicionais do Unibanco Assistência 24 horas só
para casos no Brasil.

No caso de doenças ou acidente grave que impossi
bilite o associado de conduzir o seu veículo de volta
para o seu domicílio e, evidente, se não houver ne
nhum acompanhante que possa dirigir o veículo, o
Unibanco Assistência 24 horas providencia um moto
rista para fazer isto, desde que o veículo se encontre

em condições e dentro das normas oficiais de trân
sito.

... r
8. Adicionais do Unibanco Assistência 24 horas só
para casos fora do Brasil. •••

Retorno de filhos menores de 15 anos.
Se o associado sofrer um acidente no exterior, for
hospitalizado e estiver viajando com os filhos sem
outra pessoa adulta, o Unibanco Assistência 24 horas
providencia que os filhos com menos de 15 anos vo]
tem ao Brasil acompanhados por um responsável.

Adiantamento para despesas médicas/hospitalares.
No caso de despesas médicas no estrangeiro, o Uni
banco Assistência 24 horas adianta, de acordo com a
legislação então vigente, ao Cliente Uniconta até o li ;
mite de US$ 5.000, se tais despesas ultrapassarem
US$100.-Esse adiantamento somente será efetuado
no exterior, se os respectivos recursos forem previa
mente colocados à disposição da Companhia de As
sistência no Brasil.

Caução Penal.
Pior do que sofrer um acidente de carro é sofrer um ~

acidente de carro e, longe de casa, precisar prestar £*
contas com as autoíidades locais. Mas o Unibanco gg
Assistência 24 horas adianta, de acordo com a legis
lação então em vigor, áo associado o valor da caução
penal em caso de acidente de veículo, limitando este
adiantamento ao valor de US$ 5.000. Esse adianta T
mento somente será efetuado, no exterior, se os res
pectivos recursos forem previamente colocados à
disposição da Companhia de Assistência no Brasil.

Informações.
O Unibanco Assistência 24 horas presta todas as in
formações necessárias ao associado em viagem.
Como, por exemplo, as providências necessárias que
devem ser tomadas no caso de roubo, extravio de
documentos ou auxílio na transmissão de mensagens
urgentes.

Agora você já sabe porque, além de ter um cheque 1.
com muita garantia, o Unibanco deseja que o asso
ciado do Unibanco Assistência 24 horas nunca tenha
qualquer tipo de problemas nas suas-viagens.
Mas, se por acaso tiver, procure o telefone mais «*»

próximo e bata um fio para o Unibanco Assistência
24 horas.

I



Entusiasmo faz de eleitores reis e herois 
por 

um dia
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de Belo Horizonte, crianças fizeram boca-de-urna para LulaNum bairro o;

Belo Horizonte -r- Waldemar Sablno

Berenice (de óculos)

Entusiasmo faz de eleitores reis e heróis 
por 

um dia

0 fcíramenteiro Joç| Evangelista dó
Santos acordou cedo optem, exatamente
às 5h, comó fa? toejos os dias. Tômóu
banho, uma xicara de café amargo e às
6hl0 já estava plantadó nó portão prin-
cipal do Colégio Joãó Ramalho, na re-
gião central de São Bernardo do Campo

o B do ABC paulista —, com seu
título de eleitor na mão. "Hoje, eu fiz
questão de ser o primeiro a bater ponto",
brinçóu Joel, exibindo seu tépis nóvo,
comprado especialmente para a ocasião.
Sem conseguir disfarçar a emoção, Joel,
de 35 anos, casado e cóm dois filhos,
èleitór do PT, justificou os olhos .molha-
dos. "É uma coisa muito forte votar e
acreditar que um sujeito como eu tam-
bém pode ser presidente da República",
discursou, um tanto aflito para voltar
para casa e ficar cóm as crianças, übe-
iftíidó a pairou para ir votar."4 

Como Joel, a maioria dos brasileiros
trào mediu sacrifícios para ir às urnas.
È, acima de tudo, nâo red"?iu o voto a
um gesto burócrático. O eleitor pjn*
tou-se, embandeirou-se, gritou, panfle*
tou e até percorreu quilômetrós a pé para
ir votar, comó a pernambucana Maria
do Socorro da Silva, de 38 anos, mora-

dora da Zona rural de Caruaru, que an»
dou três quilômetros para chegar a sua
seção eleitoral. "Se eu não vótar não vou
poder reclamar depois, não é?'\ explicou
sorrindo.

Na outra ponta do pais, o gaúchoJósé Mascarerihas, de 48 anos, vestiu a
bómbacha e um par de botas, provi-
denciou uma garrafa com cachaça de
larania íj- "para matar a sede da via»
gém -ri niontou o cavalo e marchou
cerca de 45 quilômetros desde ó muni-
cípjo de Çravátai até o bairro Parte-
non, em Porto Alegre, onde votou. Bri'
zolista fanático, José anunciou que
aquela era "sua homenagem ao futuró
presidente do pais e à volta da vergo-
nha na cara neste pais".

O entusiasmo com a participação
democrática também não conheceu barr
réiras de idade. Mesmo sem ter a obrigai
çãó de votar, Helena Coelho, dí 9$ anos,
fez questãó de riâó ficar de fora dó que
considera um impórtante momentó da
vida nacional. Ao meio dia, sób um so)
de 35 graus, ela votou na 76a seção da I'
zona eleitoral de Natal, Rio Grande do
Norte. "Votarei até quando Deus qui-
ser", disse Helena, que escolheu o candi-
dato Mário Covas depois de assistir aós

programas do horário eleitoral gratuito
na televisão.

Em Brasília, a economista Flávia
Lima e Silva, de 32 anós, acordou ás
6h30, fói até o guarda-roupa e, para ir
vôtar, désengavetou uma camiseta ama-
rela com a inscrição "Eu quero votar
para presidente". A camiseta, usada por
Flávia nos busmços realizados em 1984,
nà campanha das diretas já, ficóu guar-
dada durante cincó anos, à espera da
eleição para presidértte. 

"É uma relíquia
da qu9l nunca VOU me dèsfazer", disse.

Outro brasiliense que votou emocio-
nado fói José Edilson Bezerra, ex-fun-
cionário da Novacàp, a construtora de
Brasília. Morador até hoje da Vila Pia-
nalto, primeiro lugarejo da capital on-
de foram alojados os pioneiros, Edil-
son ainda se lembra do dia em que
assistiu, decepcionado, à posse do pre-
sidente Jánió Quadros — seu cindida-
tó era o general Lott. Ontem, ele vo-
tou. em Brizola, mas afirma que ficará
satisfeito se quálquer candidato da es-
querda for eleito. "Não é só a vitória
do meu candidato que estarei come-
morando, mas a volta da democracia
no pais."
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Em 200 anos, a primeira 
vez da Costa

-n- FLÔRlANOPOUS — Isolada num
dos mais belos recantos da Ilha de Santa
Catarina, a comunidade da Costa da
Lagoa, com mil moradores e 293 votan-
tes, viveu sua primeira eleiçãó para Presi-
llente da República — apesar de ter mais
{je 200 anos de existência- A Costa, como
é conhecida, é o local de mais difícil
aCesso na ilha, reduto de pescadores des-
tendentes de açorianos. O contato côm ó
iiieio urbano só é possível através de
barcos pela Lagóa da Conceição, ou pór
precária trilha no mato. Esta foi a tercei-

ra eleição na história da Costa, que até
1982 sequer tinha energia elétrica.

"Antes de 85, tínhamos de enfrentar
mau tempo para votar na sede do dis-
trito e dependíamos de éaronas nas lan-
chas", conta ó pesíador Altamiro Ono-
fre Laureanó, 45 anos, barqueiro qué
transportou a urna da Cósta nos três
últimos pleitos.

Com 75 anos, o ex^peScador e hoje
balaieiró Casimiro Jdelino Ramos es-
tava tão excitado ontem quanto um
jovem de 16 anos que votava pela pri-

meira vez. "Nunca escolhi um presj-
dente", explicou. Casimiro optou por
Fernando Collor de Mello, para retri-
buir um favor prestado por um amigo.

Casimiro é o eleitor mais velho da
Costa da Lagoa — mas perderia para
sua mulher, Ermídia Ramós, 80 anos,
impedida de vótar pór problemas de
coluna. "Eu bem que queria, porque
antigamente o povo ia votar em barco
a remo. Hoje a urna está tão pertinho
que não vale a pena desperdiçar", ar-
gumentou ela."

Festa e 
pequenos 

tumultos dão

o tom da boca-de-urna no 
paísnn A ríl I T Tu> #•! ama MA nÂ /)n miAm Mnvn évnUnlltn» /4a n»flKo" avt

Eleição não vai ao garimpo de Roraima
• pÓA VISfA — Os quase 60 mil ga-
Hmpeiros espalhados por 67 pistas de
pouso clandestinas em inúmeras áreas
(riinerais de Roraima são brasileiros co-
muns, mas não puderam exercer o direito
{le voto na primeira eleição direta para
presidente do Brasil depois de 29 anos. É
que a Justiça Eleitoral do estado não
tomou nenhuma providencia Para insta-
lar urnas em lóíais provisórios, deixando
de fora dó processo eleitóral esses traba-
íhadòres vindos de todas as partes do
país.

Segundo o presidente do Sindicato
dos Garimpeiros de Roraima, José tei-
xeira Peixoto, o mínimo que a Jus-
tiça Eleitoral poderia ter feito era a
instalação de pelo menos três postos
provisórios do correio em pontos es-
tratcgicos e considerados referenciais nos
garimpos. "Eles são brasileiros cómo
qualquer outro e a falta de disposi-
çãó dó poder público cerceou o direito
mais digno de um homem em período
dé democracia: o direito de voto, ou,

ao jnenós, ó de justificar a ausência",
protesta Teixeira.

Na Justiça, a argumentação é de que
a falta de recursos, aliada á pouca or-
ganização nós garimpós, impediu qual-
quer cogitação rtesse sentido. Outro fator
alegado é que as grandes distâncias
além do fato das pistas só permitirem
aviões pequenos — impediriam a chega-
da a tempo dó material eleitoral para o
encerramento das eleições.

BRASÍLIA — Um simples lenço ver-
melhó nô pescoço pode provocar tumul-
to em dia de eleição. Foi o que aconteceu
cóm o fiscal dó PDT Roberto Torres,
que usou este adereço para fazer boóa-
de-urna ontem pela manhã no Colégio
Inei, na Quadra 7 do Lago Sul, um bair-
ro de classe alta desta capital. O fiscal do
PL José Claudino Ramos Sobrinho pro-
testou contra ós lenços vermelhos do
PDT e, depois de uma consulta por telé-
fone aó TSE, a indumentária foi permiti-
da. Mas a pressão foi tanta que Roberto
acabou guardando o lenço.

Enquanto na rua, distante 50 metros
da entrada do colégio, grupos do PSDB,
PRN e PDT disputavam ó espaço e a
atençãó dos passantes com panfletos,
bandeiras e cartazes, um discreto mili-
tante do PT colocava santinhos direta-
mente nó bólsó dé quem vinha lhe pedir
uma informação, pois era a única pessoa
que tinha o jornal com as seções e zonas
eleitorais.

S&o Paulo — Nos quarteirões à
volta do Colégio Saíre Cóeur de Marie,
no rico bairro dós Jardins na 5* Zona

Eleitoral, a agitação não era só de quem
fazia boca-de-urna, mas também de sau-
dáveis rapazes e moças com explicitas
opções de voto para Guilherme Afif Do-
mingos e Paulo Maluf. Na porta do colé-
gio, ó advogado Oscar Mohcrdaui, 24
anos, chamava atenção usando uma
máscara de papel com a cara do Maluf
desenhada. No mesmo tom de voz do
candidato do PDS ele arrancou risos
quando disse que "já asfaltou a ponte
aérea" e que, se eleito, "iria colocar qui-
be na mesa do pobre".

ABC — A República Sindical do
ABC, como chegou a ser chamado o
núCelo das grandes greves no final da
década de 70, é o berço do PT e ontem
não negou sua fidelidade ao partido. Fo-
ram acionados cerca de 5 mil voluntários
pára fazer boca-de-urna em Santo An-
dré, outros 3 mil cm São Bernardo e mais
1.600 em São Caetano. Mas existiram
exceções curiosas. A piauiense Euridicc
de Macedo, logo depois de votar em
Lula, correu para o comitê eleitoral do
PRN em Santo André para se candidatar
à vaga de boqueira de Collor. "Não dá

para trabalhar de graça", explicou, refe-
rindo-se aos NCz$ 60,00 pagos pelo pdf-J
tido.

Belo Horizonte — Uma numero^
sa equipe de boqueiros, que em alguns
momentos aproximou-se de 100 pessôas;
foi liderada pelo sindicalista Jose Maria
Almeida—secretário de formação sindi-
cal da CUT e diretor do Sindicato dos
Metalúrgicos de Belo Horizonte —, du-
rante a manhã de ontem, no populosobairro do Barreiro de Cima. Ate crianças
fizeram boca-de-uma para Lula. Com-
placentes e bem-humorados, os policiais'
militares toleraram os boqueiros. "A gen-
te faz vista grossa. Esses petistas é que'
são chorões demais", disse o terceiro-sar-
gento PM Élson Ribeiro Costa,' coií-'
testando queixas de apreensão de saiúb'
nhos

S&o Luis — A eleitora Iguarácíra"
Carvalho, 31 anos, escólheu uma forma ^
diferente para fazer boca-de-urna naelêí-
ção para Presidente da República. Grá-
vida de oito meses do seu terceiro filho,.
vestiu uma mini-blusa e pintou a barriga
com a estrela vermelha dó PT.

Porto Alegre — Magro Mattos
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Os 22 vizinhos distribuíram seus votos entre Afif, Covas, Collor e Brizola
Santa Bárbara do Tugúrio, MG — Aarão Octavinl

; Vizinhos votam

juntos em Minas
¦ BELO HORIZONTE — Quatro fa-

mílias vizinhas, somando 22 pessoas, 20
das quais estreantes em eleições presi-
denciais (uma avó, suas duas filhas,
um genro e três netos, além de outros
três casais e seus nove filhos) fizeram
questão de votar juntos, ontem, no bair-
ro Alípio de Melo, nesta Capital. Eles
contaram, animados, que tinham segui-
do, diariamente, o programa , do TSE.
Mas, cada um garantiu ter escolhido seu
candidato livremente, sem pressão dos
demais.

A declaração de votos, família por
família, realmente demonstrou que al-
guns votos coincidiam, mas não havia
unanimidade entre eles. A avó Cacilda
Rodrigues de Morais, de 72 anos, esco-
lheu Afif. Suas duas filhas, Maria Ma-
tilde e Erci preferiram Mário Covas. O
marido de Matilde, Ildeu Carneiro vo-
tou em Collor, os dois filhos do casal,
Alexandre e Otávio, em Brizola, e a
irmã deles, Michelinc, em Afif.

: Família discute

até última hora
. Depois de ter votado cm Roberto

Freire, do PCB, a estudante Giovana
Helena de Miranda Monteiro, 16 anos,
dinda tentava, no final da manhã de
ontem, convencer sua mãe, Maria Fon-
seca de Miranda, 48, e a avó, Gua-
raciaba Fonseca de Miranda, 75, de
que, ao optarem por Fernando CóIlOr
oe Mello, do PRN, elas tinham escolhi-
do "mal". "Vocês vão se arrepender",
ameaçava.

Inconformada côm o fato de sua mãe
ter conseguido mudar o voto da avó,
na véspera da eleição, ela insistia que
Fíeire tem "idéias mais consistentes e
mais coerentes". Maria, no entanto, ar-
gumentava que o candidato do PRN
merecia confiança por ser neto de Lin-
dolfo Collor, "aquele ministro do Tra-
balho de Getúlio, que fez a legislação
trabalhista".

nlvia e Rodrigo (ao certtró) ficaram muito emocionados
Porto Alegre — Mauro Mattos

Na uma, Rosa e Augusta compraram gato por lebre

Analfabetas são enganadas

Luciano e José Carlos deram a Brizola seu 10 voto

Estréia para pai e filho

SANTA BÁRBARA DO TUGU-
RIO, MG Cóntente, com roupa de
domingo, a lavradora analfabeta Olívia
Rosa Pereira, 68 anós, se aproximou do
prefeito de sua pequena cidade, Antônio
Salomão da Silveira (PMDB), que apóia
Ulysses Guimarães, e disse: "Dei meu
voto procês." E acrescentou: "Fiz uma
cruz nó número 12." Ela, comó sua ami-
ga Augusta Martins, 65, que também

marcou o 12, não sabia que acabara
votando em Leonel Brizola.

As lavradoras haviam perguntado na
fila de votação como fazer e uma mulher
orientou-as a marcar o 12. Também o
casal analfabeto José Alberto e Cilda
Maria da Silva não tinha certeza sobre
em quem votar:"Nem retrato distribui-
ram para nós dessa vez", reclamou Cil-
da. O casal queria votar em Lula. "Ele é
pobre também", justificou Alberto.

PORTO ALEGRE — Orgulhoso de
votar, o estudante Luciano Fortes, 16
anos, abraçou o pai, José Carlos For-
tes, 48, que também estreava o voto
para Presidente numa sala da Secreta-,
ria de Agricultura do Rio Grande do
sul, e disse: "Finalmente, deram ao jo-vem a oportunidade de votar para mudar
o pais".

Pai e filho votaram ém Leonel Bri-
zola. Mas Luciano negou que o pai

tenha influenciado em sua decisão. "Li a
biografia dé Brizola e sei que ele vai
trabalhar pelo país", disse. Para José
Carlos, votar pela primeira vez para pre-
sidente não trazia emoção, "mas a sensa-
ção do direito assegurado a todo cida-
dão." A escolha por Brizola é antiga,
desde os tempos da Legalidade, em 1961.
"Agora é esperar para ver o que ele
poderá fazer pelo Brasil", concluiu.

Mesários jovens £
se entusiasmam |

PORTO ALEGRE — A estudante
Berenice Gioti Sanchotene, de 17 anos,
além de votar pela primeira vez, açu-
mulou a responsabilidade da presidên*
cia da 203a seção, instalada ria Secreta-
ria da Agricultura, nesta cidade.' "j?
muita emoção", dizia ela, que cursa "o
último ano do 2° grau e prepara-Sg
para fazer o vestibular de Administra-
ção de Empresas. "Apesar de perdéf
todo o feriado, quando poderia ter esí
tudado, valeu a pena. Estou me realj-,
zando neste trabalho", afirmou. . »

Eleitora de Brizola, como os outras
três jovens mesáriós de sua seção,.,Be-.
reniCe garantiu que seu voto foi "mais
do que consciente, foi bem analisado".-
Os mesários Rodrigo Pacheco de Bar-
celos e Silvia Dutra Pinheiro, ambós
com 19 anos, tinham a mesma opiniaí»?"Gente, é a primeira vez em 29 anós";
admirava-se Silvia. u' £

Guru prevê um 
™

golpe militar
O auto-intitulado guru Luís, Ou ba-

balorixá Laís de Xangó, ou simples-,
mente auxiliar de administração Luís.
Ferreira e Silva, gaúcho de 25 anos,,
veio de Goiânia para votar e aprovei-
tôu para dar consultas espirituais no.
Parque Farroupilha. Sob uma árvore, •
de turbante branco e óculos escuros, o •
vidente jogóu seus búzios para dezenas1
de pessoas.

"0 novo presidente será filho de
Oxalá", garantia o jovem guru, lem-.
brando que Leonel Brizola satisfaz es- >
te quesito. Afetado, Luis fala sobre uma"terrível visão" transmitida pelos búzios: >
"O novo presidente vai enfrentar, lógó'
depois de sua posse, tanques rias ruas, •
movimento de canhões e aviões". Ò vi-'
sjonário diz que "os militares estão ape-
nas observando, mas vai haver complica-'
ção". Golpe? "Canhões, canhões",'
resumiu.

4 6 ü Io caderno a quintâ-feira, J6/J1/89>[ I ' ' - ' '' ' " * ' I '



embaixadas

—-

Brasileiros no exterior 
fazem filas 

nas
j6gu|0 Reuters. Com 12 horas deantecedencia, como especial no Rio, transmitiu boletins so-

fcm-Toquio, ou em meio bre o da durante
Moscou, todo o a estran-
vein no exterior procuraram ontem as geira credenciada para esta cobertura", Nas fronteiras do Brasil com Argen-
embaixadas do Brasil para votar. orgulhava-se ao microfone o enviado tina, Uruguai, Paraguai e Bolivia foi
frequencia foi grandev com trabalhos especial Mauro Viale. grande o movimento de eleitores vol-
de boca de urna ate a ultima hora, para os 42 brasileiros que votaram £&•' ¦ ' tando ao pais para votar. Apesar de a" :^Jgt)mas reclamaifoes de eleitores que na embaixada do Brasil em Moscou vota?ao ser permitida nos consulados'tfto'se cadastrarama tempo e nao pu- emo?ao foi a maior aliada para veneer 9L* brasileiros, 0 fluxo, comegou cedo, com' 
W™ v°t,a/-1 o frio, a chuva e a neve e poder partici- muita 8ente aproveitando a eleipao para

; 9'6 eleitores, inscntos no Consii- da esc0,ha do pr6ximo presidente v'sltar ami80S e parentes.
Jatfp 4o Brasil em Paris apenas 90 nao Republica. Estavam aptos para vo- Os eleitores cadastrados nos miini-
^ovF^?06^' , eontrapartida, dos tar ^ eleitores. Dez deles nao o fize- cipios gauchos que fazem fronteira com a

'nscntos^para votarem ram por estarem viajando. Outros mo- Argentina e o Uruguai foram as uraas •
^ Genebra, apepas 24jse deslocaram ate ram fora de Moscou ou estHo doentes. muitocedo. No final da manha,cercade

' 
^So nZ^rnB wl'fni HmL/ Dois chegaram cinco minutos atrasa- 60% dos eleitores de Uruguaiana,
c\l ™™ l dos. Nao inscntos, mas moradores de Boi^a, Porto Xavier, Porto Lucena; Tresda para Paris por nap jeremvasyauton- moscou outros 60 brasileiros comoa- Passos e Santana do Livramento ja
ffem'Su Zfi^^o'do" eleiSPdTS- "ham 

votado, A unira dificuldade foi
aw tea ^emanha Oddental WPlo diplomat*-Roberto- Colin. Como os enfrentada pelos brasileiros moradores

Os trabalhos eleitorais correram em preencheram um wntriram^adaTa^fua?as'doB^aTii

e°wl enviado S'^rrei^f iS tSkSSHA SXSt&J#
ESfC/tlesTi JriSK I #"** * ™l ?r\Tyr

, ™S Pa'a votare nao puderam. A ra- = „ .. .^j Jl duas lanchas e uma balsa, nao foi reali-' zao alegada foi a de nao terem obedecido 7afa
o prazo para o cadastramento eleitoral seg"nJ°2°l Dos ... ... ^Dos 2.000 brasileiros emno exterior, que seencerrava no dia 30 de loquio — uos 118 eleitores inscn- El Soberhio anena« inn crniWiiirnmoutubro. O consulado esclareceu que tos na embaixada brasileira em Toquio, ^ S° 

Jrl«5 ral litoradto 52 Jdmainda que votassem seus votos nao pode- apenas 173 depositaram seus votos na . J" 
"°,'?fe£™ 

oTdemais a Snriam ser considerados pela Justi?a Elei- mesa eleitoral que funcionou entre no- eleitores de B?i7ola t^e ani Ztoral ja que os nomes nao constavam da ve horas da noite de terga-feira no Brasil aiternativa a travess^a clandesfina reXlistaenvifldaao Brasil. (8 da manha de quarta-feira no Japio) e
Os eleitores fr.ustrados alegaram ter seis da manha de ontem (17h de quarta do riorecebido ma orientacao do consulado em Toquio). A apuragao estava prevista F . n ,

que so cotocou anuncios na Varig, no para come?ar logo em seguida, o que |l' 
' •' /,.» c0'0.005 brasileiros

Banco doBrasile no Le Figaro um faria da mesa de Toquio a primeira SiLx. ¦: Quev>yemno Paraguai, aproveitaram
jornal sem nenhuma expressao junto enviar seus resultados ao Brasil. O Ita- oportumdade de votar e transforma-

Z SISSlSr 
prefe- 

acfiasse 7!Sd?S^t^S O embaixador Carlos Bettencourt Bueno vota no Japao tr0 e co^ternSo^itLS
Argentina - Apesar de poucos, os para as oito da manha de quinta-feira
br^eiros na Argentina demonstravam (I9h de ontem no Brasil). Uma pesquisa _ _
envjgeral um entusiasmo surpreenden- de boca de urna entre os que votaram em U „ _ _ _ 1. ,. ¦ . * __
te para queni, em muitos casos, esta Toquio indicou maioria de preferencias ^alllllu 3 l| SM
anos-Jonge da terra. Foram registra- para Mario Covas, seguido de Lula *" ™
dos 588 votos (apenas 13% de absten- Collor. j_ , y .
q3o) e o formalismo adquirido na con- Na embaixada em Washington e nos TfflVGStlS ma roda de samba que, a poucos
Vi.ven.cia com um povo formal por cinco consulados do. Brasil nos Estados « . metros das urnas, aqueceu um dia lu-
natureza, como e o argentino, foi dei- Unidos a elei?ao foi tranquila e orga- UiR tclS cUlUTlcim minoso mas com temperaturas que os-
xado na. porta do consulado. Na longa nizada. Em Nova Iorque, a boca de a fmhaivarla cilaram entre os 5 e os lOgraus.
fila que se formou pela manha diante urna nao pode ser evitada, com eleito- UalAclUci Entre os eleitores que quiseram ser
da xibine.de votajao as pessqas con- res vestindo camisetas com os nomes rvr "os Primeir?s a votar, figuravam al- .
versavam animadamente como, se fos- de Lula e Collor. Cidade com maior cZ%LX%° guns ,travestls qnue se tornaram l)fu^as
senj velhos amigos., Collor, Lula, Co- numero de eleitores inscritos nos Es- populares em Roma e outras cidades
v^s,^.,Brizola, nesfa, ordem, eram. os tados Unidos (824), Nova Ibrque e 1> OMA Aansiedade dos 1.285 italianas. Nem mesmo aqueles que se
c^fi^atps mais citados na fila de es- unica onde atuaram fiscais de partidos XV eleitores brasileiros da capital diziam emocionados por estar votanao
pera. iA maioria parecia compenetrada - dois do PT e dois do PSDB. italiana era tanta que muitos deles pra- pela primeira vez para Presidente aa
d^pportancia do momento, mesmo Em Londres, o indice de absten?ao ticamente madrugaram ontem na gran- Kepublica quiseram ser discretos ou
pi.que votavam num presidente cujo foi inferior a 15%,- com cerca de 900 -diosa Piazza Navona, uma das pra?as sobrios: com trejeitos e talsetes nabi-
gpverno nao os atingira diretamente. eleitores — entre turistas, bolsistas mais bonitas da Europa, onde fica tuais preleriram chamar a atenpao para

A"elei?ao em Buenos Aires ocorreu residentes de longa data - confrater- Paldcio Pamphily, sede da embaixada ®uas Presen?as- Sutras eleitoras que
,sem; sohressaltos. Um dos primeiros nizando-se no largo em frente ao Con- do Brasil. Houve ate quem esperou despertaram interesse loram as mulatas
vpt'ar.'np consulado foi . o embaixador sulado Geral do Brasil. A 100 metros do duas horas - desde as 6 da manha - pela tipo-exportaijao, que trabalham em di-
Francisco Thompson Flores, que-renun- posto de votanao, partidarios de Lula, abertura das tres se?oes instaladas em versos espetaculos de teatro e televisoes
cioii'a imunidade diplomatica e subme- Brizola e Mario Covas faziam boca de diferentes salas do palacio. A abertura da Italia.
teu-se-pacientemente a fila. A imprensa urna, distribuindo panfletos e manifes- obedeceu religiosamente o horario pre- A disputa pela honra de ser o pri-
lqcaT jdeu grande ^destaque as eIei?oes, tos. "E a primeira vez que tantos brasi- visto, das 8 da manha, para uma elei- meiro a votar - alem dos tres presiden-
qiie mereceu nien^pes de primeira pagina leiros vem aqui para fazer festa e nao ' 9ao que deu oportunidade a grande tes e dos mesarios que trabalharam nas
em todos os jornais e a manchete do La para reclamar", disse o consul Oto Agri- confraternizagao e a uma animadissi- tres segoes eleitorais - acabou sendo
Nation. A radio Mitre, com um enviado pino Maia. .
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PESQUISA SALARIAL: Definição
do Mercado; Coleta de Dados - In-
fluâncias da Pòlitica Salarial eatabele-
cida pelo Governo Federal; Tratamen-
to dos Dados; Análise do Reaultado;
Utilização de Microcomputadores.
BENEFÍCIOS: A Política de Benefl-
cios; Tipos de Benefícios; CMculosde
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Desvantagens
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Tratar ao participante uma visão atuei so-
bre Planejamento de Remuneração con-
siderando e atual Legislação mas, enfo-
¦ndo principalmente técnicas de forma-
Mo salarial como forma de diminuir con-
^¦emocionais, prevenir greves a mini-
mizar reclamações trabalhistas colocan-
do a força de trabalho mais produtiva e
¦¦¦¦¦llllto remunerada.

Professor MOACYR IGNÁC10 CABREI-
RA, Administrador da Empresaa - PUC e
FGV, Pús-Graduado em Administração
(UFRJ) 9 Especialização em Recursos Hu-
manos, ex-Gerente Administrativo de Re-
curaos Humanos do Grupo Sul América
Seguros.- '

L

, Com 12 horas de antecedência, como
*in«.Tóquio, ou em meio à neve, em
Moscou, milhares de brasileiros que vi-
vem no exterior procuraram ontem às
embáixadas do Brasil para votar. A
freqüência foi grande, com trabalhos
de boca de urna até a última hora, e

| Jíjgumas reclamações de eleitores queí'rab'se cadastraram ja tempo e não pu-' ft^àm votar.
••^fc-Dos 916 eleitores;inscrítos no Consu-
laío do Brasil em Paris apenas 90 não
cotnpareceram. Em' contrapartida, dos
38l^eleitores inscritos para votar em
Genebra, apenas 24.se deslocaram até a
Capital francesa para votar. A urna da
vetação que seria na Suiça foi desloca-
dá pára Paris por não terem as autori-
dades suíças concordado com as elei-
çôes em seu território, a exemplo do
que fez a Alemanha Ocidental.

Os trabalhos eleitorais correram em
tranqüilidade, interrompida apenas pelos
pjçotestos de 20 brasileiros que compare-
cerádf para votar e não puderam. Ã ra-

! zão alegada foi a de não terem obedecido
o prazo para o cadastramento eleitoral
no exterior, que se encerrava no dia 30 de
outubro. O consulado esclareceu que
ainda que votassem seus votos não pode-
riam ser considerados pela Justiça Elei-
toral já que os nomes não constavam da
lista enviada ao Brasil.

Os eleitores frustrados alegaram ter
recebido ma orientação do consulado
que só colocou anúncios na Varig, no
Banco do'Brasil"e no Lè Figaro um
jornal sem nenhuma expressão junto
aos brasileiros na França, que prefe-
rem o Le Monde e o Liberation.
Argentina - Apesar de poucos, os
br^ijeiros na Argentina demonstravam
env^geral um entusiasmo surpreendeh-
te para quem, em muitos casos, está
anoç.Jonge da terra. Foram registra-
dos 588 votos (apenas 13% de absten-
ção) e o fprmalismo adquirido na con-
vivência com um povo formal por
natureza, como é o argentino, foi dei-
xájlo ha. porta do consulado. Na longa
niã^que se formou pela manhã diante
dã"càbine .de votação as pessoas con-
v^rsávam animadamente como. se fos-
sèMJ velhos amigos., Collor, Lula, Co-
v^s,e.;Brizola, nesta ordem, eram. os
c^4)ciatps mais citados na' fila de es-
pçra, & maioria parecia compenetrada
da jmportância do momento, mesmo
psL.que votavam num presidente cujo
gpverno não os atingirá diretamente.

A "eleição em Buenos Aires ocorreu
sem sobressaltos. Um dos primeiros a
votar, no consulado foi. o embaixador
Francisco Thompson Flores, que renun-
çipiTa imunidade,.diplomática e subme-
teu-se- pacientemente à fila. A imprensa
local",'deu grande:destaque ás eleições,
que mereceu menções de primeira página
em todos os jornais e a manchete do La
Nacion. A rádio Mitre, com um enviado

no exterior 
fazem filas 

nas embaixadas
tAnU|o — Reutersespecial no Rio, transmitiu boletins so-

bre o andamento da votação durante
todo. o dia. "Somos a única rádio estran-
geira credenciada para esta cobertura",
orgulhava-se ao microfone o enviado
especial Mauro Viale.

Para os 42 brasileiros que votaram
na embaixada do Brasil em Moscou a
emoção foi a maior aliada para vencer
o frio, a chuva e a neve e poder partici-
par da escolha do próximo Presidente
da República. Estavam aptos para vo-
tar 62 eleitores. Dez deles não o fize-
ram por estarem viajando. Outros mó-
ram fora de Moscou ou estão doentes.
Dois chegaram cinco minutos atrasa-
dos. Não inscritos, mas moradores de
Moscou/outros 60 brasileiros compa-
receram à seção eleitoral presidida pe-
lo diplomata Roberto Colin. Como os
dois atrasados, eles preencheram um
formulário que servirá de justificativa
e será enviado pelo correio à Justiça
Eleitoral. Alguns deles já se preparam
para viajar ao Brasil e participar do
segundo turno.

Tóquio — Dos 218 eleitores inseri-
tos na embaixada brasileira em Tóquio,
apenas 173 depositaram seus votos na
mesa eleitoral que funcionou entre no-
ve horas da noite de terça-feira no Brasil
(8 da manhã de quarta-feira no Japão) e
seis da manhã de ontem (17h de quarta
em Tóquio). A apuração estava prevista
para começar logo em seguida, o que
faria da mesa de Tóquio a primeira a
enviar seus resultados ao Brasil. O Ita-
marati, porém, mandou que a embaixada
adiasse o inicio da contagem de votos
para as oito da manhã de quinta-feira
(I9h de ontem no Brasil). Uma pesquisa
de boca de urna entre os que votaram em
Tóquio indicou maioria de preferências
para Mário Covas, seguido de Lula e
Collor.

Na embaixada em Washington e nos
cinco consulados do Brasil nos Estados
Unidos a eleição foi tranqüila e orga-
nizada. Em Nova Iorque, a boca de
urna não pôde ser evitada, com eleito-
res vestindo camisetas com os nomes
de Lula e Collor. Cidade com maior
número de eleitores inscritos nos Es-
tados Unidos (824), Nova Iòrque é a
única onde atuaram fiscais de partidos- dois do PT e dois do PSDB.

Em Londres, o índice de abstenção
foi inferior a 15%, com cerca de 900
eleitores — entre turistas, bolsistas e
residentes de longa data - confrater-
nizando-se no largo em frente ao Con-
sulado Geral do Brasil. A 100 metros do
posto de votação, partidários de Lula,
Brizola e Mário Covas faziam boca de
urna, distribuindo panfletos e manifes-
tos. "É a primeira vez que tantos brasi-
leiros vêm aqui para fazer festa e não
para reclamar", disse o cônsul Oto Agri-
pino Maia.

O embaixador Carlos Bettencourt ueno vota no apao

Eleitores cruzam fronteira
preferiram votar nas cidades brasiléirâtÜU 

Nas fronteiras do Brasil com Argen-
tiná, Uruguai, Paraguai e Bolívia foi
grande o movimento de eleitores vol-
tando ao país para votar. Apesar de a
votação ser permitida nos consulados
brasileiros, o fluxo, começou cedo, com
muita gente aproveitando a eleição para
visitar amigos e parentes.

Os eleitores cadastrados nos muni-
cipios gaúchos que fazem fronteira com a
Argentina e o Uruguai foram às urtias
muito cedo. Nó final da manhã, cercà de
60% dos eleitores de Uruguaiana, São
Boija, Porto Xavier, Porto Lucena, Três
Passos e Santana do Livramento já ti-
nham votado. A única dificuldade foi
enfrentada pelos brasileiros moradores
em El Soberbio, na Argentina, que en-
contraram fechadas as aduanas do Brasil
e da Argentina. A travessia oficial pelo
Rio Uruguai até Três Passos, através de
duas lanchas e uma balsa, não foi reali-
zada.

Dos 2.000 brasileiros residentes em
El Soberbio apenas 300 conseguiram
atravessar o rio com liberação das adua-
nas até quarta-feira. Os demais, a maio-
ria eleitores de Brizola, tiveram como
alternativa a travessia clandestina reali-
zada por barcos particulares em 12 pon-
tos do rio.' Os brasigúaios, colonos brasileiros
que vivem no Paraguai, aproveitaram
a oportunidade de votar e transforma-
ram a eleição numa festa de reencon-
tro e confraternização. Muitas famílias

dá fronteira, ònde vivem amigos e parén-
tes, apesar de a Justiça'Eleitoral oferecer
a possibilidade de darem seus votós nós
consulados em solo paraguaio. São cerca
.dfr 300 mil pessoas, entre-eleitores e mí
noites de 16 ariosiV *>"<,.c:.:; j.;»

As famílias com :mélhorès condições
financeiras cruzaram a- fronteira; vo?
taram logo nó jníciò dimárihâ ie pas'
saram o resto do dia com; os atriigofi
De acordo com" algüris delès, todos os
brasigúaios góstáriam de votar no Brasil
para experimentar e dividir coni os patri»
cios» o clima da eleição, mas muitos não
tinham dinheiro para a viagem.

• Não há dados oficiais sobre ó riúmço
ro de eleitores, brasileiros que vive(m
no Paraguai, mas só em Foz do Iguaçu
(a 600 km.de Curitiba) o Tribunal Elei-
toral calcula qüe de Í5 a 20 mil brasi-
guaios estavam, inscritos para .vótar. Em
Ciudad de Leste — antiga Puerto
Stroessner - munjcipio. paraguaio vi-
zinho a Foz do Iguaçu, apenas 800 elei-
tores registraram-se. O nível de cont-
parecimento dos brasigúaios rias seções
de Foz do Iguaçu foi considerado "muito
bom" pelos inesários. Ar>

Em Cáceres, no Mato Grosso, próxi-
mo á fronteira com a Bolívia, o movi-
mento também começou cedo e a vo-
tação foi tãò tranqüila que algumas
seções estudavam a possibilidade de en-
cerrar os trabalhos antes do horárifa
previsto, segundo o presidente do TRE. >

ia na em Roma

Travestis e
mulatas animam
a embaixada

Araújo Netto
Correspondente 

ROMA 
A ansiedade dos 1.285

eleitores brasileiros da capital
italiana era tanta que muitos deles pra-
ticamente madrugaram ontem na gran--diosa Piazza Navona, uma das praças
mais bonitas da Europa, onde fica o
Palácio Pamphily, sede da embaixada
do Brasil. Houve até quem esperou
duas horas - desde as 6 da manhã - pela
abertura das três seções instaladas em
diferentes salas do palácio. A abertura
obedeceu religiosamente o horário pre-
visto, das 8 da manhã, para uma elei-
ção que deu oportunidade a grande
confraternização e a uma animadíssi-

ma roda de samba que, a poucos
metros das urnas, aqueceu um dia lu-
minoso mas com temperaturas que os-
cilaram entre os 5 e os 10 graus.

Entre os eleitores que quiseram ser
dos primeiros a votar, figuravam al-
guns travestis que se tornaram figuras
populares em Roma e outras cidades
italianas. Nem mesmo aqueles que se
diziam emocionados por estar votando
pela primeira vez para Presidente da
República quiseram ser discretos ou
sóbrios: com trejeitos e falsetes habi-
tuais preferiram chamar a atenção para
suas presenças. Outras eleitoras que
despertaram interesse foram as mulatas
tipo-exportaçào, que trabalham em di-
versos espetáculos de teatro e televisões
da Itália.

A disputa pela honra de ser o pri-
meiro a votar - além dos três presiden-
tes e dos mesários que trabalharam nas
três seções eleitorais - acabou sendo

ganha por uma cozinheira e por um
embaixador. A cozinheira Maria Con-
ceição da Silva e o embaixador João
Augusto de Medicis, chefe da represen-
tação permanente do Brasil junto à
FAO.

| O horário mais movimentado, foi o
das 9 às 10:30 da manhã. Na opinião
de" funcionários do Consulado Geral
do Brasil, que se revelaram bóns orga-
nizadores da primeira eleição brasileira
em Roma, a abstenção estimada entre
15 e 20% até o fechamento das urnas
(às 14 horas do Rio), pode ser explica-
da pelo fato de se ter votado num dia
de semana, que tornou impossível a
presença de quem reside ou trabalha
distante de Roma.

O dia de sol facilitou ainda um der-
radeiro esforço dos propagandistàs do
candidato Luiz Ignacio Lula da Silva.
Quinze rapazes e moças paulistas c
mineiros, estrategicamente colocados

nas ruas que dão acesso à Piazza Navo-
na, não limitaram esse esforço a uma
operação de panfletagem e de afixaçâo
de cartazes. Uma propaganda que pe- ;
dia o voto do Brasil para Lula, que '•
indagava "tao vendo alguma esperan-
ça? "Tò. E'o Lula"; que finalmente
definia Lula como o anti-Collor e Col-
lor como anti-povo". Todo um mate-
rial que se identificava como obra do -
PT-Minas Gerais.

Os prosélitos do candidato do Pt
foram os únicos a tentar um trabalho
de boca-de-urna. Como do Pt foram
também os únicos fiscais que se apre- -¦
sentaram nas tres seções eleitorais do
Ceb de Roma devidamente credencia- '
dos pelo partido. Fiscais aplicados e ¦
estoicos, que até o fim da noite de "
óntem cumpriram sua missão de vigiar
tudo e todos, em defesa da candidatura
de Lula.
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INFLAÇÃO EM OUTUBRO: 37,62% (FONTE: IBGE)

O l 'nibanco tem um tipo de fundo para cada tipo de pessoa que
adora ganhar dinheiro. Cada um deles tem suas características,

porém todos são de grande patrimônio e excepcional
rentabilidade. Com a administração de quem mais entende de

fundos de investimento, os Fundos Unibanco, na corrida contra a
inflação de outubro, obtiveram excelentes resultados. Fale com o

Gerente Unibanco e entre nessa corrida.
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Com festa e

Mais da metade de um eleitorado composto

por 82 milhões de brasileiros saiu de casa para
votar pela primeira vez na vida para presidente
da República. Era um motivo mais do que

jtistp para se festejar. E o país festejou. Para

chegar à cabine eleitoral, o eleitor foi a cavalo,

de charretè e em capô de automóvel... Vestiu

roupa de domingo e armou um carnaval

extemporâneo. O Brasil viveu a mesma alegria

da festa de fevereiro, mas com mais emoção. A

partir de oito da manhã, quando as seções

eleitorais abriram suas portas, junto com cada

voto depositado nas urnas, os brasileiros

recuperavam sua dignidade, como descreve

Herbert de Souza, o Betinho, na sua confissão

de voto. Nestas duas páginas estão algumas

cenas da alegria que marcou o dia de ontem.

Era uma quarta-feira. Mas o carnaval estava

só começando.

S"

alegria carnavalesca

Mauro Nascimento

Brasília — José Varella'  - •••••• .... . • ^ •• . ' ¦:
; ¦¦•¦¦¦¦ - | <. • ¦

r-] Ainda era noite pi S i ; 
*

quando o lavrador
José Gonçalves Filho, 59
anos, levantou-se junto
com a mulher Deolinda
Bispo Gonçalves, 46, pa-
ra ir à cidade votar. Pre-
pararam a charrete puxa•
da a burro e combinaram
voltar cedo à casa. "A

gente ainda não sabe em
quem vai votar, mas lá
informam a gente", dizia
Deolinda. A esperada
ajuda não apareceu e
Deolinda, semi-analfabe-
ta, passou três minutos
na cabine de votação,
tentando definir seu can-
didato. Na saída, ela e o
marido não disseram o
nome escolhido e esta-
vam felizes "por terem
cumprido um dever civi-
co."

Baldim, MG — Waldemar Sabino
Na luta pelo voto, o cabo eleitoral de Freire fez solitária panfletagem na Tijuca

Bruno Veiga"*• "jjflL'V »vAV.  - ¦-<**:«   ¦ — "W^-AVC*' 'x'" ' " •• '
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São Paulo—Zaca Feitosa Olavo Ruflno

iVo gesto de euforia do jovem eleitor, no Largo do Machado, a comento-
ração pelo dia mais importante do país nos últimos 29 anos
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i—| Da/va Ferreira on-
1—1 fe/n acordou cedo,
como de hábito. Mas, ao
contrário da rotina de
seu dia-a-dia, não foi tra-
balhar como diarista.
Afinal, era feriado. E
mais ainda: 15 de novem-
bro, dia de eleição para
presidente. Por isso, elè
botou para fora da cama
os cinco filhos, cuidou
para que todos tomassem
um caprichado banho e
os fez vestir roupa nova.
E a família unida, arru-
mada como se fosse a um
batizado ou a um casa-
mento, partiu sorridente
para a festa cívica do vo-
to. As crianças — a me-
nor ainda nos braços da
mãe—naturalmente não
votam, mas foram apro-
veitar o passeio: Dalva
mora no conjunto habi-
tacional Antares, em Pa-
ciência, e vota em Barra
do Pirst^a-422 quilôme-
tros do Rio.
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o Brasil recupera a sua dignidade

PIlTUr Çavalher _. ... D.„,ul>,
mwâm v.-e: &._J
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Oque importava era eritaronomed^aneUacUoe agitar comvorUaaemSB^^BH^^^^^^^^^SSSMfue importava era gritar o nome do candidato e agitar com vont<fiÇÃíf.l
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! a bandeira do partido
Luiz Morier

? Para que pudessem
escolher o próximo

presidente, os cegos do
Instituto Bejamin Cons-
tant, na Urca, tinham

T5£T?| que ser auxiliados pelos
4 mesários. A cédula, nu-

ma cabine não tão inde-
vassável assim, era colo-
cada dentro de um
envelope com aberturas
circulares nos quadri-
nhos, ónde o voto seria
marcado. Ao lado de ca-
da uma dessas aberturas,
estava impresso, em brai-
le, o número de cada
candidato e dentro da ca-
bine havia uma lista,
também em braile, com o

I nome e o número dos
1 candidatos destinados a
1 consultas. A maioria es-

colheu Leonel Brizola,
do PDT.

4^&^gm

Valeu tudo para fazer campanha, até mesmo fechar o trânsito
Dllmar Cavalher

>• <- -;s- ^HWBiiHjw^M^aB|MM|^^HM^^BB|wWBB|c^tf „ >1 fiMBflfl

Os cabos eleitorais de Collor atuaram mais nas ruas de Ipanema
Ricardo Leoni•«•• ¦.* ¦¦ . •?•>/••,«_' • - -¦•<¦_>* v.«-. «."<¦> '--k-v ;' . « <
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Em Ipanema, já se fazia presente o espirito de união das esquerdas para o segunc turno

Pequena multidão ficou boquiaberta debaixo da casa de Brizola

Confesso 
que 

votei

Flâvlo Rodrlg¦ !¦ !!!¦ !!¦¦»¦ mi ^.,. HSVIO HOOngUBS
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["—[ Brigadas de sete bri-
zolistas cada arran-

jaram um jeito de driblar
a boca-de-urna. Com as
letras do nome de seu
candidato estampadas
em silk-screen nas cami-
setas azuis, passearam
pela ruas de Petrópolis, a
60 quilômetros do Rio,
na região serrada do Es-
tado, divididos em trinta
grupos, que formavam o
nome Brizola perto das
zonas eleitorais. Segundo
a militante Cláudia Ca-
nela, 21 anos, a idéia sur-

| giu em uma reunião do
partido, semana passada."Não é proibido e o pes-
soai passa e vê logo", diz
Cláudia. Completando o
modelito, não poderia
faltar o tradicional lenço
vermelho, símbolo das
muitas campanhas do

candidato pedetista.

, e manhã des-
qi

dia havia chega-
cobri ue o

/0^?%,f:r> 
¦":•;• -!W!

\\ ***"•*"''xS^X
xN^mSII
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do. Podia me pôr
de pé, agora sim
còmo cidadão que
recupera sua dig-
nidade. Com o
voto na mão, ao
lado de Maria,
saimos deixando
Henrique (sete;]
anos) dormindo '

na liberdade dos inocentes. No cami-
nho havia no ar um gosto de democra-
cia, uma alegria da dignidade recupera-
da, a seriedade do dia mais importante
deste século.

Entrei na sala da votação como quem
entra no ventre materno, para recuperar
minha identidade perdida, arrancada que
foi pela força naquela tarde miserável-
mente triste de 31 de março de 1964,
onde queimaram a UNE e todos os meus
sonhos por muito tempo. Entrei na sala
como quem procura o recomeço de tudo,
a minha condição de brasileiro, livre, sem
medo, eu mesmo, na minha casa, no meu
país, na minha condição de ser livre.
Entrei com as minhas armas bem afiadas,
um nome, um título e uma caneta. Olhei
bem o mesário, ele também estava alegre,
feliz. Assinei a folha de votação, votei e

entrei junto com meu voto no turbilhão
das vontades que mandam no Brasil a
partir de agora e para sempre!

Maria já havia votado. Com seu rosto
de japonesa era a mais maravilhosa das
brasileiras. Voltamos como dois anjos
para casa, como deuses depois do mila-
gre. O mundo já era diferente. Estava
cheio de cidadãos e não de cassados. Os
jovens de 16 anos nos acenavam para
dizer que estavam ali ao nosso lado, para
construirmos o sonho de todos, tão sim-
pies, o de simplesmente viver e sermos
felizes.

No caminho de volta encontramos
uma mulher que segurava seu título co-
mo se fosse uma imensa pedra preciosa,
ela tão pobre, com um sinal tão rico. Ia
votar. Na entrada do edifício saía outra
com a caneta na mão como se fosse uma
arma, ia ansiosa, confiante derrotar a
ditadura! Com muita alegria.

Entramos em casa, Henrique ainda
dormia. Ainda bem, agora ele podia
dormir em paz. Um tempo triste havia
acabado, um novo tempo, tão novo
quanto ele, havia começado. E estáva-
mos felizes. ^

Herbert de Sousa
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Obitu&rio  Radio 
que pedia 

voto 
para 

PRN e tirada do ar

Rio de Janeiro CARUARU, PE — A Radio Liberdade, pertencente Caruaru, pe — Natanaei'Guedes
EKira Santos Teixeira Mendes, anos, dc broncopneumoma, familia^do radialista Toi^y Gel,_ candidato derrotado a^prefei- \| .... ^

fadadoapara^Tldeiade°Plane- m^nte_PeI°s Estados Unidos e ^aram de "trabalho deesclarecimento do eleitor", indicando 0 radialista Tony&el (C) disse que foi injustiqado e que Lyra o per segue
ta Rica, onde Duran morava ^..^P3- '9n6n5vi3„P os locais de vota?ao e aconselhando todos para nao andarem"* desde 1961 e onde sera enter- Pm m»i« Hp inn h»nHn« ? ora armados e para evitarem bebidas alcoolicas. Mas a mensagem -pj  • j l l • l n

*rado hoje. vou mais de 20 albuns a maio- acabou extrapolando a simples orientapao. O propno Tony FartldOS DUrlam leglSiaCaO 0111 LarUaTU° _ William Edward Davison, co- ria dos quais internacionais" Gel usou p microfone para anunciar que vanos automoyeis '*
nhecido como Wild Bill Davi- Em 1983 Davison cuio reper- estanam a disposi?ao dos eleitores para leva-los aos locais CARUARU, PE — Carros de passeios, caminhoes, om- trabalho. "A Kombi e da prefeitura, mas a gasolina e nossa ,

...-son, 83 anos, de complica?oes torio consistia principalmente ma's distantes de votagao. 0 local indicado pelo. radialista, bus e ate veiculos oficiais, tudo foi utilizado pelos cabos tentou justificar Junior Alves, um dos coordenadores do
.no pos-operatorio de uma ci- nojazztradicionaldosanos20 porcoincidencia,eraemfrenteaocomitedoPRN, naRuada eleitorais do PDT e PRN de Caruaru para burlar a legislagao comite brizolista. "Aqui vale tudo. Se a gente nao apelarpara

.....rurgia de aneurisma na aorta e 30 apareceu na televisao to- Matriz, no centra da cidade. 0 transporte de eleitores eleitoral que proibe os partidos politicos de transportar elei- esse tipo de expediente, eles (os adversarios, sobretudo os do
feita dia 30 de outubro, infor- cando em dueto com Doc Se- considerado crime eleitoral. __ tores ate 0 local de votagao. A Justi?a eleitoral chegou a PRN) fazem muito pior", explicou.
mou 0 porta-voz do hospital verinsen no programa de tele- , ,"° Tony prometeu conducao pra gente , conlirmou apreender tres onibus pertencentes ao deputado estaduaj pjor sorte tiveram os motoristas de tres onibus do comite¦ de Santa Barbara, California, visao Tonight Show, de Johnny ?leitoj:a Miteusa Davi da Silva, enquanto embarcava em uma Adolfo Jose (sem partido),; que apoia 0 PRN. Uma Kombi de Co„or de propriedade do deputado estadual Adolfo Jose,
ondeele morreu na terga-feira. Carson. "He dizia que tocava kombi, em frenteao comite de Collor, quando 0 fechamento chapa branca pertecente a Prefeitura de Caruaru porem, comecaram a circular as primeiras horas da manha, co-• Lider da Dixieland Jazz Band, no estilo swing, mas todo mun- da ^10 ainda nao havia sido decidido pela Justiga Eleitoral. levava eleitores para as segoes situadas na penfena da cidade ^ de cartazes e portando bandeiras, enquanto seguiam,
durante seis decadas brilhou do chamava seu estilo de dixie- Desagravo - Enquanto isso, a programagao da Liber- e transportava facsimiles de cedulas e material de propagan- , d transportan&, eleitores para varios pontes da Cida-
nas apresentagoes do grupo land", disse Willard. Davison, continuava, com entrevistas com eleitores e com depu- da eleitoral sem a menor cenmonia, apesar de uma adesivo na . 1 .. p. . c00rdenad0r da propaeanda eleitoral de' com seu cornetim, ou pistao. que morava em Santa Barbara ,tados estaduais que apoiam 0 candidato do PRN. Um dos porta dianteira caractenzar 0 veiculo como de "uso exclusivo de„ 1 

nem^tenes Veras anos rweter denuncias do co-Ate sua hospitalizagao con- 3esde 1980, era casado com 'stores chegou a onentar 0 leitor a votar, sem disfargar as em servigo". mi rnededsTa determino; a ao So dos dnibus e a" tinuava em plena atividade e Anne, sua quinta mulher, ha s4as ProPria?, preferencias: Nao se esquegam. O voto tern Em Caruaru, a 120 quilometros do Recife, com 250 mil E at,6s inScaorecentemente voltara de uma 35 anos. vanas cores." Quando comegou a circular a informagao de habitantes e 106 mil eleitores, a eleigao acabou trans- 5"„„micnXX fo' prn P 
mtervengao

que a radio sena tirada do ar, a programagao foi alterada: formada em disnuta reeional entre os nartidarios do Candida- ae poiuicos ugaaos ao rwi. ,;i _¦aacessaram as mensagens de carater partidario, e a tomca t0 a vice-oresidente do PDT. Fernando Lvra. e 0 eruDo ~ °s onibus mais Pareciam comites ambulantesi Os
passou a ser declaragoes de desagravo a emissora e discursos politico chefiado pelo radialista Tony Gel (PTB), eleitor de motoristas estavam com camisas do candidato e 0 crime
em favor da liberdade de imprensa. Fernando Collor. Isto fez com que a disputa se acirrasse e eleitoral flcou evidente - disse 0 juiz Demostenes Verasj

1—1 n nonfpi a nprfMn Hn Tribunal Reeional Eleitoral do transformasse 0 dia da eleigao numa enorme dor de cabega Caruaru foi o municipio pernambucano onde a canipanha
? &£?tirorSo ardSSaW de on[em eleitoral. No Centra da cidade, por ordem do presidential mais se acirrou. O PRN comandado polony
Televisao Parana, canal 6, afiliada da Rede Bandeirantes em JRE, a Polic.a Militar retirou adesivos dos carros e tomou Gel, realizou um comiao com .60 mil pessoas em outubro.
Curitiba A emissora, de propriedade do deputado federal bandeiras de eleitores que, mesmo assim, arranjavam um jeito Um mes antes, o candidato do PDT, Leonel Bnzola,.,havia
Jose Carlos Martinez, presidente regional do PRN, foi acusa- de escapar a fiscahzagao. sofndo sua pnmeira hostihdade em toda campanha, Ruan¬
da por eleitores de tentar favorecer, durante 0 programa Carro oficial Desde as 8 da manha, no momento do 0 mesmo grupo, apos cobnr a cidade de cartazes de
Canal Livre local, no inicio da tarde, a candidatura de em que as segoes foram abertas para receber os eleitores, ja 9°''°r'a0 comicio de Bnzola tentar impedir 0 candidato
Fernando Collor de Mello. O programa havia reunido jor- era grande 0 movimento em frente aos comites, com os de falar. Nesta eletgao, 0 PRN deve levar vantagem, seguhdo
nalistas para discutir as eleig&es, entre eles 0 coordenador de eleitores procurando condugao para votar. No comite bri- calculos dos propnos pedetistas. Na eleigao municipal do &no
imprensa de Collor no Parana, Jose Messias, cujas interven- zolista, a Kombi de placa FB-6933, da Prefeitura de Caruaru, passado, 0 irmao do deputado Fernando Lyra, Joao Lyra
goes foram apontadas pelo jornalista Ciaudio Lachini, da passou a manha transportando eleitores e, apesar das denun- Neto, venceu 0 propno Tony Gel, mas por uma diferenga
Gazeta Mercantil, como tentativasdeindugiode voto. cias feitas pelas emissoras de radio, nao interrompeu seu quase que inacreditavel: apenas 52 votos. ., .

SSo Paulo — MuriloMenon

Interdiffto —Por ordem do juiz da la Zona Eleitoral do , "
Distrito Federal, Jose Hilario Batista, um delegado e seis , v/'
agentes da Policia Federal interditaram por uma hora JfwtR -
Radio 93 FM, de propriedade do ex-deputado Mucio Athay- :
de, membra do extinto PMB, partido pelo qual 0 empresario
Silvio Santos se langaria. A radio foi acusada de estar fazendo '
propaganda do candidato Leonel Brizola. Apos entendimen- « '
tos entre Athayde e 0 porta-voz do DPF em Brasilia, Clovis i
Venuto, 0 juiz mandou suspender a interdigao. m*- W

Transporte — O crime eleitoral de transportar eleitores ' ''
foi largamente cometido por prefeituras baianas e pela '
dade que as representa, a Uniao das Prefeituras da Bahia iiuk* i
(UPB). Um funcionario da empresa Viazul exibiu faturas em JT, , I
nome da UPB e de varias prefeituras. Dc acordo com as 3, Jnotas, 0 prefeito que mais alugou onibus a Viazul foi Jurandir
Lopes (PFL), de Itanagra, a 105 quilometros de Salvador.
Jurandir nega ter fretado os onibus e apoia a candidatura de j, pR
Fernando Collor de Mello (PRN). k,' i f

' Apreens&O — O coordenador de fiscalizagao da propa- j.
ganda eleitoral cm Niteroi, juiz Jose Carlos Maldonado de ,,,
Carvalho, atcndendo a medida cautelar impctrada pelo advo-

PT Odir de Araujo |
nas bancas dos cxemplares de O Fluminense, ¦ ¦ ' >a

porque na propaganda eleitoral „.
do (PDT). O dono do |<
Alberto •'
foram '
que outros jornais tambem 0 fariam", disse Torres.

. Policiais acompanham Nahas a urna

¦ Uma equipede policiais federals, cofflaodada peh) jornalista Bianca Vasconcelos, da TV Mancbete, e a^
Si:, delegadoRoBMfl Taaa Jiak>r,provocoe 0 toko fotografa Lena V!torazzo,dojonialFolhade S.Paulo,,
} momentode violfinda registrado durante todoodlan alem de distribuir tapas e empurrfes nos rep6rteres que8"

5" Zona Eleitoral de S80 P««fo - 0 Cobgto 8tcrt aB Nates chegou * 5» Zona Eleitoral as 16^-
Coeurde Marie, nos Tuma horas, vestindo terno azul-mariuho, e cercado pelos^

direito do voto - e no aR^ JapeSiw Nibas 0 Pro*|®° presidente conserte 0 Bras.l", disse 0 .
faiasse com os jonialistas, alguns agentes agrediram > enpresario.

•M

Policiais acompanhairiNahas àuma i*A 1»>?

jornalista Biaoca Vasconcelos, da TV Manchete, e a';[
fotógrafa Leu Vitorazzo, do jornal Folha de S.Paujo, ,
além de distribuir tapas e empurrões nos repórteres que"
ali estavam. Nabas chegou à 5* Zona Eteitorál às 16^-
horas, vestindo terno azuKmarinho, e cercado pelo%>
delegados e agentes. "O voto é secreto. Eu espero que-»
o próximo presidente conserte o Brasil", disse o "

delegado Romeu Toma Júnk>r, |arovocou o único
momento de violência registrado durante todo o dia na
5" Zona EleitoraldèSlo Paulo — oColégtoSacré
Coeur de Marie, nos Jardins. Tuma chefiava a escolta
que foi levar o megainvestidoríé empresário Naji Na-
has, que está em prisão domiciliar^ para exercer o
direito do voto — e nó àf8 de taqtêoir qne Natas
falasse com os jornalistas, alguns agentes agrediram a

Obituário

Rio de Janeiro
Elvira Santos Teixeira Mendes, anos, de broncopneumonia,
62 anos, de insuficiência car- em casa, em Bonsucesso (su-

r,.,díaca, em casa, em Ipanema búrbio da Leopoldina). Por-
(Zona Sul). Gaúcha, casada, tuguês, casado, foi sepultado-¦ foi sepultada ontem no Cemi- ontem no São João Batista.

!».~tério de São João Batista, em v(.  0.
jr4 Botafogo (Zona Sul). Y Martins Nunes, 82 anos,

^ , , w , oc de embolia pulmonar, em ca-r—Osoleta Leal Malmann, 85 M.r íc„hj'hin Aaj_ _j_ nnlmnnar f»m S3t 110 MC1CT (SUDUrblO Gci1... anos, de edema pulmmjar, em rentrai\ Portneuêii casadn? casa, em Botafogo. Gaúcha, r^ ca?,ad0'
blviúvk, foi sepultada ontem no f()1 sepultado ontem no Cemi-

São João Batista. tério de São Francisco Xavier,
£4 Joaquim d*Albnqóerque, 72 no Caju (Zona Portuária).

uZ. Exterior
f 

" ¦ Alejandro Durán, 70 anos, de excursão de grande sucesso ao
um ataque do coração, ontem, Japão, onde se apresentou co-

rr.'na cidade de Monteria, 600 mo convidado das bandas de
r quilômetros ao norte de Bogo- jazz locais, contou seu biógra-

tá. A informação foi dada pelo f°> Hal Willard. Nascido a 5
médico Omar González, que o janeiro de 1906 em Defian-

L. atendeu na Clínica Unión, pa- Ohio, o músipo começou
ra onde Durán foi levado , cornetim nos esco-

» '"VinnnHr, naccnn mal Miieion teiTOS, aOS 12 anOS. AOS 14 Seww»quando passou mal. Musico, apresentou profissionalmente, Duran era considerado o pri- pg]a primeira vez no balneário
Isteac°- ae Hamilton Lake, Indiana,

tz Nascido a 9 ide fevereiro íé 8681111(10 Willard' Davison t0"
£.1919 na cidadezinha litorânea rfflSiSfSí a??í2(•»~de El Paso, província de Mag- "e Chicago nos anos 20 e nos

Müwaulceef Wisconsm,Pem
sxissffff
Entre suas canções mais popu- !Í Iorque, onde tocou por
tain es(âo Las Cm», M 1»3,

, Entusiasno a las mujeres e Ah- ria banda viajou int^sa.
f» I

-- a HÍC?ÒA°inde 
DHUrá" m°rfVa Sou romoaàrt?seta convidado

cr." li eJ? e 0 sera en em mais de 100 bandas e gra-
„ |ía~noJe' vou mais de 20 álbuns, a maio-

william Edward Davison, co- rja dos quais internacionais,
nhecido como Wild Bill Davi- Em 1983, Davison, cujo reper-

..w.son, 83 anos, de complicações tório consistia principalmente•. no pós-operatório de uma ci- no jazz tradicional dos anos 20
? k nrurgia de aneunsma na aorta g 30, apareceu na televisão to-

feita dia 30 de outubro, infor- cando em dueto com Doe Se-
mou o porta-voz do hospital verinsen no programa de tele-¦ de Santa Bárbara, Califórnia, visão Tonight Show, de Johnny
onde ele morreu na terça-feira. Carson. "Ele dizia que tocava
Líder da Dixieland Jazz Band, no estilo swing, mas todo mun-
durante seis décadas brilhou do chamava seu estilo de dixie-

_.n nas apresentações do grupo hnd", disse Willard. Davison,
com seu cornetim, ou pistão. que morava em Santa Bárbara
Até sua hospitalização con- desde 1980, era casado com
tinuava em plena atividade Anne, sua quinta mulher, há
recentemente voltara de uma 35 anos.

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

b

Assaltantes perigosos

escapam de prisão de

alta segurança no Sul
PORTO ALEGRE Três perigosos assaltantes fugiram

ontem da Penitenciária Estadual de Charqueadas depois de
serrarem as grades da cela 8 da Ala B. "As grades são de ferro e
não de aço, e são mais fáceis de serem serradas", lamentou o
diretor do Departamento de Estabelecimentos Penais (DEP),
Sérgio Fortes.

A fuga ocorreu às 20h30 de anteontem, quando nove detentos
tentaram escapar pulando o muro. Seis deles foram recapturados
pela guarda externa da Brigada Militar, mas Jesus Alex Silva de
Lima, de 24 anos, Flávio Sousa Nunes, 28, e Valdir Varela, 26, se
esconderam num matagal próximo à penitenciária, onde estão
sendo caçados.

Sérgio Fortes informou que cerca de 50% dos mais de 5 mil
presidiários gaúchos poderiam votar, já que não. têm ainda
sentença definitiva. Mas, como isso envolveria a movimentação
de 2.500 presos-eleitores, o DEP não teria condições nem meios
de segurança para permitir que votassem.

HENRIQUE HERZ

A (FALECIMENTO)
iAi Lourdes, Ruth, Raquel, Car-
X A los Henrique, esposa e fi-

V lhos, genros, nora e netos,
com profunda tristeza comunicam o
seu Falecimento, ocorrido em 1 5/
11/89 e convidam para o sepulta-
mento hoje, às 11 horas, a realizar-
se no cemitério Jardim da Saudade,
Rua Carlos Pontes 500, Sulacap.

CASELLI GIGLIO MARIA
(MARIA LABRIOTTO)

MISSA DE 7° DIA
JL JOÃO. ROBERTO. YOLANDA, FRAN-
T CISCO MONTES, FILHOS. GENRO,

j NORAS E NETOS agradecem as mani-
festações de carinho recebidas e convi-

dam para a Missa que será realizada no dia
17, sexta-feira, às 9:30 horas, na Igreja de
São Francisco de Paula (Largo de São Fran-
cisco) — Centro.

ALUA LOWNDES

CORRÊA DA SILVA

(BABY)
(30° DIA)

I DANIEL CORRÊA DA

| SILVA, filhos, genro,
nora e netos agradecem

as manifestações de carinho e so-
lidariedade recebidas por ocasião
do falecimento da querida BABY e
convidam para a missa que será
celebrada, 6.a feira, dia 17, às
17:00 horas, na Igreja São José da
Lagoa, à Av. Borges de Medeiros,
2735.

Rádio 
que pedia 

voto 
para 

PRN é tirada do ar

CARUARU, PE A Rádio Libcrdftdc, pcrtcnccntc Caruaru, PE —NatanaofGuedes
família do radialista Tony Gel, candidato derrotado a prefei- s|¦:^^>s."? ¦ '.éi*-.^ • • &ZZ*': í . ;. .
to de Caruaru pelo PTB e principal adversário político do ' , > ' : : „ ,
ranHiHatn a vinA-nr#»ci'Hpnt#» Hn PHT PprnanHr* I vra fní

CARUARU, PE — A Rádio Liberdade, pertencente à
família do radialista Tony Gel, candidato derrotado a prefei-to de Caruaru pelo PTB e principal adversário político do
candidato a vice-presidente do PDT, Fernando Lyra, foi
tirada do ar pelo juiz que coordena a propaganda eleitoral no
município, Demóstenes Veras. A emissora fazia, desde as
primeiras horas da manhã de ontem, propaganda ostensiva
em favor do candidato do PRN, Fernando Collor de Mello.

Uma guarnição da PM, comandada pelo major Lucinaldo
Guimarães Pimentel, subcomandante do 4o Batalhão de Poli-
cia Militar, encarregou-se de executar a ordem do juiz. Houve
resistência por parte dos locutores e de políticos ligados ao
PRN. Depois de muita confusão, a Liberdade saiu do ar, às
1 lh08, logo após executar o Hino Nacionál.

Não foi a primeira vez que a Justiça Eleitoral de Caruaru
puniu a emissora. No ano passado, a Liberdade foi suspensa
no dia da eleição por manter no ar propagandas do candidato
Tony Gel, que, além de genro do diretor-executivo, Luis
Lacerda, é também o principal locutor. Ontem, a exemplo do
ano anterior, a rádio ficou fora do ar até as l?h. .

Dura lex — "Trata-se de uma retaliaçao política, sob
influência dos Lyra", reagiu Tony Gel, atribuindo a punição
a pressões que o juiz teria sofrido por parte do prefeito- da
cidade, João Lyra Neto, irmão do deputado Fernando Lyra,
candidato a vice-presidente pelo PDT. Segundo o radialista, a
Rádio Difusora, emissora local que dá apoio, aos Lyra,
transmitiu, um dia antes da eleição, um pronunciamento de
meia hora do ex-prefeito José Queiroz, com apelos em favor
da candidatura de Leonel Brizola."Dura lex sed lex", senten-
ciou Gel, utilizando o microfone da emissora, pouco antes de
dar por encerrada a programação. "Vamos cumpri-la, embo-
ra não concordemos." Apesar da proibição de fazer propa-
ganda, a programação da Liberdade AM foi transferida para
a Liberdade FM, do mesmo grupo, e continuou, embora com
mensagens eleitorais menos explícitas. À tarde, a Justiça
Eleitoral também fechou a Rádio Liberdade FM.

A Rádio Liberdade AM iniciou sua programaçao as
quatro horas da manhã com o que os seus locutores classifí-
caram de "trabalho de esclarecimento do eleitor", indicando
os locais de votação e aconselhando todos para não andarem
armados e para evitarem bebidas alcoólicas. Mas a mensagem
acabou extrapolando a simples orientação. O próprio Tony
Gel usou o microfone para anunciar que vários automóveis
estariam à disposição aos eleitores para levá-los aos locais
mais distantes de votação. O local indicado pelo.radialista,
por coincidência, era em frente ao comitê do PRN, na Rua da
Matriz, no centro da cidade. O transporte de eleitores é
considerado crime eleitoral."O Tony prometeu condução pra gente", confirmou a
eleitora Edileusa Davi da Silva, enquanto embarcava em uma
kombi, em frente ao comitê de Collor, quando o fechamento
da rádio ainda não havia sido decidido pela Justiça Eleitoral.

Desagravo—Enquanto isso, a programação da Liber-
dade continuava, com entrevistas com eleitores e com depu-
tados estaduais que apoiam o candidato do PRN. Um dos
locutores chegou a orientar o leitor a votar, sem disfarçar as
suas próprias preferências: "Não se esqueçam. O voto tem
várias cores." Quando começou a circular a informação de
que a rádio seria tirada do ar, a programação foi alterada:
cessaram as mensagens de caráter partidário, e a tônica
passou a ser declarações de desagravo â emissora e discursos
em favor da liberdade de imprensa.

|—| O Dentei, a pedido do Tribunal Regional Eleitoral do
I—1 Paraná, tirou do ar das 1SH30 às 17h de ontem a
Televisão Paraná, canal 6, afiliada da Rede Bandeirantes em
Curitiba. A emissora, de propriedade do deputado federal
José Carlos Martinez, presidente regional do PRN, foi acusa-
da por eleitores de tentar favorecer, durante o programa
Canal Livre local, no início da tarde, a candidatura de
Fernando Collor de Mello. O programa havia reunido jor-
nalistas para discutir as eleições, entre eles o coordenador de
imprensa de Collor no Paraná, José Messias, cujas injerven-
ções foram apontadas pelo jornalista Cláudio Lachini, da
Gazeta Mercantil, como tentativas de indução de voto.

Interdição — Por ordem do juiz da Ia Zona Eleitoral do
Distrito Federal, José Hilário Batista, um delegado e seis
agentes da Polícia Federal interditaram por uma hora a
Rádio 93 FM, de propriedade do ex-deputado Múcio Athay-
de, membro do extinto PMB, partido pelo qual o empresário
Sílvio Santos se lançaria. A rádio foi acusada de estar fazendo
propaganda do candidato Leonel Brizola. Após entendimen-
tos entre Athayde e o porta-voz do DPF em Brasília, Clóvis
Venuto, o juiz mandou suspender a interdição.

Transporte — 0 crime eleitoral de transportar eleitores
foi largamente cometido por prefeituras baianas e pela enti-
dade que as representa, a União das Prefeituras da Bahia
(UPB). Um funcionário da empresa Viazul exibiu faturas em
nome da UPB e de várias prefeituras. De acordo com as
notas, o prefeito que mais alugou ônibus à Viazul foi Jurandir
Lopes (PFL), de Itanagra, a 105 quilômetros de Salvador.
Jurandir nega ter fretado os ônibus e apóia a candidatura de
Fernando Collor de Mello (PRN).
Apreensão — 0 coordenador de fiscalização da propa-
ganda eleitoral em Niterói, juiz José Carlos Maldonado de
Carvalho, atendendo a medida cautelar impetrada pelo advo-
gado do PT Odir de Araújo Filho, determinou ontem, às lOh,
a apreensão nas bancas dos exemplares de O Fluminense,
porque o jornal veiculava, na página 3, propaganda eleitoral
do candidato Leonel Brizola (PDT). O dono do jornal,
Alberto Torres, também não sabia quantos exemplares
foram apreendidos. "Veiculamos o anúncio porque soubemos
que outros jornais também o fariam", disse Torres.

J. COSTA BRITO & CIA LTDA
(JOSÉ DA COSTA BRITO)

1° Aniversário
Diretoria e Funcionários convidam parentes e amigos para Missa a serrealizada no dia 17 sexta feira às 07h na Igreja dos Capuchinhos

JOSÉ DA COSTA BRITO
(1° ANIVERSÁRIO)

Esposa e filho ainda consternados com o falecimento con
vidam parentes e amigos para a Missa a ser realizada dia 17
sexta feira, às 07h da manhã na Igreja dos Capuchinhos

radialista Tony Gel (C) disse que foi injustiçado e que Lyra o persegue

Partidos burlam legislação em Caruaru

CARUARU, PE — Carros de passeios, caminhões, ôni-
bus e até veículos oficiais, tudo foi utilizado pelos cabos
eleitorais do PDT e PRN de Caruaru para burlar a legislação
eleitoral que proíbe os partidos políticos de transportar elei-
tores até o local de votação. A Justiça eleitoral chegou a
apreender três ônibus pertencentes ao deputado estadual
Adolfo José (sem partido),- que apóia o PRN. Uma Kombi
chapa branca pertecente â Prefeitura de Caruaru, porém,
levava eleitores para as seções situadas na periferia da cidade
e transportava fac-símiles de cédulas e material de propagan-
da eleitoral sem a menor cerimônia, apesar de uma adesivo na
porta dianteira caracterizar o veículo como de "uso exclusivo
em serviço".

Em Caruaru, a 120 quilômetros do Recife, com 250 mil
habitantes e 106 mil eleitores, a eleição acabou trans-
formada em disputa regional entre os partidários do candida-
to a vice-presidente do PDT, Fernando Lyra, e o grupo
político chefiado pelo radialista Tony Gel (PTB), eleitor de
Fernando Collor. Isto fez com que a disputa se acirrasse e
transformasse o dia da eleição numa enorme dor de cabeça
para a Justiça eleitoral. No Centro da cidade, por ordem do
TRE, a Polícia Militar retirou adesivos dos carros e tomou
bandeiras de eleitores que, mesmo assim, arranjavam um jeito
de escapar á fiscalização.

Carro oficial Desde às 8 da manhã, no momento
em que as seções foram abertas para receber os eleitores, já
era grande o movimento em frente aos comitês, com os
eleitores procurando condução para votar. No comitê bri-
zolista, a Kombi de placa FB-6933, da Prefeitura de Caruaru,
passou a manhã transportando eleitores e, apesar das denún-
cias feitas pelas emissoras de rádio, não interrompeu seu

trabalho. "A Kombi é da prefeitura, mas a gasolina é nossa",
tentou justificar Júnior Alves, um dos coordenadores do
comitê brizolista. "Aqui vale tudo. Se a gente não apelai-para
esse tipo de expediente, eles (os adversários, sobretudo os do
PRN) fazem muito pior", explicou.

Pior sorte tiveram os motoristas de três ônibus do comitê
de Collor, de propriedade do deputado estadual Adolfo José,
que começaram a circular às primeiras horas da manhã, co-
bertos de cartazes e portando bandeiras, enquanto seguiam,
lotados, transportando eleitores para vários pontos da "Cida-
de. Às lih, o juiz coordenador da propaganda eleitoral de
Caruaru, Demóstenes Veras, após receber denúncias do co-
mitê pedetista, determinou a apreensão dos ônibus e a
prisão dos motoristas, que foram liberados após intervenção
de políticos ligados ao PRN. j

— Os ônibus mais pareciam comitês ambulantes! Os
motoristas estavam com camisas do candidato e o crime
eleitoral ficou evidente - disse o juiz Demóstenes Veras.1

Caruaru foi o município pernambucano onde a campanha
presidencial mais se acirrou. O PRN, comandado por tony
Gel, realizou um comício com ,60 mil pessoas em outubro.
Um mês antes, o candidato do PDT, Leonel Brizola,..havia
sofrido sua primeira hostilidade em toda campanha,-quan-
do o mesmo grupo, após cobrir a cidade de cartazes de
Collor, foi ao comício de Brizola tentar impedir o candidato
de falar. Nesta eleição, o PRN deve levar vantagem, segundo
cálculos dos próprios pedetistas. Na eleição municipal do'ano
passado, o irmão do deputado Fernando Lyra, João Lyra
Neto, venceu o próprio Tony Gel, mas por uma diferença
quase que inacreditável: apenas 52 votos. '

São Paulo — Murilo Menon

FRANCISCO PACHECO

BRITTO

Andréa e Tarcilo Vieira de Mello, Alda Werneck, Alexan-

| drina e lan Werneck, Berenice e Heitor Palhares, Cecília e
I Artur Rocha, Cecilia e James Clark, Cecilia e José Gui-
I lherme Pecego, Christiana e Paulo César Palhares, Edina e

Tor Janér, Gilda e Carlos Alberto Machado da Silva, Jorge
Gouvea Neto, Luiza e Sérgio Villela, Maria José e Leo Pires
Pinto, Marilia e Pedro Camargo, Patrícia e Eurico Villela, Pom-
péia e João Carlos Dutra, Priscila e Jorge Gouveia da Rocha,
Sandra e George Rudge, Terezinha e Cid Sampaio, Vera Wer-
neck, Zezé e Antonio Augusto Dunshee de Abranches, convi-
dam para a Missa de 7o Dia de seu querido CHICO, a ser
realizada 6a-feira, dia 17/11/89, às 19:30 horas, na Igreja São
José da Lagoa.

GAL. SAMUEL LOBO:

(MISSA DE 7° DIA) :

JL Sua Família agradece as manifestações rece"
T bidas e convida para a Missa de 7o Dia, a ser

I realizada dia 17/11 — 6a feira — 09 horas,
no Mosteiro de São Bento, à Rua Don Ge^

rardo n° 68 — Pca. Mauá.

LENITA GUIMARÃES ALONSO
(30° DIA)

A família convida parentes e amigos para Missa que farão celebrar no dia
17. sexta feira, às 18 30h. na Igreja da Ressurreição Rua Francisco
Otaviano n° 99 — Copacabana

ZELSON GERALDO DE LARA RAMALHft

(ZELSON LARA) 2:
(Missa de 7° Dia) """*

f ANGELA, esposa. RAFAEL, CLARA, LUCAS, filhos, e demais parerj.tej
comunicam, com grande pesar, o seu falecimento, ocorrido nesta

1 Cidade no dia 10 de novembro, e, agradecendo as manifestações de
| carinho recebidas, convidam parentes e amigos para a Missa que será

realizada por intenção da boníssima alma de seu LARA, às 19:00 horas
de amanhã, 17/11. na Igreja de São José da Lagoa.
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Aidéticos 
pagam para

ser cobaias de estudo

Keneth J. Garcia
Los Angeles Times

LOS ANGELES, EUA — A Escola
Médica de Los Angeles, da Universida-
de da Califórnia, é o único centro de

pesquisas norte-americano que está co-
brando taxas para selecionar pacientes'«. 
para seus estudos experimentais com
drogas contra a Aids, informaram au-
toridades federais de saúde dos Estados

. Unidos, irritando médicos e ativistas.
« "Eles acusaram a universidade de querer* lucrar com o programa subsidiado pelo

gôverno de pesquisas sobre a Aids.
A unidade clínica de testes de Aids

da escola de Los Angeles — um dos 46
locais do pais escolhidos para partici-
par dos estudos sobre os efeitos das
novas terapias de Aids — está cobran-
do US$ 260 por uma "consulta" para

.'saber se eles devem ou não ser incluí-
.dos.no programa. O programa de tes-
tes, conduzido pelo Instituto Nacional" de Alergia e Doenças Infecciosas
(NIAID), foi indicado para estudar no-

drogas promissoras contra a Aids,
Como AZT e DDI.

T" Cada grupo de pesquisa deve decidir
w cobra ou não taxas, e as autoridades
federais crêem que a Universidade da
Califórnia é o único participante do
programa que está cobrando taxas pa-
ra avaliação dos candidatos.

"É realmente pouco comum...eu
nunca vi isso antes", comentou o dire-
,tor do NIAID, Daniel Hoth. "Talvez
isso já tenha acontecido antes, mas
nunca com o programa de Aids", acres-
centou. Ele afirmou não acreditar que
seja fora de propósito cobrar de um
paciente por um tratamento que ele te-
ria que pagar normalmente. Em geral, o
FÒA , órgão responsável pela licença de

' Mtsi.i

drogas, permite que os remédios experi-
mentais sejam fornecidos de graça. No
caso do DDI, o Laboratório Brystol-
Meyers está fornecendo gratuitamenteo medicamento para os testes clínicas.

A Universidade da Califórnia justifi-cou a cobrança afirmando que a sele-
ção era parte de uma avaliação médica
mais ampla, que indicaria um grandenúmero de opções para os pacientes de
Aids. "O tempo que gastamos com al-
guém na clínica não é, especialmente,
para a seleção para o estudo", defen-
deu-se David Hardy, investigador dos
testes clínicos do Centro de Pesquisas
de Aids da Universidade da Califórnia.

"Nós discutimos muitas outras
questões além da inclusão ou não do
paciente para o estudo. Questões co-
mo, por que o paciente quer continuar
a tomar AZT ou porque não quer",
afirma Hardy. Os grupos de ativistas
contra a Aids afirmam que a taxa da
seleção cobrada pela Universidade da
Califórnia exclui os doentes pobres que
poderiam ser incluídos no estudo.

Programa — O programa de tes-
tes clínicos patrocinado pelo governo
norte-americano é a principal fonte de
experimentos sobre a Aids, com um
orçamento para 1989 de US$ 57 mi-
Ihões. Os testes são conduzidos por
centros médicos acadêmicos através do
país. Desde que o programa foi ini-
ciado, em 1986, mais de 7.500 pacientes
foram incluídos nos estudos. Centenas
deles enviados pela Universidade da
Califórnia.

A política geral para os testes clíni-
cos costuma ser a da distribuição gra-
tuita de drogas para os pacientes, em
retribuição à contribuição dos pacien-
tes para o conhecimento dos efeitos
das drogas experimentais.

Cigarro — Um novo estudo, feito
nòslistados Unidos, mostrou que os fu-
mantes têm tendência para ficarem barri-
gudos. A pesquisadora, Elizabeth Bar-
rettrConnor, da Escola de Medicina da
Universidade da Califórnia, diz que em-' bora os fumantes de ambos os sexosapresentem um peso menor que os não
fumantes, eles desenvolvem gorduras em
torno do abdômem. Além disso, diz a
médica, as pessoas que fumam correm
risco maior de sofrer diabetes e doenças
cardíacas, ambas associadas ao excesso
de gorduras.

Coraçfto — Pesquisadores de Uni-
versidade de Harvard desenvolveram um
novo teste capaz de detectar, com grandeantecedência, danos nas artérias coroná-
rias. O teste injeta uma dose da substân-
cia acelticolina no sangue, antes de uma
radiografia. Se o endotélio, a cobertura
de células no interior do vaso sangüíneo,
está perfeita, o vaso se dilata. Se houver
dano a artéria se contrai. O teste vai
permitir detectar muito cedo o endureci-
mento das artérias, permitindo o tra-
tamento precoce.

Médicos usam

crochê para

operar varizes

SÃO PAULO — As agulhas de cro-
chê não se restringem mais apenas ás
mãos habilidosas de senhoras prenda-das. Ao contrário, por mais pitoresca
que possa parecer a cena, estão sendo
manuseadas por profissionais com igual
precisão manuaf • os médicos - nas
cirurgias de varizes. "E uma das opera-
ções mais bonitas do mundo. Fomos
nós que desenvolvemos essa técnica",
gaba-se Ary Elwing, de 39 anos, chefe
do serviço ae cirurgia vascular do Hos-
pitai Gastroclínica, em São Paulo, e um
aos precursores da adaptação.

As vantagens das agulhas de crochê
nas cirurgias de varizes resumem-se
basicamente a dois pontos: menor le-
são do tecido e a inexistência de pro-blemas pós-operatórios. "Em termos
de varizes é uma técnica espetacular",
diz Elwing, satisfeito por utilizar os
instrumentos caseiros no tratamento
de qualquer tipo de varizes - desde as
micros até as maiores. Estética e fi-
siologicamente, o tratamento é consi-
derado muito eficaz, - devido ás mi-
núsculas incisões, as cicatrizes são
praticamente imperceptíveis e a recu-
peração do paciente é imediata. "Faço
a cirurgia hoje e amanhã a pessoa já
pode até fazer ginástica", exemplifica
o médico, que realiza mensalmente 40
operações, empunhando agulhas de
crochê.

Incidência — A técnica é bem
simples: faz-se um pequeno corte na
perna e, com a cabeça da agulha de
crochê, a veia é puxada para fora e
extraída. Dado ao pequeno tamanho do
talho, os pontos com linha não são
necessários, bastando usar um espara-
drapo cicatrizante. O entusiasmo de El-
wing é devido â grande incidência de
varizes, uma doença hereditária consta-
tada em pessoas de todo o mundo. No
Brasil, 90% da população feminina tem
varizes.

Elwing entrou em contato com a
técnica das agulhas de crochê em 1974,
quando concluía a residência no Hos-
pitai das Clinicas da Universidade de
São Paulo. Preocupado em encontrar
mecanismos para as cirurgias de vari-
zes que não deixassem marcas ou se-
quelas pós-operatórias, Elwing não sa-
bia que a solução sempre estivera
dentro de sua própria casa: sua mãe
fazendo crochê em frente da televisão."A resposta estava ali: uma agulha de
crochê", lembra satisfeito Elwing.

Satélite americano vai captar

brilho da criação do Universo
PASADENA, EUA — A agência

espacial americana (Nasa) marcou parasábado o lançamento do satélite astro-
nômico Cosmic Background Explorer
(COBE). O engenho vai captar, no es-
paço, a radiação da explosão que criou
o Universo, há 15 bilhões de anos, o Big
Bang. O COBE pesa 2,2 toneladas e
será lançado as 10h24 da manhã, hora
de Brasília, da base de Vandenberg na
Califórnia, no topo de um foguete des-
cartável do tipo Delta.

Trata-se do último foguete de está-
gios múltiplos do estoque comprado
pela agência espacial americana. A no-
va política espacial americana requer
que, no futuro, a Nasa contrate empre-
sas particulares para lançar todos os
satélites que não puderem ir ao espaço
nos ônibus .espaciais. A lei visa encora-
jar o desenvolvemto de foguetes comer-
ciais nos Estados Unidos.

De acordo com a teoria mais aceita,
o Universo se desenvolveu a partir de
uma grande explosão. No início o Uni-
verso era uma bola de fogo, de tempe-
ratura muito alta. Levou trezentos mil
anos para que a temperatura caísse o
suficiente para a formação de átomos e
moléculas. Hoje, 15 bilhões de anos
depois, o universo esfriou tanto que o
brilho da explosão, disperso por todo o
espaço, corresponde á radiação que
emitiria um objeto resfriado a tempera-
tura de 270 graus abaixo de zero. É essa
radiação que o satélite COBE vai captar
enquanto gira em torno da Terra, numa
órbita polar.

| | Um camaleio será lançado ao es-
paço a bordo do foguete Consort 2.

A experiência, dirigida por pesquisado-
res da Universidade da Pensilvânia, vai
estudar os efeitos das condições espa-
ciais sobre a estrutura celular. O cama-
leio foi escolhido por sua capacidade de
mudar de cor através de secreção de
hormônios. Se a permanência no espaço
mudar a estrutura celular do animal, os
hormônios não poderão mais mudar a
cor de pele. O vôo do camaleão também
vai estudar a atrofia muscular, que afe-
tou astronautas em vôos longos e a ação
de doenças dos ossos como a osteoporo-
se. O foguete Consorte 2 será lançado
da base de White Sands, no Novo Méxi-
co, local onde foram testados os primei-
ro foguetes americanos.
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O satélite irá ao espaço no cone do foguete Delta

Discovery fará vôó militar noturno

CABO CANAVERAL, EUA —
Técnicos da Nasa estão investigando
um possível curto-circuito nos fogue-
tes propulsores do ônibus espacial
Discovery. A falha vai adiar para o
dia 22 o lançamento da espaçonave
que carrega um satélite militar. Pelo
novo cronograma, o Discovery será
lançado á noite, no primeiro lança-
mento noturno de um ônibus espacial
desde o desastre com a Chállenger.

Até hoje só houve dois lançamen-
tos noturnos de ônibus espaciais tri-
pulados. A Nasa prefere lançar sua
naves de dia, porque em caso de aci-
dente é mais fácil para os astronautas
fazer um pouso forçado com luz diur-
na do que com a escuridão. A noite
também prejudica a documentação
do vôo pelas câmaras que filmam a
subida da espaçonave. Foi a partir
das imagens dessas câmaras que se
descobriu a causa da explosão da na-
ve Chállenger, que matou sete tripu-
lantes em janeiro de 1986.

Quando os ônibus espaciais volta-
ram a voar, em setembro do ano
passado, a Nasa proibiu lançamentos

noturnos durante as primeiras mis-
sões. Agora o veto foi retirado e as
espaçonaves americanas já podem su-
bir no escuro, se o horário noturno
for absolutamente necessário para o
cronograma da missão. As missões
noturnas são mais bonitas para quem
vai assistir ao lançamento em Cabo
Canaveral. O brilho das chamas
transforma a noite em dia e a expa-
çonve parece um grande cometa dou-
rado atravessando o céu.

A hora exata do lançamento só
será revelada nove minutos antes da
decolagem. Como a Discovery carre-
ga um satélite militar, o segredo evita
que os soviéticos saibam com antece-
dência a órbita da espaçonave. O vôo
é a quinta missão militar secreta dos
ônibus espaciais que já foram ao es-
paço 32 vezes. Em dezembro, a nave
Columbia decola para lançar outro
satélite militar. Mas uma parte da
missão da Columbia não é segredo. A
nave vai recuperar no espaço o satéli-
te científico LDEF, abandonado em
órbita desde 1985.
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Betrotorá» ^ Centrais Elétricas Brasileiras SA

Ô Light
Serviços dServiços de Eletricidade SA

CCC tO 444 4)7/0001 44 COMPANHIA AM NTA
EDITAL - N® SCL.C-3123-0011/89

HABILITAÇÃO E CONCORRÊNCIA PARA
CONSTRUÇÃO CIVII

SUBTERRÂNEA EM 138 kV FREI CANECA-BAEPENDI
I CIVIL DA LINHA DE TRANSMISSÃO

LIGHT.- Serviços de Eletricidade S. A. toma público que re-
ceberá, nos termos do D.L 2.300/86, de 21/11/86 e suas altera-
çfles, na Av. Marechal Floriano n'168-2» andar - sala 215 -
Rio de Janeiro, no dia 15/12/89, às 10:00 horas, envelopes la-
crados de DOCUMENTAÇÃO e de PROPOSTA paracons-truçáo civil do 3® trecho da linha de transmissão em 138 kV FREI
CANECA-BAEPENDI situada entre as estações Frei Caneca e
Baependi, no municfpio do Rio de Janeiro.

O contrato será de empreitada, por preço global, sendo o
critério de julgamento o de técnica e preço, com prazo máximode execução de 270 (duzentos e setenta) dias corridos para a
execução dá obra.

Serão exigidos atestados comprobatórios de execução de
serviços em obras similares realizadas nos últimos 5 (cinco) anos.

O Edital de HABILITAÇÃO E CONCORRÊNCIA encon-fira-se afixado e á disposição dos interessados, a partir da publica-
ção deste AVISO, na Avenida Marechal Floriano, 168 - térreo -
Centro - Rio de Janeiro, até o dia 07/12/89, durante os dias
úteis, no horário de 09:00 às 16:00 horas, podendo ser adquiri-
do no mesmo endereço, entrada A4 - sala M32, mediante o pa-gamento não reembolsável de NCz$ 500,00 (quinhentos cruza-
dos novos).

Náo será admitido consórcio.

ADMINISTRAÇÃO E ANÁLISE

DE CONTAS A PAGAR

E A RECEBER

LOCAL
RIO DE JANEIRO

( ¦ ""
DIAS '

21.22; 23 e 24 de Novembro
V. - ¦ J

HORÁRIO
18:30 às 21:30 hs

INSINUOU

* KLEBER DE SOUZA PIRES - Bacharel em Ciências Contábeis,
Pós-Graduado em Contabilidade e Finanças,

Professor do Convênio FGV/1BRAE.

OBJKTIVO DO PROC.RAMA

O programa - eminentemente prático - permitirá a Empresa criar estratégias para ativos e
passivos circulantes, planejando seu desenvolvimento a curto e a longo prazo,com maior tranqüilidade.

As técnicas apresentadas .promoverão significativo aumento no grau deliquidez de sua Empresa.
Estratégia de Administração de CaixaTarefação da TesourariaMontagem do Fluxo ProvisórioO "Cash Flow" definitivo
Ciclo de caixaGiro de CaixaCaixa Mínima Operacional
Contas a PagarPolítica da ÁreaConvivência com as Demais Áreas da

Empresa
Políticas de Crédito
Políticas de Cobrança

Procedimentos de CobrançaCobrança BancáriaCobrança Direta/IndiretaDescontos Financeiros
T ítulos de Crédito a PagarDuplicadas

Notas PromissóriasCheques
Outros Títulos de Crédito

Contas a ReceberCausas da ExistênciaCusto do InvestimentoMarginalidade em Contas a Receber

Inst. 3rasileiro de Adm. de Empresas
Av. 13 de Maio, 23 - Gr. 510
Telex (21) 31654 - Tel.: (021) 240-7024

BANCO SIBISA.

0 BANCO NOVO.

MWlim

Chegou um novo banco com uma nova proposta de tra-
balho. Prestar o melhor serviço através de uma grande
rede de agências. Um banco onde você vai ser sempre
o primeiro da fila.Um banco que reconhece seus clien-
tes pelo nome e não apenas pelo número da conta.

TRINTA E QUATRO AGÊNCIAS INTERLIGADAS
POR SISTEMA ON LINE, EM TEMPO REAL.

O Banco Sibisa já abre em condições de atender
clientes em cinco estados brasileiros, principalmente no
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além de Paraná,
São Paulo e Rio de Janeiro. Todas as agências se in
terligam através de um moderno sistema de computa-
dores IBM 4381, o que agiliza as operações e torna mais
rápida qualquer tomada de decisão. É como se todas
as trinta e quatro agências fossem uma só.

JB Classificados
Negócios de ocasião no lugar certa

MAIS DE MIL PESSOAS CUIDANDO DOS SEUS IN-
TERESSES.

O Banco Sibisa oferece a você todos os serviços de
um banco comercial, de investimentos, crédito imobi-
liário, crédito ao consumidorecâmbio. São mais de mil
funcionários especializados na área financeira, se de-
dicando exclusivamente aos seus interesses.

BANCO SIBISA. UM BANCO DO TAMANHO QUE
VOCÊ PRECISA.

O Banco Sibisa é grande onde um banco deve ser.
No tamanho da rede, na variedade dos produtos e na
remuneração dos investimentos. Esse é o banco que vo-
cê estava precisando. Um banco que dá agilidade para
os movimentos do cliente. Um banco totalmente novo.

Banco Sibisa
CDB • RDB • Letra de CâmbioOver • Open • Fundo de AçõesFundo ao Portador • Fundo deRenda Fixa • Caderneta de Poupan-

ça • Conta Remunerada • Cobrançade Títulos • Crédito Pessoal • Em-
préstimos e Financiamento em Geral.

RIO: RUA SETE DE SETEMBRO, 67 - FONE: (021) 224.0531
NITERÓI: RUA JOSÉ CLEMENTE, 46A ¦ LOJA 102 - FONE: (021) 719.1230• Porto Alegra • Bagé • Bento Gonçalves • Cachoeira do Sul • Canoas • Caxias do Sul • Lapado • Montenegro • Novo Hamburgo . Passo Fundo • Pelotas . Rio Grande • São Líonoldo• Santa Cruz • Santa Maria • Uruguaiana • Florianópolis • Blumenau • Criciúma • Jaraguá do Sul • Joinville • Lages • Tubarão • Cuntiba • Sào Paulo • Rio de Janeiro • Niterói.
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Guerra em El Salvador ia tem 650 mortos

SAN SALVADOR A ofensiva de Sid S t d d jBlliP'" f ' WIK  
San Salvador — Reuters

flagrada no sabado pelos guerrilheiros de do pais, e ao porto de La Libertad.'{fa Frente_Farabundo Marti de^ Liber- Afirmaram tambem^que assumiram o

mar-se num conflito de grandes pro- 0 Exercito ontem, tambem ivacuim^taki „ „„<••„ „„„ „„ 
' 

„,~r j„_; - A 17*41 vr „„„ - . ' , -it, g-vr •' WASHINGTON — Passada a euforia com os eventos da
-ria apenas atemorizar o governo mas ros em Ciudad Merliot, um bairro resi- %, *' .& v' 

bates em El Salvador se transformaram na principal noticia daagora esta mudando de tatica e afirma dencial de classe media, a sudoeste de ^BAk. „„„ „„ •„•-que mantera as posigoes ocupadas na El Salvador. Um aviao A-37 sobrevoou 1 , ^na um periodo

metros q-'adrados, em oito dos 12 de- burbio ao norte da capital^os morado- 
^guerrilha salvadorenha como'uma tentativa desesperada. de

partamentos salvadorenhos), anunciou a res, carreganao tuao o que poaiam levar, .. aumentar sua capacidade de barganha, e que em nenhtmr
'oemandante guerrilheira Ana Guadalupe 

^oHna^rdxfma'ou^mTgr^as momento 
ameapa a estabilidade do governo do presidente

-centou, os governos populates formam mais afastadas. "Nao ha qualquer perigo desta opera?ao da guerrilha colo-
destacamentos de milicias, constroem ar- Devido aos combates, muitas areas ^< 

' tM|B ' 
f jNT 

car em risco o governo 8e El Salvador", garantiu um alto
-senais e recolhem alimentos e remedios da capital estao sem luz e agua, e os ' 

| :funcionario da Casa Branca. Esta aflrmacao, que ecoava on-
que serao levados para as areas de com- alimentos ja come?am a faltar. Os hospi- t, 

T^ com intensidade^pelos corredores do Departamento de

.batQs rebeldes oela primeira vez em 10 SoTnl^parLdedivulgarS^osde *K* V tg 2s numeros eram sempre favoraveis as fonjas de Cristiani. "O

anosdeluta contra o governo, con- ajuda aos medicos e pessoal paramedico. dXmens-ftmH ^ Jngap^8un,-nHJ*r^?»^
quistaram importantes posi?oes nos ar- A Cruz Vemelha pediu uma tregua, pa- k|g|H| 

'• nmito"^^ 
armado^diwe um Hinlnmata wrnrrfandiTtK

redores e dentro de San Salvador. Os ra retirar um grande numero deferidos ^HL ™j!jtcj 
^HhSesde ajuda mMitar que El sXador raetediiria

capital, area habitada por mais de 500 Os guerrilheiros sustentam que o !' 4 i^Jlj "Alem disso", continuou o mesmo diplomata, "a guerrilha J
mil pessoas, estao sob dominio dos guer- principal objetivo da atual ofensiva e ggyJf' ,+jl depois de cinco dias de luta, falhou em transforma-la num
rilheiros. Ali, ocorreram ontem intensos for?ar o governo a tornar mais_flexi- Hyif levante popular contra Cristiani. Sua atual capacidadS' de
combates de artilharia e bombardeios veis suas posigoes nas conversa?oes de 7 resistencia deve-se apenas ao fato de seus integrantes terem se
a.ereos. As casas pobres, de madeira e paz iniciadas em outubro, na Costa I misturado a populagao civil, dificultando 0 trabalho de repres-
telhado de zinco, estao com bandeiras Rica. No dia 2 de novembro, a FMLN sao das tropas do governo". De qualquer maneira, os america-!
]brancas, sinal de que seus moradores nao suspendeu as negociagoes, alegando que ' "•' •'>, nos estao preocupados. Atateontem, ao passar pela sede da
sao combatentes. A Radio Venceremos, as For?as Armadas salvadorenhas foram % 

p 4 ? '' Organiza?ao dos Estados Americanos (OEA), onde se realiza
dos rebeldes, acusou 0 Exercito de atacar responsaveis pelo ataque com carro- " HE t ^4<Mp un?a assembleia-geral, 0 presidente George Bush nao pode
indi^cnmina^damenteapopulaQao. 

rarT^N\rinnil Hn^Tra'ha?hnHnrpf SaU ; ¦ 5Jf *#4 "Eu nao consigo externar a voces toda a minha irritapao.Todos os moradores de San Salvador wgao,Naci°na dos Irabalhadores bal , w  «¦:- jMj j 
com esta ofensiva.^um momento em que tentamos cstabelecere.dos arredores da capital estao sob vad°renho5, que; m^lO 

^olnfau. THiW a paz na America Central atraves da diplomacia, a guerrilhatoque de recolher permanente, decre- A FMLN apresenta como sua principal ^' <> -s < * salvadorenha se mete numa nova aventura sangrenta, auxiliada
^ado pelo presidente Alfredo Cristiani, exigencia a depuragao das Forpas Ama- ^ v * pelos governos de Cuba e da Nicaragua", disparou Bush. "Esta
que, no domingo, ja impusera 0 estado das e 0 desmantelamento dos esquadroes «» • • e uma operagao tiplca da guerrilha local. Atrevida e inconse-sitio. Os rebeldes anunciaram que da morte da extrema direita. Argumenta •* , , .... qiiente. Eles estao isolados e por isso partem para 0 desespero",
cortaram 0 acesso a principal estrada que, so assim, tera as garantias necessa-  .... • disse 0 subsecretario de Estado para a America Latina, Bernard
($odovia Pan-Americana) que une San rias para depor as armas. Mulner com o bebe Joge do ataque aereo lanqado pelo governo Aronson.

A Jm J • _ 1 J Namibia — "Nao ha vencidos. Somos todos vencedores",.
/\ llfhl.T.fl, T.CIfifl ^ disse ontem 0 lider da Organiza?ao do Povo do SudoesteUUVVIA/ IA/U& IsU/l tlJJt/l i/i/tltllA/O Africano (Swapo), Sam Nujom-i, no primeiro pronunciamento

VJ_, afp —2/12/88 oficial apos a vitoria do movimento nacionalista negro nas
Menem se irrita com mmt l 

";v.v\

(*yih\in?>penn t' rl sobre a Namibia. Ao mesmo tempo em que enviava esta
exioigao esporuva oe . '"**>>? 

mensagem de reconciliacao aos opositores (a Swapo conqtiis-
m Hit ft rPQ na warlnc 1 Htou 57,32% dos votos contra 28,55% do seu principal adversa-u,aa«ul,i | 

pyHP'.- rio. a Alianga Democratica Turnhalle), Nujoma, quedeve ser 0'Tt —~— ,^^Hp . futuro presidente do mais novo pais do mundo, previu relagoes
Mauricio Cardoso frias com a Africa do Sul. Declarou que a Swapo pretende'dar'
corespondents g apoio diplomatico a luta de libertagao dos negros sul-africanos

 t>r.v _ HfQHV e que, internamente, sua primeira pnoridade e uma reforiiia no'XJLENOS AIRES De caras lavadas setor agricola
P ,ycstind0 un,f°rmes de Pn^a em vez M^SSM 'i^BL 

' 
Perdao - Um tribunal da Tchecoslovaqu.a absolveu tres,dos pijamas a que foram condenados ao serem opositores e deu condenagao parcial a um quarto. Os quatro'in u a os passa os par a reserva, os cara- ^HHbB eram acusados de promover a rebeliao durante manifestagoespmtadus fizeram sua reentrada em cena no ulti- H . jB por ocasi5o do 2,» an.versario da invasao sovietica no pais. O'mo run de semana Comandado pelo corone H||A Filosofo Miroslav Kusy, ex-membro do Comite Central doMohamed Ah Se.ndd.n e pelo tenente-coronel BBK . Partido Comunista Tcheco. foi condenado condicionalmente a'Aldo Rico, l'deres das tres rebehoes m.htares oito meses de prisao. A escritora Hana Ponicka, 0 geologo'denagnidas contra 0 governo do presidente Anton Selecki e 0 medico Vladimir Manak foram absolvidos^ 

'
Raul Alfonsin, um grupo de oficiais do Exercito .. ^ ...
reforgado por simpat.zantes de outras armas . Ofensiva — Os rebeldes afegaos in.c.aram ontem uma,
avis, inclusive do sexo feminine, se exercitou • ?fen!,va 

co",ra a c,dadc dcJaHalabad e cortaram suas.
nos parques de Palermo. h^P°r tc"^om a caPUa1' Cab"L Uma calfulada'

Z , , r n - 11 : \ cntre 2.000 e 4.000 guerrilheiros capturaram dois postos doDurante duas horas fizeram flexoes, abdo- 'CarrLnintadas9 pxihpn^nu^^Tos Exercito e um tanque e destruiram um deposito de munigoes do,minais, alongamentos, piques e trotes, enquanto i^arapimaaas exioem muscuios 
governo do Afeganistao.mntnvnm pm mm nm estrihilhn nrenninantp ¦ 
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Mulher com o bebê foge do ataque aéreo lançado pelo governo

'Carapmtadas' exibem músculos

A volta dos 
"carapintadas'

Menem se irrita com
exibição esportiva de
militares cassados

Maurício Cardoso
Correspondente

BUENOS 
AIRES De caras lavadas e

vestindo uniformes de ginástica em vez
dos pijamas a que foram condenados ao serem
indultados e passados para a reserva, os cura-
pintadas fizeram sua reentrada em cena no últi-
mo fim de semana. Comandado pelo coronel
Mohamed AH Seineldín e pelo tenente-coronel
Aldo Rico, lideres das três rebeliões militares
deflagradas contra o governo do presidente
Raul Alfonsin, um grupo de oficiais do Exército
reforçado por simpatizantes de outras armas e
civis, inclusive do sexo feminino, se exercitou
nos parques de Palermo.

Durante duas horas fizeram, flexões, abdo-
minais, alongamentos, piques e trotes, enquanto
cantavam em coro um estribilho preocupante
para ouvidos mais civis: "Treinamento duro.
combate fácil". No grupo estava todo o Esta-
do-Maior carapintada responsável pelas quarte-
ladas de Semana Santa em abril de 1987, Monte
Caseros em janeiro de 1988 e Vila Martelli em
dezembro do mesmo ano. Com exemplar disci-
plina seguiram todas as determinações e ordens
emanadas da dupla de chefes. Apesar de terem
enviado mensagens à imprensa para garantir o
registro fotográfico da insólita sessão de ginás-
tica, os atletas não quiseram fazer declarações.
O que só fez aumentar as suspeitas sobre seus
reais propósitos. O presidente Carlos Menem,
que naqueles instantes inaugurava o novo pré-
dio da embaixada brasileira em Buenos Aires,
ao lado do presidente José Sarne>, não escon-
deu sua irritação ao saber da novidade, mas
deixou ao porta-voz Humbert.0 Toledo a tarefa
de interpretar o ocorrido: "Na Argentina exis-
tem leis e qualquer um tem o direito de fazer
ginástica nos parques de Palermo" declarou.

Mas, numa reportagem transmitida na noite
do dia 14 por uma estação de TV de La Plata.
60 km ao sul de Buenos Aires, o presidente
Menem destacou: "Eles devem compreender
que, mesmo que ajam de boa fé, para o povo
argentino isso é uma verdadeira provocação "

Lm oficial ouvido pelo jornal Pagma 12
disse que a demonstração de força era "contra o
general Cáceres, não contra o governo civil" O

general Isidro Cáceres é o comandante do Exér-
cito. Seus inimigos de agora sempre garantiram
estar a favor do governo, mas não vacilaram em
pegar em armas para contestar a autoridade do
comandante do Exército nomeado pelo mesmo
governo. Processados pela Justiça militar por
causa de suas rebeliões, 174 oficiais foram in-
dultados pelo presidente Menem há um mês.
Todos os cabeças do movimento, no entanto,
foram passados à reserva, caso de Seineldín, ou
destituídos do grau militar, caso de Rico.

O presidente, embora sem tê-los qualificado
de heróis, enxerga neles grandes valores e suge-
nu que fossem aproveitados pelo governo, mes-
mo fora do serviço ativo do Exército. Chegou-
se a falar na formação de um grupo de elite tipo
SWAT. para combater o narcotráfico e os se-
qüestros extorsivos. Fala-se também da criação
de uma Guarda Republicana ou de confiar-lhes
a administração da Alfândega.

O objetivo é dar ocupação a Seineldín e seus
fiéis seguidores, e aproveitar os conhecimentos
do chefe que durante quatro anos serviu como
instrutor da tropa do general Noriega no Pana-
má. Segundo alguns observadores bem-infor-
mados, os ginastas da chuvosa manhã de sába-
do, ao exibirem seus dotes em Palermo,
pretendiam dizer ao governo que estão ansiosos
para fazer alguma coisa. É melhor que o gover-
no os atenda, antes que eles próprios inventem
alguma coisa

Agora aos 16 anos wcê 
já pode 

escolher

o melhor 
presidente, 

os melhores

restaurantes, as melhores lotas, o melhor

divertimento e também a melhor

forma de 
pagar

Todo brasileiro entre 16 e 21 anos agora também tem o direito de ser Cnedicard. Basta que o pai, a mãe, os"
tios, avós ou outro titular, requisite um cartão adicional, pelo telefone 223-7933 (São Paulo) ou (011) 800-8011
DDG (demais localidades). Aí é só ser. E usufruir todas as vantagens que ser Credicard oferece. A propósito:"se na sua família, ninguém é Credicard, peça para ligar 282-Ô044 (São Paulo) ou (011) 800-8899 - DDG'!""
(demais localidades). Ou passar em uma das agências associadas ao sis- AnrnMUinn C Cd 6CDtema Credicard para solicitar um cartão. E outro pra você também, claro. vIlClIlvnNII t òU otn.

Guerra em El Salvador 
já 

tem 650 mortos e mil feridoê
. o ..  San Salvador — Reuters

SAN SALVADOR —A ofensiva de- Salvador a Santa Ana, a segunda cida- ÉH tl gg:, Píirn na TTTTA nõn liáSAN SALVADOR — A ofensiva de-
flagrada no sábado pelos guerrilheiros'da Frente Farabundo Marti de Liber-
tação Nacional (FMLN) já causou 650
mortos (soldados, rebeldes e civis) bem
còmo 1 mil feridos, e ameaça transfor-
már-se num conflito de grandes pro-
porções. A FMLN, inicialmente, que-•ria apenas atemorizar o governo, mas
agora está mudando de tática e afirma

-que manterá as posições ocupadas na
Câpital do pais, na tentativa de desmo-

-ralizar o exército." ' A FMLN formou governos populares
nos territórios libertados (6 mil quilô-
metros quadrados, em oito dos 12 de-
partamentos salvadorenhos), anunciou a

•comandante guerrilheira Ana Guadalupe
Martinez. Por meio de decretos, acres-

-centou, os governos populares formam
'destacamentos de milícias, constróem ar-
-senais e recolhem alimentos e remédios
que serão levados para as áreas de com-
bates.

.. . Os rebeldes, pela primeira vez em 10
anos de luta contra o governo, con-
quistaram importantes posições nos ar-
redores e dentro de San Salvador. Os
bairros populares ao norte e a leste da
capital, área habitada por mais de 500
mil pessoas, estão sob domínio dos guer-
rilheiros. Ali, ocorreram ontem intensos
combates de artilharia e bombardeios
á.ereos. As casas pobres, de madeira e
telhado de zinco, estão com bandeiras
jBrancas, sinal de que seus moradores não
são combatentes. A Rádio Venceremos,
dos rebeldes, acusou o Exército de atacar
indiscriminadamente a população.

Todos os moradores de San Salvador
e.dos arredores da capital estão sob
toque de recolher permanente, decre-
Jado pelo presidente Alfredo Cristiani,
que, no domingo, já impusera o estado
gç sitio. Os rebeldes anunciaram que
cortaram o acesso á principal estrada
Rodovia Pan-Americana) que une San

Salvador a Santa Ana, a segunda cida-
de do pais, e ao porto de La Libertad,
Afirmaram também que assumiram o
controle de vários trechos das princi-
pais estradas que ligam a capital ás
regiões oeste e norte do país.

O Exército atacou ontem, também
por terra e ar, posições dos guerrilhei-
ros em Ciudad Merliot, um bairro resi-
dencial de classe média, a sudoeste de
El Salvador. Um avião A-37 sobrevoou
e metralhou vários pontos do bairro,
enquanto tanques blindados percorriamas ruas.e soldados de infantaria lutavam
contra os guerrilheiros. Em Zacamil, su-
búrbio ao nortè da capital, os morado-
res, carregando tudo o que podiam levar,
fugiram de suas casas e procuraram abri-
go numa colina próxima ou em igrejas
mais afastadas.

Devido aos combates, muitas áreas
da capital estão sem luz e água, e os
alimentos já começam a faltar. Os hospi-
tais queixam-se da falta de sangue e as
rádios não param de divulgar pedidos de
ajuda aos médicos e pessoal paramédico.
A Cruz Vermelha pediu uma trégua, pa-
ra retirar um grande número de feridos
que agonizam sem assistência médica.

Os guerrilheiros sustentam que o
principal objetivo da atual ofensiva é
forçar o governo a tornar mais flexí-
veis suas posições nas conversações de
paz iniciadas em outubro, na Costa
Rica. No dia 2 de novembro, a FMLN
suspendeu as negociações, alegando que
as Forças Armadas salvadorenhas foram
responsáveis pelo ataque com carro-
bomba, a 31 de outubro, contra a Fede-
ração Nacional dos Trabalhadores Sal-
vadorenhos, que matou 10 sindicalistas.
A FMLN apresenta como sua principal
exigência a depuração das Forças Ama-
das e o desmantelamento dos esquadrões
da morte da extrema direita. Argumenta
que, só assim, terá as garantias necessá-
rias para depor as armas.

Para os EUA, não há

perigo na ofensiva
Manoel Francisco Brito

Correspondente
WASHINGTON — Passada a euforia com os eventos dá

semana passada na Europa do Leste, os sangrentos com-
bates em El Salvador se transformaram na principal notícia da
imprensa americana, provando que os Estados Unidos, depois
de um período de torpor, voltaram a olhar com uma pçrta,
preocupação para aquele país. A exceção neste clima foram os
círculos de poder em Washington, que embevecidos com n
presença do líder do Solidariedade na capital, ou por conve-t
niêneja política, trataram de qualificar a última ofensiva da
guerrilha salvadorenha como uma tentativa desesperada, de
aumentar sua capacidade de barganha, e que em nenhum
momento ameaça a estabilidade do governo do presidente
Alfredo Cristiani. »"Não há qualquer perigo desta operação da guerrilha colon
car em risco o governo de El Salvador", garantiu um alto
funcionário da Casa Branca. Esta afirmação, que ecoava on-
tem com intensidade pelos corredores do Departamento dé
Estado, baseava-se sobretudo num exercício de raciocinio ónde1
os números eram sempre favoráveis às forças de Cristiani. "O'
Exército salvadorenho não tem apenas um número bem maior
de homens — 56 mil contra 8 mil da guerrilha — mas esta
muito melhor armado", disse um diplomata, recordando os
US$ 1,4 milhões de ajuda militar que El Salvador recebe diária-)
mente do governo americano."Além disso", continuou o mesmo diplomata, "a guerrj|ha,'
depois de cinco dias de luta, falhou em transformá-lá num
levante popular contra Cristiani. Sua atual capacidade de
resistência deve-se apenas ao fato de seus integrantes terem se
misturado á população civil, dificultando o trabalho de repres-
são das tropas do governo". De qualquer maneira, os america-i
nos estão preocupados. Anteontem, ao passar pela sede da.
Organização dos Estados Americanos (OEA), onde se realiza
uma assembléia-geral, o presidente George Bush não pode
evitar de tocar no assunto."Eu não consigo externar a vocês toda a minha irritação
com esta ofensiva. Num momento em que tentamos estabelecer
a paz na América Central através da diplomacia, a guerrilhasalvadorenha se mete numa nova aventura sangrenta, auxiliada
pelos governos de Cuba e da Nicarágua", disparou Bush. "Esta
é uma operação típica da guerrilha local. Atrevida e inconse-
qüente. Eles estão isolados e por isso partem para o desespero",
disse o subsecretário de Estado para a América Latina, Bernard
Aronson.

Bolívia 
prende 

700 e

impõe estado de sítio

LA PAZ Para enfrentar uma gre-
ve que paralisa 80.000 professores, dos
quais pelo menos 3.000 em greve de
fome, o governo do presidente Jaime
Paz Zamora decretou ontem estado de
sítio em todo o país. O vice-ministro
do Interior, Raul Loayza, admitiu ter
prendido 700 oposicionistas (algumas
agências de notícias falam em 1.000
presos).As medidas de exceção deverão vigo-
rar nos próximos 90 dias e, com elas, ó
governo pretende garantir a realização
das eleições municipais de 3 de dezem-
bt-o. Militares invadiram instalações da
oposicionista Central Operária Boliviana
(COB), que entrou para a clandestinida-
de.• Nas ultimas três semanas, houve vá-
rios atentados a bomba em La Paz e
choques entre polícia e grevistas, que
reivindicam um aumento de US$ 100
dólares em seus salários. Os professo-
rês estão entre os profissionais mais
mal pagos do país, recebendo, em mé-
dia, USS 45 por mês. O governo se pro-
pós a pagar este aumento apenas no
(ino que vem. Os grevistas não aceita-
ram e o ministro do Interior, Guiller-
mo Capobianco, disse que "o estado de
sítio se destina a acabar com a violên-
cia, dirigida por um grupo de trotskis-
tas radicais".

Os profesores Miguel Lora, Jose Luis
Alvarez e Teimo Roman, em greve de
fome desde o dia 23 de outubro e
em péssimas condições de saúde, fo-
ram levados por ambulâncias do go-
verno para um hospital particular. "Mais
que uma ação policial", acrescentou
Lóayza, "foi uma ação médica para sal-
var a vida dos grevistas". Mas as lideran-
ças dos professores afirmaram que a po-
lícia agiu com violência, invadindo casas,
espancando e lançando bombas de gás
lacrimogêneo. As prisões foram feitas
numa operação conjunta que reuniu
agentes do ministério do Interior, da po-
licia e do Exército, que agiram em todas
as regiões da Bolívia desde as três horas
da madrugada, com o apoio de ambu-
lâncias e caminhões militares.

n Esta é a primeira crise enfrentada
por Paz Zamora, que assumiu há 101
dias e governa através de uma coalizão
que reúne o Movimento de Esquerda

Revolucionária e a conservadora Ação
Democrática Nacional. As praças e prin-
cipais ruas de La Paz estão sob controle
policial e estão suspensas as reuniões e
manifestações de rua.

"A COB repudia categoricamente o
estado de sítio e acha que o governo está
revivendo práticas direitistas", denun-
ciou o secretário geral do organismo,
Daniel Santalla. Ele disse que, ao ama-
nhecer de ontem, quando era esperada
uma nova rodada de negociações, o mi-
nistro da Educação, Mariano Baptista,
comunicou ao comando da greve de fo-
me que não haveria mais diálogo. Segun-
do Santalla, os grevistas foram agredidos
a ponta-pés pelos soldados e o governo
ameaça mandar centenas de sindicalistas
para o exílio no interior do país. Wilma
Plata, líder da União de Professores de
La Paz, disse numa entrevista na Rádio
Altiplano que os policiais invadiram vio-
lentamente as sedes da entidade e arran-
caram à força os que estavam em greve
de fome.

Presos O governo informou que
soltou os menores de idade e cerca de
40 mulheres que estavam em greve de
fome. Os outros presos foram levados
para a base militar de El Alto, nos
arredores da capital, e de lá, depois de
uma triagem, estão sendo mandados
para o exílio. O vice-ministro do Inte-
rior, Raul Loayaza, informou que os
700 sindicalistas presos serão julgados
pela Justiça comum. Cerca de 100 deles
serão mandados para o exílio em Apo-
lo, Ramon Dario Gutierrez e Iribo, três
pequenos povoados na região leste do
país. Entre os presos.estão professores,
profissionais liberais, jornalistas e até
padres. Em Apoio, a Rádio Panameri-
cana confirmou a chegada de um avião
da Força Aérea Boliviana trazendo 50
presos.

A imprevista medida de exceção do
governo deverá ser complementada por
legislação emitida pelas prefeituras, os
chamados "autos de bom governo". Mas
a opositora Esquerda Unida afirmou que
instruiu seus militantes que exercem car-
gos nas prefeituras do interior a se mobi-
lizarem para "defender os direitos dos
cidadãos, suas liberdades e sua integrida-
de física".

Namíbia — "Não há vencidos. Somos todos vencedores"»
disse ontem o líder da Organização do Povo do Sudoeste
Africano (Swapo), Sam Nujom-i, no primeiro pronunciamento
oficial após a vitória do movimento nacionalista negro nas
eleições que põem fim a 70 anos de dominação sul-africana
sobre a Namíbia. Ao mesmo tempo em que enviava esta
mensagem de reconciliação aos opositores (a Swapo conqüis-'
tou 57,32% dos votos contra 28,55% do seu principal adversá-'
rio. a Aliança Democrática Turnhalle), Nujoma, que deve ser o'
futuro presidente do mais novo país do mundo, previu relações
frias com a África do Sul. Declarou que a Swapo pretendeldar
apoio diplomático à luta de libertação dos negros sul-afrjcanos
e que, internamente, sua primeira prioridade é uma reforma no't
setor agrícola.
Perdão — Um tribunal da Tchecoslováquia absolveu, três,
opositores e deu condenação parcial a um quarto. Os quatro'
eram acusados de promover a rebelião durante manifestações,
por ocasião do 21° aniversário da invasão soviética no país. O'
filósofo Miroslav Kusy, ex-membro do Comitê Central do'
Partido Comunista Tcheco, foi condenado condicionalmente a'
oito meses de prisão. A escritora Hana Ponicka, o geólogo'
Anton Selecki e o médico Vladimir Manak foram absolvidos.
Ofensiva — Os rebeldes afegãos iniciaram ontem umai
ofensiva contra a cidade de Jallalabad e cortaram suas
ligações por terra com a capital, Cabul. Uma força calculada!
entre 2.000 e 4.000 guerrilheiros capturaram dois postos do-
Exército e um tanque e destruíram um depósito de munições do,
governo do Afeganistão. •
Desesperança — Representantes do governo nicara-'
giiense e dos contras reataram ontem as negociações na se-'
de da OEA, em Washington. Mas o arcebispo de Manágua,
cardeal Miguel Obando y Bravo, que mediava o diálo-'
gó, disse que vai voltar ao seu país e que já está perdendo as
esperanças numa solução negociada.
Aniversário — Mais de meio milhão de palestinos
estavam ontem submetidos ao toque de recolher nos territó-
rios ocupados por Israel, por ocasião do primeiro aniversário
da proclamação, pela Organização para a Libertação da Pales-
tina, do Estado Palestino. Em Jerusalém, a polícia dispersou
com gás lacrimogêneo uma manifestação de 200 médicos e
enfermeiras árabes e quatro manifestantes tiveram de ser hospi-
talizados. Os médicos, levando bandeiras palestinas, bloquea-
ram várias ruas e apedrejaram os policiais israelenses.
Massacre — Os esquadrões da morte da direita do Sn
Lanka mataram 55 pessoas nos últimos dias. Os corpos de 30
jovens foram encontrados ontem numa estrada em Pujapitiya,
a oito quilômetros da cidade de Kandy. Apesar disto, os
guerrilheiros continuam atacando em todo o país.
Campanha — O governo chinês iniciou uma campanha
para acabar com a venda de mulheres e crianças em algumas
regiões do país, informou o Diário do Povo. Segundo o jornal,
na província de Chandong, ao sul de Pequim, foram vendidas
16.000 mulheres e 900 crianças entre 1981 e 1989.
Boicote — A Organização da Conferência Islâmica pediu
a todos os países muçulmanos que boicotem a firma IBM,
acusada de colaborar militarmente com Israel. A OIC afirmou
que a IBM vendeu aos israelenses um sistema de computadores'
para fins militares.
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BRASILIA - 0 governo ja decidiu um ajuste no cambio. Essa expectativa Tarifas — Um importante funciona- nal — o governo tranqiiilizaria os exp.gr-
Economico liberar os depositos em moeda estran- acabou por desestimular as exporta?6es no do governo admite que, alem de todos tadores, que teriam correcao cambial de

 8e'ra no Pan£? Central para os expor- estimular as importa?oes, provocando esses fatores, existe a aefasagem cambial seus depositos, mesmo no caso de umatadores e tambem controlar administrate uma queda no saldo da balanga comer- reclamada pelos exportadores. Ela decor- maxi. A equipe economica chegou a estu-vamente as importagoes. com estas duas cial, que devera fechar em torno de US$ re da recupera?2o das tarifas publicas, dar a alternativa de emiss2o de BTNs commedidas, a equipe economica pretende bilhao em outubro. especialmente de energia eletrica, que vem correcao cambial, mas decidiu abandonaruma recuperapao do saldo da balanca co- A exphca?ao dos assessores da area aumentando acima da infla^ao. A indus- a ideia, porque traria um custo muito ait'omercial e evitar a maxidesvaloriza^ao do economica e que essa expectativa pro- tria brasileira utiliza intensivamente para o fesouro, caso o ajuste cambial seiacruzado novo que vem sendo esperada vocou o atraso nos fechamentos de con- energia el£trica fornecida pelo governo na inevitavel. Afinal, essas BTNs seriam ad-
pelo mercado nnanceiro. No entanto, tratos de cambio, pois os exportadores produ^ao, e o reajuste desse insumo pres- quiridas por todo o mercado e a maxi,, seuma importante tonte do governo admite decidiram esperar pelo lucro de uma maxi. siona airetamente os custos dos produtos adotada, nao seria paga apenas aos ex-a necessidade de um ajuste cambial, caso Ja os importadores anteciparam suas expOrtados. E, embora o saldo anual de portadores, como acontece no caso dosnao ocorra uma retomada do ritmo das compras. para evitar os prejuizos da des- US$ 16 bilhoes previsto pelo governo em depositos em moeda estrangeira, mas aexportagoes e uma queda nas importa- valonza?ao. A combina^ao das duas ati- janeiro de 1989 ji esteja assegu'rado, de toaos os aplicadores.

, ... tudes provocou a queda no saldo da ba- acordo com este funcionario e preciso . M4*i — Para preservar o saldo daA ameaga de uma cnse cambial sur- lan?a. Alem da espera pelo ajuste cambial, manter esse nivel para 1990, com estimulo balanca comercial, o governo vai conter
preendeu os tecnicos, que atualmente con- os tecnicos avaliam que o aquecimento as exportacdes. as importasoes admimstrativamente, semsideram ser este o maior problema da das vendas internas — que jd come?a a 0 atual governo pretende que o pro- qualquer medida previamente anunciada.economia ate a definisao do nome do arrefecer — contnbuiu parareduzir as xiirio presidente assuma com um nivel de Se essas duas medidas nao forem suficien-novo presidente, depois do dia 17 de de- exporta?oes e aumentar as importa?oes. resfirvas de US$ 7 bilhSes — quedepende tes para'reverter a queda do saldo, poderazembro. Na avaliacao de uma fonte, propno governo^ admite que contnbuiu da manuten?ao do ritnio dos saldos men- ser adotada a alternativa da maxi. No en-detasagem do cambio — que o mercado para a redu?ao do saldo da balanca co- sais da balanca comercial — e, por isso, tanto, um reajuste cambial e inflacionarionnanceiro calcula em cerca de 30/o mercial com suas tentativas de liberalizar decidiu autonzar os depositos em moeda e, por isso, a equipe economica pretendecnou a expectativa de uma maxi, acirrada as importa<;oes,paramoderniza9ao do estrangeira no BC. Com essa medida esperar para ver se nao se confirma a
pelas declaragoes de assessores de candi- P^que industnal brasileiro e redu?2o da que pode ser adotada com uma simples antecipa9ao da posse do novo presidentedatos a presidente sobre a necessidade de inflagao. resolu?ao do Conselho Monet&rio Nacio- para janeiro, antes de qualquer decisaoiM,

mento, Joao Batista de Abreu, tem um consc-
V \ M lho, a exemplo do seu colega da Fazenda,

I'f Mailson da Nobrepa, aos dois candidatos' a
|i, .. i ijyHH presidente da Republica: anunciar imediata-

•' mente os nomes de seus indicados para'o
>j£ SBy Ministeno da Fazenda. £ a melhor medida

9«r economica, insiste Abreu, que ambos podcm
jHHi ?> 

"< tomar nesse momento. A dramaticidade acen-
tua-se quando o ministro da Fazenda fala do

''¦ nunciamento que o novo presidente fara na

discurso de^umh^nem sobre 

^ 

Brasil foitao

as respostas estao na atitude dos preferidosdos eleitores. O ministro da Fazenda nao tem
duvidas de que as iniciativas dos dois presi-Mailsonj quaaro ae incertezas Abreu: mdicagao de ministro Ximenes:possibilidade de divi- denciaveis serao exemplares. Ele aposta queexigira prudencia dos eleitos tranqiiilizard economia dir programa de ajuste nenhum candidato vai querer inviabilizar o
seu governo " antes mesmo de tomar posse". •  i

DEPOIS DE VOM, 

^
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Governo libera depósitos em moeda estrangeira no BC

Informe Econômico

governo brasileiro deve pouco mais de USS
, 100 bilhões no exterior e cerca de USS 60

bilhões, aqui dentro, aos compradores dos seus
' títulos da dívida pública — os papagaios que
^- vòam no overnight; O Produto Interno Bruto

(PIB) brasileiro alcança USS 350 bilhões, umu 
pòuco mais do dobro das dívidas externa e inter-

lia.
Já o governo italiano tomou emprestado dos

,l> seus cidadãos um dinheiro equivalente a todo o
^"PlB do país. E, nos últimos 12 anos, apenas uma

vez o déficit orçamentário italiano foi inferior a
-10%, número nunca alcançado pelo déficit brasi-"leiro. E, nesse período, a Itália cresceu de 3,5% a

Ui 4% ao ano e reduziu a inflação de 20% ao ano
•- para 5%, resultado do ano passado.

Como isso ocorre? Uma explicação, entre ou-
T iras, indica o seguinte: os italianos são zelosos

poupadores. Na média, as famílias guardam 15%
de sua renda. E aplicam suas economias preferen-
çialmente em títulos do governo. De fato, a dívida
italiana é quase totalmente interna e cerca de dois""terços dos papéis estão nas mãos de pessoas físi-

,j cas.
. Ou seja, os italianos compram os títulos e os"'guardam, como poupança para o futuro. E não

^ ficam comprando e vendendo todos os dias, como
tMse faz no nosso overnight.

No momento, o governo italiano paga de'"juros, 
para quem compra seus papéis, 11,6% ao

... ano, nominais. Com a inflação, hoje, andando na
""casa dos 6,5% ao ano, o título do governo dá um
^ganho real em torno dos 5%. Nos últimos tempos,

o.governo brasileiro tem pago isso por mês. E o
.'¦pessoal desconfia.

Tem que haver alguma coisa errada ai. Ou a
—Itália seria uma miragem?

E, mesmo assim, o atual governo italiano,
,,, considerando que tem abusado da poupança lo-
„.cal, está prometendo cortar gastos e aumentar
"impostos.

De um modo ou de outro, seria um bom local
de estudo para os assessores dos dois presidenciá-

. veis que passarem ao segundo turno.

Demonstração
O presidente do Unibanco, Israel Vainboin, cos-

tuma dizer:
Devemos USS 100 bilhões lá fora, outro tanto

aqui dentro. E produzimos mais de USS 350 bilhões.
^'PÒrtanto, somos necessariamente um pais viável.

Só falta arrumar a equação.

Modelos
 Na Espanha, o go- também, ao ano. Dá um
verno está pagando 13% ganho rea, em torno dosde juros nominais ao ano ° ,, . ,
para os compradores de a *axa m°desta,
seus títulos. A inflação porque o papel é de segu-
anda na casa dos 7%, rança absoluta.

Esquerda? Tranqüilo
O presidente da Federaçao das Indústrias de

. Minas Gerais, José Alencar, não se assusta com a
eventual eleição de um candidato de esquerda. Por
várias razões, como explica:

Primeiro, que mais cedo ou mais tarde vamos
ter de passar por uma experiência de esquerda; depois,
a situação econômica é tão ruim que qualquer vence-
dor terá de fazer mais ou menos a mesma coisa, que é

,u,m programa de estabilização e controle dos gastos do
Estado; e, terceiro, como ter medo dos esquerdistas se

. lá na matriz deles está mudando tudo?

Inverter
Do assessor econômico de Lula, o economista

Aloisio Mercadante:
Nós constatamos que a sociedade brasileira

, transfere riqueza para o exterior com o pagamento dos
„ juros da dívida externa; que o Estado transfere riqueza

para o setor privado, ao pagar elevados juros no
,, overnight e conceder incentivos e subsídios às empre-

sas; e que os trabalhadores perdem riqueza com os
salários baixos que recebem.

Assim, o objetivo de um governo popular é de-
fender a sociedade brasileira contra o capital interna-
cional; o Estado contra o setor privado; e os trabalha-
dores contra as empresas.

-Ã espera
urn Do presidente da Associação Brasileira de Enge-
nharia Industrial, David Fischel, vice-presidente da
Montreal Engenharia:
^ - O setor dos grandes projetos de engenharia
está bem devagar, sobretudo néste final de governo.Mas há tantos projetos prontos, c adiados, que a
possibilidade de retomada é imediata. Se o novo go-verno conseguir mobilizar financiamento, a coisa des-

, lancha no ato. Os projetos estão prontinhos.
,u Sobre as eleições:*3' — É uma emoção igual à de Copa do Mundo.

Torcida <
Meios econômicos de Portugal estão torcendo

para que as empresas brasileiras Metal Leve e Cofap
instalem lá as fábricas que planejam para a Europa.
São investimentos de USS 100 milhões, de cada empre-
sa, no setor de autopeças.

Exportação
A empresa brasileira Santa Marina, do grupofrancês Saint Gobain, está exportando 400 mil bande-

jaf de vidros pára a japonesa Matsushita, que as
colocará em fornos microondas. A Matsushita (marcasNational, Panasonic, Quasar e Technics) produz nada
menos que 10 mií fornos por dia.

! Carlos Alberto Sardenberg, com sucursais

BMC NO/MINAL.

O FUNDO BMC COM MENOR
TRIBUTAÇÃO, MAIOR RENTABILIDADE

E LIQUIDEZ IMEDIATA.

Rua do Ouvidor, 61 • Tel.: 292-1133 • Rio de Janeiro - RJ

BRASÍLIA - O governo iá decidiu
liberar os depósitos em moeda estran-
geira no Banco Central para os expor-
tadores e também controlar administrati-
vãmente as importações. Com estas duas
medidas, a equipe econômica pretendeuma recuperação do saldo da balança co-
mercial e evitar a maxidesvalorizaçao do
cruzado novo que vem sendo esperada
pelo mercado financeiro. No entanto,
uma importante fonte do governo admite
a necessidade de um ajuste cambial, caso
não ocorra uma retomada do ritmo das
exportações e uma queda nas importa-
ções.

A ameaça de uma crise cambial sur-
preendeu os técnicos, que atualmente con-
sideram ser este o maior problema da
economia até a definição ao nome do
novo presidente, depois do dia 17 de de-
zembro. Na avaliação de uma fònte, a
defasagem do câmbio — que o mercado
financeiro calcula em cerca de 30% —
criou a expectativa de uma máxi, acirrada
pelas declarações de assessores de candi-
aatos a presidente sobre a necessidade de

São Paulo — Murilo Menon

um ajuste no câmbio. Essa expectativa
acabou por desestimular as exportações e
estimular as importações, provocandouma queda no saldo da balança comer-
ciai, que deverá fechar em torno de USS 1
bilhão em outubro.

A^ explicação dos assessores da área
econômica é que essa expectativa pro-vocou o atraso nos fechamentos de con-
tratos de câmbio, pois os exportadores
decidiram esperar pelo lucro dè uma máxi.
Já os importadores anteciparam suas
compras, para evitar os prejuízos da des-
valorização. A combinação das duas ati-
tudes provocou a queda no saldo da ba-
lança. Além da espera pelo ajuste cambial,
os técnicos avaliam que o aquecimento
das vendas internas — que já começa a
arrefecer — contribuiu para reduzir as
exportações e aumentar as importações. O
proprio governo admite que contribuiu
para a redução do saldo aá balança co-
mercial conrsuas tentativas de liberalizar
as importações* para modemização do
parque industrial brasileiro e redução da
inflação.,

Tarifas — Um importante funcioná-
rio do governo admite que, além de todos
esses fatores, existe a defasagem cambial
reclamada pelos exportadores. Ela decor-
re da recuperação das tarifas públicas,
especialmente de energia elétrica, que vem
aumentando acima da inflação. A indús-
tria brasileira utiliza intensivamente a
energia elétrica fornecida pelo governo na
produção, e o reajuste desse insumo pres-siona diretamente os custos dos produtos
exportados. E, embora o saldo anual de
USS 16 bilhões previsto pelo governo em
janeiro de 1989 já esteja assegurado, de
acordo com este funcionário é preciso
manter esse nível para 1990, com estimulo

O atuai governo pretende que o pró-
ximo presidente assuma com um nível de
reservas de USS 7 bilhões — que depende
da jnanutenção do ritmo dos saldos men-
sais da balança comercial — e, por isso,
decidiu autorizar os depósitos em moeda
estrangeira no BC. Com essa medida -
que pode ser adotada com uma simples
resolução do Conselho Monetário Nacio-
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Maílson: quadro de incertezas
exigirá prudência dos eleitos

 •vw-,*w» .— ' ^ '&&>¦ Í>::>: -• VBMV»
Abreu: indicação de ministro

tranqüilizará economia
Ximenes:possibilidade de divi-

dir programa de ajuste

País cai agora num'buraco negro'
BRASÍLIA A melhor imagem que

um ministro de estado encontra para
definir o rumo da economia brasileira
a partir de hoje é de "um avião que
entra numa turbulência e tem seus instru-
mentos totalmente avariados ". Na ex-
pressão corrente do mercado, o país mer-
gulha agora num autêntico "buraco
negro", com uma bússola desnorteada
por indicadores econômicos imprevisíveis
e instáveis. A diferença, para o governo e
a atual equipe econômica, é que o pouso
seguro desse avião passa a ser também de
responsabilidade de dois pilotos privile-
giados: os candidatos vitoriosos para a
disputa presidencial do segundo turno.

É o que o ministro da Fazenda, Mail-
son da Nóbrega, chama de "adminis-
tração compartilhada das expectativas".
Em outras palavras, trata-se de dividir
com os dois candidatos eleitos no primei-
ro turno não só a condução da transição
política do final do governo Sarney mas
também a avalanche de problemas que
marca a gestão da economia brasileira. O
candidato que reafirmar, exemplifica
Maílson, a intenção de reeditar um conge-
lamento pode contar com uma violenta
remarcaçào de preços á altura do mês de
dezembro, assim como o anúncio anteci-
pado de uma maxidesvalorizaçao do cru-
zado, como já fez o deputado César Maia,
prenuncia uma crise cambial que de-
sabaria sobre o próximo governo.

Cenários Esse quadro de incerte-
zas está claramente dividido em dois cená-
rios. O primeiro alcança até a realização
do segundo turno, marcado para 17 de
dezembro, contando com a aposta da área

econômica de que, a não ser que haja um
comportamento imprudente dos dois can-
didatos, estão praticamente exorcizados
os fantasmas da hiperinflação e da desor-
ganizaçâo da economia. "Dezembro está
ganho" respiram os assessores mais
importantes da equipe econômica. Mesmo
que o ministro Mailson da Nóbrega admi-
ta claramente que a barreira dos 40% de
taxa de inflação será superada no último
mês do ano, trazendo junto o "frisson"
a expressão é do ministro • que sempre
acompanha a mudança do patamar infla-
cionário.

O segundo cenáno, que se estende da
realização do. segundo turno até a pos-
se do novo presidente eleito, comporta
ainda muito mais dúvidas. Entra, nes-
se caso, um componente político fun-
damental para o comportamento da eco-
nomia: a redução ou não do manda-
to do presidente Sarney. Se depender
do que transpira dos discretos gabine-
tes do SNI em Brasília, trata-se de um
exercício inútil. Ao contrário da Argenti-
na, onde sete longos meses separavam a
eleição e a data original da posse de Me-
nem, no caso brasileiro, argumentam vo-
zes importantes do SNI, o intervalo de
pouco menos de três meses é considerado
perfeitamente suportável para permitir
que Sarney entregue a faixa a seu sucessor
na data originalmente prevista.

Inflação A favor desse argumento
pesa também o fato de que o presiden-
te está pessoalmente empenhado em ficar
no Palácio do Planalto até o dia 15 de
março do ano que vem. A única conspira-
ção capaz de retirá-lo dessa trajetória ou
de remover a equipe econômica atual se-

riam as curvas da inflação. Mergulhado
na hiperinflação, não há dúvidas no pró-
prio Planalto de que o presidente tentaria
um novo choque econômico, com a conse-
qüente substituição dos ministros da Fa-
zenda e do Planejamento, e, num segundo
momento, a sua própria, caso os remé-
dios aplicados não surtissem efeito.

Para a biografia profissional dos mi-
mstros da Fazenda e do Planejamento,
enfrentar a transição final de janeiro a
março é um risco inequívoco. Até de-
zembro, é possível, sempre contando com
o desempenho dos candidatos eleitos no
primeiro turno, manter a política atual de
juros elevados aliada a um corpo-a-corpo
com os preços nas câmaras setoriais. De-
pois, será preciso estreitar a "administra-

ção compartilhada" com o presidente elei-
to e enfrentar o desafio de começar um
novo ano sem um ajuste fiscal adequado,
com pressões crescentes por uma des-
valorização cambial e uma inflação men-
sal perigosamente em torno de 50% a
marca cabalistica da hiperinflação no Bra-
sil. Não é â toa que, nos sonhos da equipe
econômica, dezembro é igual a março.

I | O lider do governo na Câmara, depu-
— tado Luis Roberto Ponte (PMDB-RS)

disse que, hoje, um quadro de recessão
seria uma dádiva dos céus para o Bra-
sil, na medida em que impedisse a che-
gada do processo de hiperinflação. "Em um
contexto recessivo, os trabalhadores não
reivindicam salários que a economia não
pode suportar, ao contrário de uma situação
de taxas inflacionirias altas combinadas
com oferta de emprego."

nal — o governo tranqüilizaria os expor-
tadores, gue teriam correção cambial de
seus depositos, mesmo no caso de uma
máxi. A equipe econômica chegou a estu-
dar a alternativa de emissão de BTNs com
correção cambial, mas decidiu abandonar
a idéia, porque traria um custo muito alto
para o Tesouro, caso o ajuste cambial $ftja
inevitável. Afinal, essas BTNs seriam ad-
quiridas por todo o mercado e a máxi,,se
adotada, não seria paga apenas aos ex-
portadores, como acontece no caso dos
depósitos em moeda estrangeira, mas a
todos os aplicadores.

Máxi — Para preservar o saldo da
balança comercial, o governo vai conter
as importações administrativamente, sem
qualquer medida previamente anunciada.
Se essas duas medidas não forem suflcíen-
tes para*reverter a queda do saldo, poderáser adotada a alternativa da máxi. No en-
tanto, um reajuste cambial é inflacionário
e, por isso, a equipe econômica pretende
esperar para ver se não se confirma a
antecipação da posse do novo presidente
para janeiro, antes de qualquer decisão*,.,

Equipe quer saber

nome para Fazenda:
BRASÍLIA — O ministro do Planeja-

mento, João Batista de Abreu, tem um consc-
lho, a exemplo do seu colega da Fazenda,
Maílson da Nóbrega, aos dois candidatos"â
presidente da Republica: anunciar imediata-
mente os nomes de seus indicados para"'ô
Ministério da Fazenda. É a melhor medícíà
econômica, insiste Abreu, que ambos podem
tomar nesse momento. A dramaticidade acen-
tua-se quando o ministro da Fazenda fala do
papel reservado ao eleito no segundo turno.
Tudo vai depender, segundo Maílson, do pro-
nunciamento que o novo presidente fara na
madrugada do dia 18 de dezembro. "Nunca o
discurso de um homem sobre o Brasil foi tãoimportante', acredita.

Para uma equipe que considera esgotada
sua capacidade de administrar expectativas,
justamente o componente que aponta como o
principal na crise econômica brasileira, todas
as respostas estão na atitude dos preferidosdos eleitores. O ministro da Fazenda não tem
dúvidas de que as iniciativas dos dois presi-denciáveis serão exemplares. Ele aposta quenenhum candidato vai querer inviabilizar o
seu governo " antes mesmo de tomar posse'.'.
Inviabilizar, para o ministro, é sinônimo de
expressar intenções que tensionem o mercado,
como o calote da dívida interna, ou que geremespeculação, a exemplo da proposta do líder
do PRN, deputado Rcnan Calheiros, de con-
gelar os preços de uma cesta básica de alimen-
tos.

Cenas de fuga maciça das aplicações em
títulos do governo para os mercados de ouro e
dólar não chegam a perturbar o sono do
secretário- geral do Ministério da Fazenda.
Paulo Cezar Ximenes. Afinal, pondera o se-
cretário, trata-se de comparar um mercado de
USS 60 bilhões, como o overnight, a outro
que não comporta mais do que US$ 50 mi-
lhões, pela sua estimativa. Não há espaço,
segundo ele, capaz de acomodar o volume de
recursos hoje aplicados no mercado aberto e o
resultado inevitável seria a contenção do
ágio do dólar no mercado paralelo a níveis
aceitáveis. A Argentina, ressalva Ximenes,
não é um parâmetro para o caso brasileiro, na
medida do próprio acanhamento de seu mer-
cado financeiro e do grau de dolarização de
sua economia.

Ação conjunta — O secretário-geraj
admite cogitar a possibilidade de se compartí-
lhar com o próximo presidente medidas cop:
cretas no curso de um programa de ajuste
econômico. Um cenário que o ministro
Fazenda não chega a confirmar, preferindo
conter-se no limite da administração de ex-
pectativas, ao lado da disposição de abrirá
equipe do próximo presidente todas as infor-
mações disponíveis sobre o Tesouro Nacional,
área externa, empresas estatais, enfim qual-
quer setor da administração pública.

De quebra, Mailson indica o caminho que
o próximo governo pode percorrer para viabi-
lizar um ajuste fiscal, entendendo-se com o
Congresso Nacional para suspender têmpora-
riamente, por exemplo, o dispositivo constity-
cional que consagra o princípio da anualidade
na geração de impostos. Ou para estabeleqçr,
um empréstimo compulsório justificado no
âmbito de um programa nacional de emergêo-
cia.

Toda a colaboração será possível, re,-.
sume o líder do governo no Congresso, depu-
tado Luis Roberto Ponte, desde que não im-
plique " inversão de mando". i „•

Carro novo

está 40,78%

mais caro
SÃO PAULO —Se o bra-

sileiro, depois de um hiato de
29 anos, materializou ontem o
sonho de escolher o presidente
da República, a mesma pers-
pectiva não ocorre quando a
meta, para a imensa maioria
da população, é adquirir um
carro zero quilômetro. Hoje,
exatas 24 horas depois de ter
depositado seu voto na urna e
passar a torcer para que o seu
candidato seja um dos dois no-
mes que passarão ao segundo
turno das eleições presiden-
ciais, o consumidor interessa-
do na compra de um carro
novo nas revendas autorizadas
pagará 40,78% mais caro.

O carro mais barato, o
Chevette SL, a álcool, passa a
custar NCzS 67 mil 646, com a
aplicação linear dos 40,78%.
O mais caro, o Escort conver-
sível 1.8, a gasolina, passa a
valer, com igual reajuste,
NCzS 284 mil 868.0 modelo a
álcool custará NCzS 270 mil
180.

Esse foi o percentual que a
câmara setorial definiu em sua
última reunião, em Brasília,
mas as montadoras estão au-
torizadas a praticar o reajuste
de forma ponderada, de até

10% acima da média.

PASSE N0H

O Boavista tem uma conta especial para quem
já escolhe presidente e participa do futuro do País.
E a Conta Jovem Boavista. Afinal, se você pode votar,
é responsável o bastante para assinar cheque.
Abra sua conta no Boavista,
o banco que acredita em você.

Mesmo que vucô ainda nflo tenha 10 anos, fale com o Boavista

Banco Boavista
Novas idéias. Antigos ideais.
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No intervalo de tempo que se- Jotl Julio S«nna Eduardo Modlano ——^—i——
para o resultado do primeiro e n. , . _ „ ., „ . . uario»wwa 
segundo turnos da posse do novo " 0 " 

Mai a rlpfpn rip mento mpido que de resultado. "Sera Pr , . irFR,presidente, marcada para margo Eleadverteque 0 Brasil esti H— iTldlcl LICieilQe preciso tomar medidas corretivas, Professor da UFRJ, -
de 1990, a economia brasileira de- a intla^ao tem ho- vivendo uma infla- iflflHHSl ajustando osprefos publicos, o cam- O nrofessor Carlos Lessa acredita-Veraentrarem umverdadeirobu- J™-jjgf"J ?ao represada pe- mildailQaS Ha *>°Joraiem diante" acredita. Ele qUe°o=^me"!o da innaSo n^raco negro. Mesmo paraexpe- muitofmDonante HHR^H 'f^as dejuros tambem nao recomenda a antecipa- meses seguintcs ao resultado daselei-
jientes economistas e dificil ~JgJJJJJ 'H 

elevadasepelade- area fiscal da posse para ev,tar o buraco Q6es presidenciais vai depender exclu-
acertar o que devera acontecer nsfcoI6ei^a Tn- fasagem nas tan- rtica llBtdl negro. Quando a inflagao sobemm- sivamente das expectativas da sociedade.
com a inflasao e com o resto da fluencia direta- HraHSBH fas pubbcas, mas 11 proximo governo tera de to, tambem pode cair bem rapida- "As expectativas inflacionarias sao mui-
economia nestes quase quatro me- mente os nrecos U a situa^o nao po-tomar algumas decisdes ™ente, > diz, exphcando que os em- to volateis. Se se acreditar que ela 'Vai
ses que faltam para a nova equipe em toda a econo- de ser mantida por importances, na area fiscal, em rela- P">sarios nao poderao aumentar dobrar, isso acontecera em curti^imo"'economica assumir. mia" exotica mats que 60 dias fio as dividas externa e interna. Inde- demais os pregos porque correrao espa?o de tempo", afirma ele.mia , expnca. A*™ pois esti serando nendente da ideoloeia" Esta e a nni. nsco de nao vender bem. "Os salanos * . .- • O JORNAL DO BRASIL ou- Apes:« desta m- 

jf desequilibrios na S do deputado Cesar mS "?° ^ acompanhando o mesmo Mas ele acha que assim que sairem
viu sete economistas, de diferentes onn«?alm .ma«. M iSkMm economia", afirma assessor econdmico do candidato do ntmo ,lembra. os resultadosidas urnas, a equipe ..do
tendencias, para ver que cenario aposta em uma su- _ - Modiano. Os prin-9IMHBi9 PDT Leonei Brizola Ele acredita deputado aposta em um nume- atual governo vai comegar a operar

." eles estao prevendo para este in- novonresMente manadaoaramarcode cipais rcflexos 830 sentidos nos saldos que a procura por ativos reais devera ro peTt0. de 400/0 "ovembro e em f m conjunto com o novo presidente.
tervalo queP pode lan«ar a econo- Jg 3SJ°£ comerciais declinantes, aumento da divi- TinLificarnos proximos mesese Ab Amia para o abismo da hiperin- novembro-um oouco mais em dezem- da interna e agravamento da defasagem que o governo Sarney deixara uma ^^ro-Ele acrdditaqueonuxq de
flacao Jn«se Julin Senna (firetnr novemoro, um pouco mais em aezem- b a. Para o econom sta, na melhor heranca lamentavel A infJacan nfi- entrada de dolares no mico do proxt- a atimentai^o do processo mflaeiona-
do ^anco BoavUta- Joko Lu^z br°' em tom? d,e 42f° f sub,ndo ate das hip6t^s o pais~ma inflagSo de SSrfS &toi WS em m0 «overno Pode™ ™ "do/do rio ou sua reversao vao depender das
•MrdoffiSto BmSSo sEP aS 

C ^ 8 quase 45% ™ dezenlbro, p^endo chqgar a m^o mas X um nLew em- P0'™5* das PJedidas ^ivas to- propostas a serem apresentadas. pejoMascoio, ao insuiuio drasiieiro 50^ ,arnsca. ..... 50%emianeiro. hntidn madasparaevitaraevasaodedivisas. novo presidente. Ele nao preve a, insta-
jlo Mercado de Capitais(Ibmec) e Como o ingrediente psicologico e -i • ... ... butido depelomenos 70/o .preve. 'V4 cotagao do black podera subir, la?ao no pais de um clima de panico
Carlos Lessa, da Universidade Fe- muito importante, o economista con- ®cr™1itaqueomnmstro Mas Cesar Maia conlia que ainda mas depois podera estabilizar", anali- que pudesse ter um efeito desestabiJi-
deral do Rio de Janeiro, acreditam fia que a infla?ao esta pronta para Mauson aaiNoorega tome qualquer me- havera tempo para fazer urn trata- sa. zador na economia. Lessa e consultor
que a inflacao pode acelerar ate come?ar a ser ataeada. "Podera aesa- «„„[as neste periodo, pois ele economico do presidenciavel Ulysses

. 50% antes da posse, mas ha um bar muit0 rapidamente, como aconte- nflX 
^Tlno^m 

novo^oncehmL3 —======SSSSSSSJ Guimaraes.
forte ineredientede exnectativa ceu com a ArgenUna", analisa. A an- jntiasao. lanto um novo congelamen-

tecipasao da posse, como aconteceu. na to, quanto a maxidesvalonza?ao do cru- - , . . , - - . AI ¦ ¦
"Podera desabar muito rapida- transi?ao argentina de Raul Alfonsin zado ou o calote na divida interna so FranCMCO KauardO 09 »ouia JQio 5ab6la Joio Lute Mtocolo

"mente, como aconteceu com a Ar- para Carlos Menen, para evitar o bura- agravanam as incertezas da populasao ,§2
-gentina" acredita Julio Senna co negro, nao adiantaria, na sua ojpi- precipitanam uma hipennfla?ao que ain- Professor do IEII UFRJ Economista da UFRJ Economista do IBM EC
""Em 
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Hiperinflação é fantasma 
que pode 

vir até março

No intervalo de tempo que se-
para o resultado do primeiro e
segundo turnos da posse do novo
presidente, marcada para março
de 1990, a economia brasileira de-' Verá entrar em um verdadeiro bu-
raco negro. Mesmo para expe-

Orientes economistas é difícil
acertar o que deverá acontecer
com a inflação e com o resto da
economia nestes quase quatro me-
ses que faltam para a nova equipe'"econômica assumir.

~ O JORNAL DO BRASIL ou-
viu sete economistas, de diferentes
tendências, para ver que cenário

, eles estão prevendo para este in-
tervalo que pode lançar a econo-
mia para o abismo da hiperin-
fiação. José Júlio Senna, diretor
do Banco Bòavista; João Luiz
Máscolo, do Instituto Brasileiro

jlo Mercado de Capitais (Ibmec) e
Carlos Lessa, da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro, acreditam
que a inflação pode acelerar até

. 50% antes da posse, mas há um
forte ingrediente de expectativa.

"Poderá desabar muito rapida-"mente, como aconteceu com a Àr--gentina", acredita Júlio Senna.""'Em 
janeiro, o número oficial será

de 50% mas haverá tempo para
medidas corretivas", acrescenta
César Maia. Não é o cenário tra-- çado por João Sabóia e Francis-
co Eduardo de Souza, economis-
tas da UFRJ. "A inflação pode' disparar para 100% ao mês, den-"Iro de um cenário de hiperinfla-"'ção, 

até a posse do novo pre-
sidente", acredita Souza. Eduardo
Modiano, da PUC, sugere a ente-

fei

Joaé Júlio Sanna
Diretor do Banco Boavista

Ele adverte que
a inflação tem ho-
je um ingrediente
de expectativa
muito importante."Esta componente

Rsicológica 
in-

uencia direta-
mente os preços
em toda a econo-
mia", explica.
Apesar desta in-
cognita, Senna
aposta em uma su-
bida gradual da inflação até a posse do
novo presidente, marcada para março de
1990. "Deverá dar cerca de 40% em
novembro; um pouco mais em dezem-
bro, em torno de 42% e subindo até
março, quando deverá chegar a quase
50%", arrisca.

Como o ingrediente psicológico é
muito importante, o economista con-
fia que a inflação está pronta para
começar a ser atacada. "Poderá aesa-
bar muito rapidamente, como aconte-
ceu com a Argentina", analisa. A an-
tecipação da posse, como aconteceu.na
transição argentina de Raul Alfonsin
para Carlos Menen, para evitar o bura-
co negro, não adiantaria, na sua opi-
nião. "Lá havia uma verdadeira crate-
ra, um intervalo enorme de sete meses
do resultado das eleições para a posse.
Aqui, haverá um curto espaço de dois
meses até a posse", observa. Este será
o tempo necessário, segundo o diretor
do Banco Boavista, para o novo presi-
dente anunciar um plano econômico de
emergência que surta efeitos positivos.

Na sua opinião, a política monetária
agora será um remédio pouco eficiente
para conter a inflação. "O mais impor-
tante é o anúncio de medidas convin-
centes para derrubar a taxa", diz.

Eduardo Modiano
Economista da PUC

O Brasil está
vivendo uma infla-
ção represada pe-
Ias taxas de juros |elevadas e pela de-
fasagem nas tari-
fas públicas," mas
a situação não po-
de ser mantida por
mais que 60 dias
pois está gerando jdesequilíbrios na
economia", afirma jModiano. Os prin-
cipais reflexos são sentidos nos saldos
comerciais declinantes, aumento da divi-
da interna e agravamento da defasagem
cambial. Para o economista, na melhor
das hipóteses o país terá uma inflação de
45% em dezembro, podendo chegar a
50% em janeiro.

Modiano não acredita que o ministro
Maílson da Nóbrega tome qualquer me-
dida drástica neste período, pois ele
já esgotou seus artifícios para conter a
inflação. "Tanto um novo congelamen-
to, quanto a maxidesvalorização do cru-
zado ou o calote na divida interna só
agravariam as incertezas da população e
precipitariam uma hiperinflação que ain-
da pode ser evitada. Acho que a anteci-
pação da posse para fevereiro é a melhor
opção", raciocina.

Segundo ele, o único caminho capaz
de evitar a hiperinflação é um traba-
lho conjunto entre o atual ministério
e a equipe econômica do próximo go-
verno. Modiano acredita que será ne-
cessária uma desindexação da econo-
mia, que poderá ser feita através de
um pacto social ou pela liberalização
dos mercados. "A fase é de muita in-
certeza, será preciso criar um entendi-
mento na sociedade,"arremata.

Maia defende

mudanças na

área fiscal
11 próximo governo terá de

tomar algumas decisões
importantes, na área fiscal, em rela-
ção às dívidas externa e interna. Inde-
pendente da ideologia". Esta é a opi-
nião do deputado César Maia,
assessof econômico do candidato do
PDT, Leonel Brizola. Ele acredita
que a procura por ativos reais deverá
se intensificar nos próximos meses e
que o governo Samey deixará uma
herança lamentável. "A inflação ofí-
ciai estará bem próxima de 50% em
março, mas haverá um número em-
butido de pelo menos 70% prevê.

Mas César Maia confia que ainda
haverá tempo para fazer um trata-

mento rápido que dê resultado. "Será
preciso tomar medidas corretivas,
ajustando os preços públicos, o cãm-
bio e por ai em diante", acredita. Ele
também não recomenda a antecipa-
ção da posse para evitar o buraco
negro. "Quando a inflação sobe mui-
to, também pode cair bem rapida-
mente", diz, explicando que os em-
presários não poderão aumentar
demais os preços porque correrão o
risco de não vender bem. "Os salários
não estão acompanhando o mesmo
ritmo", lembra.

O deputado aposta em um núme-
ro perto de 40% em novembro e em
um patamar mais elevado para de-
zèmbro. Ele acredita que o fluxo de
entrada de dólares no inico do próxi-mo governo poderá ser reduzido —
por causa das medidas restritivas to-
madaspara evitara evasão de divisas."A cotação do black poderá subir,
mas depois poderá estabilizar", anali-
sa.

Franclaco Mmydn «I* «««¦« Joio Sabóia

COIMFf R F NCISTA

Professor do IE1IUFRJ
O economista acredita que no curto

prazo a inflação tende á aceleração e
que o melhor termômetro consiste das
altas já detectadas nos preços agrico-
Ias e industriais. "O amortecedor da
aceleração inflacionária está deixando
de funcionar", avisa Chico Eduardo de
Souza, coordenador do Boletim de Con-
juntura, editado trimestralmente pelo
Instituto de Economia Industrial da
UFRJ e eleitor de Mário Covas.

Pelos seus cálculos, a inflação ofl-
ciai de dezembro, medida entre os dias
16 deste mês e 15 do próximo, deve ficar
um pouco acima dos 45%, mas o resul-
tado de todo o cálculo do índice de
dezembro é imprevisível. Isso porque,haverá também as pressões provoca-das por um aumento do consumo — é o
mês em que as pessoas gastam o 13°
salário — e pelas conhecidas dificulda-
des do governo em controlar os seus
gastos, neste final de ano.

Ele não se arrisca em falar em nú-
meros até março, mas admite que a
proximidade da posse do novo presi-dente deve provocar aumentos preven-tivos nos preços, em razão do temor
das empresas de um novo congelmen-
to. "As câmaras setoriais conseguiram
segurar os preços, mas agora a incerteza
cresce muito", arremata Chico Eduardo.

Economista da UFRJ
A trajetória

dos preços até
março vai depen-
der da tranqüiíida-
de que o candida-
to vitorioso no
segundo turno, em
17 de dezembro,
transmitir á socie-
dade. A previsão é
do economista
João Sabóia, da
Universide Fede-
ral do Rio de Ja-
neiro, e eleitor de Lula.

Na sua opinião, a inflação pode con-
tinuar no atual patamar, oscilando en-
tre 40% a 45% até a posse do sucessor
do presidente José Samey, ou dispa-
rar, chegando até mesmo aos 100%
mensais, já dentro de um ambiente de
hiperinflação. "Tudo vai depender da
reação da sociedade à eleição no se-
gundo turno", avisa o economista.

Independentemente de quem for o
vitorioso, Sabóia não tem dúvidas de
que o novo presidente vai transmitir
muita confiança e nos meses de abril e
maio a inflação começará a seguir uma
trajetória gradual-de queda. Por esta ra-
zão, ele acredita que "as demandas sala-
riais e por reajuste de preços" tenderão a
diminuir naquele primeiro momento.

Carloa Laaaa _
o

Professor da UFRJ,

O professor Carlos Lessa acredita
que o comportamento da inflação nos
meses seguintes ao resultado das^élei-
ções presidenciais vai depender exc|u-
sivamente das expectativas da sociedade."As expectativas inflacionárias são mui-
to voláteis. Se se acreditar que ela"Vai
dobrar, isso acontecerá em curtí&itrio
espaço de tempo", afirma ele. '

Mas, ele acha que assim que sairem
os resultados: das urnas, a equipe .do
atual governo vai começar a operar
em conjunto com o novo presidente."Isso acontece em qualquer pais-de-mocrático", diz ele, o que significa que
a alimentação do processo inflaeioná-
rio ou sua reversão vão depender das
propostas a serem apresentadas pelo
novo presidente. Ele não prevê a. insta-
lação no país de um clima de pânico
que pudesse ter um efeito desestabili-
zador na economia. Lessa é consultor
econômico do presidenciável Ulysses
Guimarães.

João Lula Mâacolo

Economista do IBMEC
As inflações de

dezembro e janei-
ro serão influen-
ciadas pelas com-
pras de fim de ano
e pelo final da en-
tressafra da carne."A coleta de pre-
ços para novem-
bro já terminou.
Deverá ser um nú-
mero entre 40 e
41% e depois de-
verá bater os 50%, 
o mais tardar em janeiro", prevê, Jpão
Luiz Máscolo, do Instituto Brasileiro do
Mercado de Capitais.

Ele lembra que este número é consi-
derado como a porta para a hiperinfla-
ção, ainda mais com os ingredientes de
fuga para ativos reais. Mas, na sua
opinião, o caso brasileiro não deverá
seguir o exemplo argentino, que Viu a
inflação saltar rapidamente dos dois dí-
gitos para 196,6% em julho, mês da
posse de Carlos Menem, para um mês
depois despencar para 37,9% e chegara
5,6% em outubro. "Não vamos chegar
a este pique. Está de um jeito qup, jfçafácil conter o galope. Um programaconsistente para derrubar a inflaçãp (Jp-verá surtir efeitos imediatos", observa
Máscolo.
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verdade, a receita e a mesma: forte ajuste nacional em torno do tema e a certeza de que vai acontecer nor causa do nrocrama dnTanrfi^in"^ 
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h"6fiscal, com profundo corte de gastos, impli- 0 pais nao vai conseguir reequilibrar sua Z!

ca^^jfiaos gerais com a queda do economia sem a colabora^So dos credores I acontecer nada", afirmou.

BancoPCerftra? ^aliirn R^rrht A id6ia de que nada vai acontecer tambem e partilhadasrnente ao Banco central, waatco Buccm, pei0 economista Nelson Sato, do Departamento Intersindicaleleito pelo Senado para o cargo e umco Bucchi.compreensao de credores ^ Estatisticas e Estudos Socio-Economicos (Dieese). Parallbro do atual governo com possibllida- „ ele, "quem da OS pre?os sao OS empresarios e eles proprios nao
de continuar no posto, mesmo com nno do desenvolvimento , atirmou Buccht. estao interessados em um aumento absurdo nesse momento.
ei?ao do novo presidente da Repu- "Dessa forma. uma substancial redugao da Se houver uma hiperinfla?ao, os trabalhadores sao os que
3, apresenta numeros impressionantes. transferencia liquida de recursos externos mais vao sofrer, mas tambem vai haver uma quebradeira ide
1982 a 1988, o Brasil pagou US$ 31,9 tornou-se naturalmente complemento neces- empresas menores", analisou Sato.
oes do principal da divida e mais US$ sario para se atingir esses objetivos". E nesse Os sindicalistas tambem estao convencidos que o perfifdobilhoes de juros, recebendo em contra- contexto, Bucchi solicitou a compreensao novo presidente, vai ter pouca influencia sobre os animos dos
ida ingresso de divisas da ordem de US$ dos credores para que o pais possa atraves- diferentes agentes economicos entre a confirmagao do result,a-

1 bilhoes. Ou seja, houve remessas liqui- sar essa fase de transi;ao econdmica, inau- do do segundo turno e a posse em 15 de margo. "O fundamen-
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Recessão será o 
preço 

do ajuste da economia em 90

Nilton Horita

SÂO PAULO — A recessão será ine-
vitável, seja qual for o novo presidente. Este é
o cenário de 1990, na opinião de empresários
e economistas, que o consideram o preço a ser"pago 

pela recolocação do pais no caminho do
desenvolvimento. E o sacrifício deverá ser de

3^qs, admitem eleS. "Pará curar o mal maior
que vivemos hoje haverá dor. Não haverá

i.pj^gre. Já não podemos errar mais", afirma
o economista Adroaldo Moura da Silva, dire-
tor da Corretora Silex e ex-vice presidente da
área internacional do Banco do Brasil. "O

/objetivo deverá ser o de melhorar a saúde das
"finanças públicas", diagnostica ele.""O presidente da Federação Brasileira das
Associações de Bancos (Febraban), Leo Wal-¦ lace Cochrane Júnior, por sua vez, avisa que a^sociedade irá pagar um preço caro no curto
prazo ()ara se consertar o país a médio prazo."O mais importante é que teremos um presi-dente novo, com equipe nova, com vontade de
acertar. Mas o mais importante é que ele terá
sido eleito pelo povo e, portanto, terá o apoio
dá sociedade para as medidas necessárias,
mesmo que impopulares".

^— Cochrane lembra que aos banqueiros a

mudança não assusta, mas traz entusiasmo.
Os bancos, realmente, são perdedores diante
de um quadro de inflação baixa. O diretor
gerente geral do Banco Multiplic, Manoel
Cintra, por exemplo, lembra que as institui-
ções financeiras passarão a centralizar sua
rentabilidade nas comissões sobre negócios e
na cobrança pelos serviços realizados, não
mais no fluxo de caixa e no spread. "Não
haverá muitas operações de credito", prevêCintra. Na visão do Multiplic, o ano que vem
será constituído de recessão, mas com um
bom desempenho nas Bolsas de Valores e
mais liberalização da economia, inclusive com
abertura ao exterior.

"Com qualquer plano que se fizer haverá
recessão", concorda o economista José Au-
gusto Savasini. "Mas será uma recessão dife-
rente da que já vivemos, pois as empresas
estão com grande liquidez e baixos estoques.
Ou seja, não haverá grandes quebradeiras.
Não será igual, por exemplo, ao período de
saída do Plano Qrzado, quando ás empresas
foram falindo umas atrás das outras". Na
verdade, a receita é a mesma: forte ajuste
fiscal, com profundo corte de gastos, impli-
cando em sacrifícios gerais com a queda do
ritmo da economia.

Empresários temem transição
SÂO PAULO — Quem está sonhando

com o fim do mar de incertezas marca
^registrada do arrastado 1989 — tão logo seja
•¦conhecidç o novo presidente da República,
c&rfé o, risco de brindar o Ano Novo com-mâis uma dose de decepção. O amargo veredi-" to resulta das avaliações de diversos setores da

Classe empresarial, que, embora sejam discor-"aárites 
quanto aos prováveis cenários econô-

^micos e políticos, não deixam dúvida sobre a
jescalada de incertezas como pano de fundo
, para o período que anteceder a posse do novo
residente. >•

-i,1 Para o presidente da Metal Leve, empresa
«ique lidera o mercado de pistões, José Mindlin,

os problemas da economia brasileira são sé-
rios demais para esperar pelo novo presidente."A- pessoa e os direitos do atual presiden-
te têm que ser respeitados, mas seria um gesto
de grandeza a antecipação da posse ou o"tíábálho conjunto entre as equipes", sugere
elè;"Otimista, Mindlin considera que o traba-*'lhò realizado pelos ministros da Fazenda e do
Planejamento "é quase um milagre", e acredi-' fá que, se continuarem trabalhando sozinhos
até 15 de março, a economia não se descon-
Rolará. "A questão é qüe a união dos proble-
mas econômicos com os problemas psicoló-
gicos aumenta os riscos".

Mindlin ressalta que no período de transi-
ção é preciso analisar pressões do tipo de uma
maxidesvalorização cambial. "Há uma defa-
sagem cambial, mas qualquer desvalorização
da moeda sem medidas globais, como conge-'làWèiito de gastos, preços e salários, po-de detonar a hiperinflação", alerta. Quanto
ao possível crescimento na fuga de capitais,
Mindlin garante que ela já não é e nem será
realizada por agentes do setor produtivo da
economia. "O pais não acaba, não".

Respeito — Para o presidente da As-
sociação Brasileira para o Desenvolvimento
das Indústnas de Base (Abdib), Teófilo Orth.

tudo dependerá do trabalho conjunto entre a
atual e a nova equipe do governo. "Também
contamos com a colaboração do Congresso,
no sentido de não criar despesas com emendas
orçamentárias ou acréscimos salariais", afir-
ma ele. Através de um trabalho conjunto,
Orth aposta que é possível chegar em março
com uma inflação em torno de 45%.

Há empresários, no entanto, que não
querem ouvir falar de antecipação da posse."Não integro o time dos catastrofistas. Acho
que a inflação vai estabilizar-se, porque há
uma legislação a ser cumprida", insiste o pre-sidente da Federação e Centro do Comércio
do Estado de São Paulo, Abram Szajman.
Szajman ressalta que o momento econômico é
de estabilidade e que não há motivos para se a
hiperinflação.

Embora tenha se desesperado num primei-ro momento, o presidente da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp),
Mário Amato, concorda com Szajman quantoà provável tranqüilidade econômica do perío-do de transição. Mas Amato já deixou claro
que, caso seja a vontade do atual presidente,vê com bons olhos a antecipação da posse."Mesmo que isso não aconteça, a manuten-
ção da política de feijão com arroz garantirá a
normalidade", afirma ele, que já declarou seu
apoio à permanência de Mailson como minis-
tro da Fazenda do próximo governo.

Cabeça fria — O presidente da Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes de Papel e
Celulose, Horácio Cherkassky, analisa o pe-ríodo de transição com menos otimismo. Para
ele, a continuidade da política econômica será
insuficiente para evitar um quadro de mui-
ta expectativa e rico em especulações. "Mas é
uma felicidade o Mailson e seu bom senso
existirem", elogia Cherkassky, que considera
a maxidesvalorização uma medida inevitável,"mas que só ocorrerá no próximo governo".

Moratória deverá continuar
SÂO PAULO — Qualquer projeto de

emergência econômica a ser arquitetado pelo
novo presidente da República deverá contar
com a continuidade de uma moratória infor-
mal dos pagamentos dos juros da divida
externa brasileira, que hoje soma mais de
US$ 100 bilhões. Esse tema, que foi a prin-
cipal dor de cabeça dos governos brasi-
leiros a partir da gestão do general João
Figueiredo, além de causador de apaixona-
dos debates ideologizados entre as correntes
de direita e esquerda, já merece o consenso
entre candidatos e os principais agentes eco-
nômicos do país: durante 1990, ou na maio-
ria dos meses do ano que vem, o pais deverá
manter a torneira de pagamentos externos
fechada.

E o que provocou essa espécie de unidade
nacional em torno do tema é a certeza de que
o país não vai conseguir reequilibrar sua
economia sem a colaboração dos credores
internacionais no processo de ajuste. O pre-
sidente do Banco Central, Wadico Bucchi,
eleito pelo Senado para o cargo e único
membro do atual governo com possibilida-
des de continuar no posto, mesmo com
á eleição do novo presidente da Repú-
blica, apresenta números impressionantes.
De 1982 a 1988, o Brasil pagou US$ 31,9
bilhões do principal da divida e mais US$
73,4 bilhões de juros, recebendo em contra-
partida ingresso de divisas da ordem de US$
59,2 bilhões. Ou seja, houve remessas líqui-
das de US$ 46,1 bilhões. Neste ano, essa
transferência líquida aos credores somou
US$ 2,3 bilhões.

Esses dados foram lançados por Buc-
chi durante o Simpósio de Cooperação entre
América Latina e Japão, realizado na cidade
japonesa de Nagoya, no inicio desta semana.
Para uma platéia que reuniu, entre outras
autoridades internacionais, o ministro das
Finanças do Japão, Ryutaro Hashimoto, e o
presidente do Comitê de Renegociação da
Dívida Externa, William Rhodes, Bucchi
deixou claro que o problema cambial brasi-
leiro é realmente grave e que os países indus-
trializados possuem grande responsabilidade
no processo de ajustes econômicos do bloco
dos endividados. Lembrou que o Brasil op-
tou por ampliar o seu comércio internacio-
nal de modo a conseguir recursos para re-
compor a sua balança de pagamentos — a
ponto de o país deter hoje o terceiro maior
superávit comercial mundial —, mas que
esse modelo resultou no aumento do déficit
público.

"A importância atingida pelos serviços
do déficit público e a dívida externa fazem
da recuperação do setor público uma pré-
condição para que o país retorne ao cami-

José Varella —10.06.87

Bucchi:compreensão de credores

nho do desenvolvimento", afirmou Bucchi."Dessa forma; uma substancial redução da
transferência líquida de recursos externos
tomou-se naturalmente complemento neces-
sário para se atingir esses objetivos". E nesse
contexto, Bucchi solicitou a compreensão
dos credores para que o país possa através-
sar essa fase de transição econômica, inau-
gurada com a posse do novo governo. "Os
esforços não serão, porém, eficientes, a me-
nos que sejam seguidos por um suporte com-
patível da comunidade financeira internacio-
nal".

Japão — Bucchi antecipou a tendên-
cia das medidas econômicas que serão apre-
sentadas pelo novo governo aos banqueiros
internacionais e representantes dos países
industrializados. Disse que a nova adminis-
tração vai proceder â liberalização da econo-
mia, à privatização e integrar definitiva-
mente o país, em termos competitivos, na
economia mundial."Gostaria, nesse momen-
to, de enfatizar a importância que o Brasil
representa na reciclagem dos fundos do go-
verno japonês. Mesmo com grandes dificul-
dades, temos nos debatido no Brasil- para
honrar os compromissos da dívida exter-
na, o que representa um enorme sacrifício e a
aplicação das reservas internas necessárias
para promover o investimento no país. É
essencial que as organizações multilaterais
internacionais entendam as novas realida-
des. Em poucos dias o Brasil terá eleito, o
seu .novo presidente, consolidando o proces-
so democrático e iniciado um novo período
para suas instituições." (N.H.)
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De acordo com o item 9 do Comunicado n°
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0,977752 0,977752

Rio de Janeiro (RJ). 16 de novembro de 1989
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,Sindicalismo descarta

reviravolta econômica
SÂO PAULO — Depois de motivar a produção de milha-

res de panfletos e jornais, além de um Vídeo com vinte minutos
de duração, a ameaça de uma hiperinflação já não preocupaas principais entidades do movimento sindical! A economia
entrou em uma rotina que'não-deve ser alterada até a posse
do novo presidente da República, acredita á maioria dos liáe-
res sindicais. Apesar disso, á CUt está defendendó a antépi-
pação da posse do novo presidente para meados de janeiro
qualquer que seja o eleito. Segundo Gilmar Carneiro dos
Santos, secretário-geral da; entidade e presidente do Sindicato
dos Bancários de São Paulo, sem essa antecipação a socieda-
de estará convivendo com dois poderes paralelos, um de facha-
da e outro de fato. "Esse tempo de espera é que pode ser
perigoso", avalia ele. <

O presidente do Sindicáto dos Metalúrgicos de São Paulo,
Luiz Antônio de Medeiros,'entretanto, tem outra avaliação."O problema é a dúvida, quando for conhecido o eleito a ten-
dência é acalmar a situação porque todos vão saber o quevai acontecer por causa do programa do candidato", ponde-rou. Para ele, o temido buraco negro não existe. "Não vai
acontecer nada", afirmou.

A idéia de que nada vai acontecer também é partilhada
pelo economista Nelson Sato, do Departamento Intersindiqal
de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). Para
ele, "quem dá os preços são os empresários e eles próprios não
estão interessados em um aumento absurdo nesse momento.
Se houver uma hiperinflação, os trabalhadores são os q.uemais vão sofrer, mas também vai haver uma quebradeira ide
empresas menores", analisou Sato.

Os sindicalistas também estão convencidos que o perfil donovo presidente, vai ter pouca influência sobre os ânimos dos
diferentes agentes econômicos entre a confirmação do resuma-
do do segundo turno e a posse em 15 de março. "O fundamen-
tal é que a posse seja em janeiro", pondera Carneiro dos Saji-
tos, convencido de que a manutenção do governo Sarney "será
uma irresponsabilidade". Para Sato, a única possibilidade de
uma hiperinflação é "se os segmentos que apostam no retro-
cesso tentarem inviabilizar uma candidatura, mais à esquerda.
Essa situação, segundo ele, e praticamente impossível.

c 
Poluição.
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Conta remunerada
é a última moda do mercado financeiro.

Só aue, no Credireal, conta remunerada não é
nenhuma novidade. Mesmo no tempo em quenão havia inflação, o Credireal já creditava juros

na conta dos seus clientes.
O que mudou, nesses 100 anos, foi o jeito de
corrigir os saldos: antes, era no lápis ou nas

antigas máquinas de calcular. Hoje, quem faz
isso são os computadores, automaticamente, i
Todos os dias eles creditam na sua conta um

valor proporcional ao saldo existente, sempre
com base nas taxas do ovemight. Isso garante

ao seu dinheiro uma proteção permanente
contra a inflação.

Como você pode ver, o Credireal continua
fazendo o melhor pra você.

O estilo é que mudou.

Credireal
HBS UM SÍCUIO A SHI SERVIÇO.
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Eur op a define todas as selegoes 
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A superquarta europeia definiu todas as sele^oes do mmmmmm <-*.«> - * -  -.-...v.-,- Carlos 14/11/89 *¦>, / •
continente para a Copa do Mundo de 1990, na Italia. No K^CISSIO 1
Grupo 1, a Romenia garantiu sua vaga, ao derrotar a . "?«« ' 2:. ite \ „>,%<¦
Dinamarca — queprecisavadoempate — ,em Bucareste, ' -'-'.v'imBBSUBBHBUM 

llr ? s ,f'<>i *
por 3 a 1, depois de sair em desvantagem no marcador; na i-w v! , < *4 ' „ 

" t€Tll/StCl (
outra partida do grupo, em Atenas, a Grecia encerrou sua ~>W' 

,
participagao com a primeira vitoria nas eliminatorias: 1 a 

|| 
>;'s - ^ 

- • •
derrubou a zebra turca. A vitoria, em Simferopol, por 2 .*
0, assegurou aos sovieticos o primeiro lugar, enquanto Mnmln FmnmAustria ficou com a segunda posiQao — e com a outra "<w, marceio 

rranga
vaga do grupo —, ao veneer, em Viena, a Alcmanha ||r '
Oriental: 3 a 0. .... . , , , *''.»*>£*,- . I „ 0 tenis brasileiro teve boas e mas noticias nas oitavas-de-final

No Grupo 4, duas das principals forijas do futebol EAs'do Kolynos Cup, o torneio challenger do Rio A ruim veio com a
europeu so conseguiram ontem defimr suas participates desclassifica?ao, facil, do gaucho Fernando Roese, 227° do
E9 Mundial. A Holanda, campea europeia, derrotou a ' '*v*rV?, '* rankingprofissional,peloespanholFrancisco-Roig, 161°,por6/2Fiplandia, em Roterda, por 3 a 0, e ficou com a vaga do . ¦¦ e 6/1. Em compensacao, Cassio Motta, cabeca-de-chave seis e
ffluP®, os tres grupos (1, 2 e 4) com quatro sele^oes ^•# -* 131° do mundo, eliminou o gaucho Nelson Aerts, por 7/6 (7-4)classificam apenas uma selepao cada, enquanto os segun- ; , , ^ ^ e 6/3.
dqs colocados brigam por duas outras vagas. A Alemanha '_¦ »1 tk„ -v. '. r[„. 

„ , . . ... ..... . . ,
o^»s.w,*o*,c.ikd-a««. ¦ |iSf *rS^Z%X.T£&S£A

j*' 
Pelo Grupo 5, quejA tinhaa lugoslaviacla^iflcada,a 

^ f .V ^ ' 
C^Z'ZmSS&S^SS^^Escocia, empatou com a Noruega (1 a 1), em Glasgow, e K. , ' V ' * >M e 6/2. 0 frances Jean Fleurian, cabega tres e 67° do mundose classificou, elim.nando a Franga;Pelo Grupo 6, o Eire -M K • ' ' ganhou facilmente do cubano Mario Tabares, campcao docomemorou sua primeira participacao em urn MundiaUo ,!¦ Bfc 1 §>; • 'fig challenger de Brasilia, agosto passado, por 6/0 e 6/2. Essesveneer Malta por 2 a 0. A Espanha, ja classificada, goleou . I < Igr > .« resultados possibilitam saber a primeira rodada para as quartas-^.Hungria, em Sevilha, por 4 a 0. Pelo Grupo 2, definido M- Mf'y.'. MM1 w' ^ de-final, amanha. Sanchez enfrenta seu compatriota Roig pelacom as classifica?oes antecipadas de Suecia e Inglaterra, a ;. ''Wf% ' V. '' " ' . %k '--Mi- segunda vez este ano (venceu-o no GP de Munique), enquanto

Polonia foi ate Tirana para derrotar a dona da casa, v 
W" § 

' ' : T I 
" " 

%$»' Cassio 
testara a forga de Fleurian.

Portugal naofoialemdeum empate com a Tchecoslo- jjfc L W' pela parte ra^r^^vfcNum^l^S'bS^1!^
Wquia (0 a 0). Os tchecos conquistaram a segunda vaga jjgfc; I M , 4W~- Mattar, cabe«a dois e 64°, joga contra Mo Zwetsch. O austral
do Grupo 7 — a primeira ja era da Belgica. Na outra liano Richard Fromberg, pre-classificado sete, 114° do mundo e
partida, a Sui?a, em casa (Saint Gallen), superou Luxem- ,4>r campeSo do challenger de IMus, Bahia, enfrenta o anwriwiip
burgo, 2 a 1. Falta definir apenas tres selegoes para o aj Jeff Tarango, 210® do ranking.

conhecidas neste fim de semana. Em Londres, Inglaterra joga^contra o sueco, iwturah^d^austra'lkno^

 Espinoza treinou a defesa do Fla para conter as cabecadas do erandalhao Sereinho panhol Jose Francisco Altur enfrenta o compatriota Jose Clavet.^1 J r ' As semifinals serao sabado e a final, domingo.
X 7 II O • I T> . O o i O jogo entre Roig e Roese so foi equilibrado ate o sexto game,
1/ olhn ^DYfTI ~n hn T1 rklin DOtSIOSO I0CJl3.ClO quando o espanhol, jogador de fundo de quadra, quebrou o
r vH M/ ^/vf b (/' WW/j ¦ V\J mJ\A/ saque do gaucho, fez 4/2, viuo adversarioperdero'controleegai

^ pcnolo r nnPalvPC nhou o set, voltando a quebrar o servi?o de Roese no oitavo
<*» fy * COtaia VTUlJ.*s/Cl.J. VC8 game. Aseguir, o brasileiro nao mais acertou e, mesmo quebran-

preocupagao 
na Lravea a frente da zaga jlo^itodeRoignoj-, 

imdal. na° m.™ a reatao con-

Motta teve mais problemas com Aerts, para quem nuncaperdera. Sob calor forte, saiu quebrando o servigo do gaucho,mas perdeu o seu a seguir, para, no terceiro game, quebrar de noj
vo e fazer 2/1. A surpresa ocorreu no setimo game, quando Aerts

roubou o saque do paulista e empatou em 4/4. Os dois mantive-,
ram os servigos e o set foi decidido no tie-break. Ali, Motta foi

mais ofensivo e mostrou talento nos voleios, vencendo em 7,-4.Na segunda serie, Cassio teve vantagem no sexto gamet
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0 a 0 no r(-J() Q prepara(jor nsjc0 Ademar que seu contrato e verbal. "Se nao continua a ser na lateral esquerda. Edgar,
t?An.ii ill a 1 i„„Uca mm nmn HpriHin Braga exigiu o maximo de cada um, estiverem satisfeitos, e so me avisar. Marceio Barreto e Cesar disputam a vaga.Fdrmula 1 - A e«:udena inglesa McLaren dec,dm ^ ^ q ^ fortCi que ^ Peg0 meu bon(i e vou embora." Mas, A f0|ga geral de ontem adiou a defi-liberar o piloto ainda mais quente o clima que vive o pelo menos ate domingo, Nelsinho nifao sobre o emprestimo do ponta-esquerdapermitindo que o [ra"^ ;.cf3f.ao 
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1989 se c)ube nQS al^imos djas 0 treinador. Caso o time perca para Marquinho ao Rayan, do Qatar. Embora o
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iErT^rBer8t,'rorrrcnren- sss»s£?'t ssrsr«5sr^s:T§m8 — As tenistas amencanas Martina Navratilova, clente Antonio Soares Canada acha te!|a _ atuai auxiliar-tecnico ate que fara sua independencia financeira, mas osegunda do ranking s Zina Garrison, quinta, avangaram que a culpa pelo msucesso e da co- 0 fim do ano e substitui-lo, em 1990, vice presidente de futebol Alexandre Focacaas quartas-de-final do Maters de tenis feminmo. A primei- missao teenica, que, segundo ele, tra- por Antonio Lopes, hoje na Portu- entende que as vantaeens nao serao tao aran-ra derrotou Mary Joe Fernandez, de Porto Rico, por 6/2 e balha pouco. Para Eurico Miranda, gUesa. Dificilmente, Tato podera ser des para o Fluminense6/3. A segunda passou pela canadense Helen Kelesi em 6/3 . vice-presidente de futebol, os respon- escalado contra o Nautico. Ele sofreu O ponta foi convidado pelo treinadore 6/1. E a tcheca Helena Sukova, oitava do mundo, saveis sao^os jogadores, que nao tem profundo corte no pe direito. Nelsi- Rene Simoes para reforcar o Rayan ate abrilderrotou a italiana Raffaella Reggi em 6/3 e 7/5.  se empenhado. Para o supervisor nho definira entre Willian, Boiadeiro de 1990, proposta que nao interessa ao Flumi-Paulo Angione, nao falta autoridade, e Vivinho o substituto. nense.
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Espinoza treinou a defesa do Fia para conter as cabeçadas do grandalhão Serginho
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Europa define todas as seleções 
para 

a

A superquarta européia definiu todas as seleções do
continente para a Copa do Mundo de 1990, na Itália. No
Grupo 1, a Romênia garantiu sua vaga, ao derrotar a
Dinamarca — que precisava do empate —, em Bucareste,
por 3 a 1, depois de sair em desvantagem no marcador; na
outra partida do grupo, em Atenas, a Grécia encerrou sua
participação com a primeira vitória nas eliminatórias: 1 a
0'sobre a Bulgária. No Grupo 3, a União Soviética
derrubou a zebra turca. A vitória, em Simferopol, por 2 a
0, assegurou aos soviéticos o primeiro lugar, enquanto a
Áustria ficou com a segunda posição — e com a outra
vaga do grupo —, ao vencer, em Viena, a Alemanha
Oriental: 3 a 0.

No Grupo 4, duas das principais forças do futebol
europeu só conseguiram ontem definir suas participações
nó Mundial. A Holanda, campeã européia, derrotou a
Finlândia, em Roterdã, por 3 a 0, e ficou com a vaga do
grupo — os três grupos (1, 2 e 4) com quatro seleções
classificam apenas uma seleção cada, enquanto os segun-
dqs colocados brigam por duas outras vagas. A Alemanha
Ocidental, ao vencer o País de Gales (2 a 1), classificou-se
pelo critério técnico.

Pelo Grupo 5, que já tinha a Iugoslávia classificada, a
Escócia, empatou com a Noruega (1 a 1), em Glásgow, e
se classificou, eliminando a França. Pelo Grupo 6, o Eire
comemorou sua primeira participação em um Mundial, ao
vencer Malta por 2 a 0. A Espanha, já classificada, goleou
•aJiungria, em Sevilha, por 4 a 0. Pelo Grupo 2, definido
com as classificações antecipadas de Suécia e Inglaterra, a
Polônia foi até Tirana para derrotar a dona da casa,
Albânia, por 2 a 1.

'l Portugal não foi além de um empate com a Tchecoslo-
vaquia (0 a 0). Os tchecos conquistaram a segunda vaga
do Grupo 7 — a primeira já era da Bélgica. Na outra
partida, a Suíça, em casa (Saint Gallen), superou Luxem-
burgo, 2 a 1. Falta definir apenas três seleções para o
Mundial: duas na África e uma na Concacaf, todas sendo
conhecidas neste fim de semana. Em Londres, Inglaterra e
Itália empataram por 0 a 0 seu amistoso.

Classificados

Copa

"Alemanha
Ocidental
Argentina
Áustria
Bélgica
«mil
Colômbia
Coréia do Sul

Costa Rica
Eire
Emírados
Árabes
Escócia
Espanha
Holanda
Inglaterra

Itália
Iugoslávia
Romênia
Suécia
Tchecoslováquia
União Soviética
Uruguai

Velho Serginho, nova

preocupação 
na Gávea

Lazaroni quer CBF

atenta a Portugal
, Se depender da opinião do técnico Sebastião Lazaroni,
a CBF tem que acompanhar com muito empenho sua
denúncia contra o Benfica, que negou a liberação de
Aldair, "a fim de evitar que, no futuro, aumentem os
problemas que venho encontrando para preparar a equipe
para a Copa". A cada amistoso, o treinador encontra
maiores dificuldades para armar o time e isso já o preocu-
pa para o jogo do dia 20 de dezembro, contra a Holanda,"em Amsterdã ou Eindhoven.

Aldair e Jorginho são os únicos jogadores que, por
contrato de transferências, os clubes são obrigados a libe-
rar para amistosos da seleção brasileira. O Leverkusen
tem colaborado. Mesmo com dores na virilha, Jorginho se
apresentou em João Pessoa. O médico Lídio Toledo deci-
diu poupá-lo em respeito ao clube alemão. A situação de
Aldair, na última hora negado, é que deixou Lazaroni
revoltado. "A situação está ficando difícil. Acertamos
amistosos nas datas em que as seleções dos países onde os
jogadores estão têm jogos pelas eliminatórias. Mesmo
assim, decidem prendê-los."

Vôlei —- Com o titulo de campeã da Copa do Mundo
Feminina de Vôlei conquistado por antecipação, a seleção
de Cuba entrou ontem na quadra apenas para cumprir
tabela e conquistar sua sétima vitória consecutiva. Na
última rodada da competição, as cubanas derrotaram a
Coréia do Sul por 3 a 0, com parciais de 15/8,15/12 e 15/4.
A medalha de prata ficou para a União Soviética e o
bronze para a China.
Grêmio — O Grêmio, completo, embarcou ontem
para Buenos Aires, onde disputa a segunda partida pela
semifinal da Supercopa contra o Boca Juniors, hoje à
noite. A estratégia definida pelo técnico Cláudio Duarte é
atuar em contra-ataques, explorando a velocidade de
Paulo Egídio e de Cuca. No jogo anterior, 0 a 0 no
Olímpico.
Fórmula 1 — A escuderia inglesa McLaren decidiu
liberar o piloto Alain Prost de qualquer compromisso,
permitindo que o francês, campeão mundial de 1989, se
incorporte à italiana Ferrari a qualquer momento. Simulta-
neamente, a equipe de Maranello também fez o mesmo
com o austríaco Gerhard Berger, novo piloto da McLaren.
Tênis — As tenistas americanas Martina Navratilova,
segunda do ranking e Zina Garrison, quinta, avançaram
às quartas-de-final do Maters de tênis feminino. A primei-
ra derrotou Mary Joe Fernandez, de Porto Rico, por 6/2 e
6/3. A segunda passou pela canadense Helen Kelesi em 6/3
e 6/1. E a tcheca Helena Sukova, oitava do mundo,
derrotou a italiana Raffaella Reggi em 6/3 e 7/5.

Os quase dois metros de altura,
aliados à malícia e muita malandra-
gem, fazem de Serginho, centroavan-
te da seleção na Copa do Mundo de
82, a maior preocupação do técnico
Valdir Espinoza para o jogo de sába-
do, contra o Santos, em que o Fia-
mengo promete ser ofensivo do pri-
meiro ao último minuto. A idéia de
Espinoza é bloquear os cruzamentos
e alertar a experiente zaga rubro-ne-
gra para o perigo que é enfrentar um
atacante como Serginho. "Não pode-
mos pensar que teremos um jogo fácil
se quisermos manter as esperanças de
classificação."

Com o time já definido, Espinoza
começou a colher informações mais
detalhadas sobre o adversário. Assis-
tiu á derrota do Santos para o São
Paulo, por 3 a 0, mas não ficou im-
pressionado. "O jogo se definiu em
i 5 minutos, na verdade". A volta de
Zico, no lugar de Uidemar, com a
permanência de Renato na função de
Luís Carlos, confirma a disposição
do treinador em dar característica
bem ofensiva ao time. Nem todos

gostaram: Uidemar lembrou sua boa
atuação e promete ainda se efetivar
no Flamengo nesta competição.

O goleiro Zé Carlos é outro que
não jogará — em seu lugar, está con-
firmado Zé Carlos Paulista. Ontem,
ele tirou os pontos do joelho esquer-
do, mas os médicos preferiram deixá-
Io de fora para cicatrizar melhor."Queria muito jogar. Detesto ficar
parado". O preparador físico Carlos
Alberto Lancetta chegou a reclamar
do goleiro, por ter insistido em parti-
cipar do bate-bola. Zé Carlos volta
contra o Goiás, na próxima semana.
Renato Gaúcho e Leandro estão sen-
do preparados para jogar contra o
Cruzeiro, dentro de 10 dias.

Hoje, os dirigentes se reúnem com
André Cruz, seu pai, Hélio, e com
advogados do clube, para estudarem
nova posição, diante da negativa de-
finitiva do Vasco em liberar o zaguei-
ro. Estuda-se a possibilidade de pro-
cesso na Justiça Comum e de rescisão
do contrato do jogador. André já
admite até voltar à Ponte Preta e,
último caso, em defender o Vasco.

Vasco foi à urna após

exaustivo treinamento
A bronca da diretoria do Vasco

contra a má campanha do time no
Campeonato Brasileiro já teve refle-
xos práticos no treino de ontem cedo,
em São Januário. Antes de os jogado-
res irem às urnas votar para Presiden-
te da 'República, tiveram que se sub-
meter a um exaustivo treinamento
físico, batizado como arrasa quartei-rão. O preparador físico Ademar
Braga exigiu o máximo de cada um,
mesmo com o sol forte, que tornou
ainda mais quente o clima que vive o
clube nos últimos dias.

As divergências no departamento
de futebol continuam acesas. O presi-
dente Antônio Soares Calçada acha
que a culpá pelo insucesso é da co-
missão técnica, que, segundo ele, tra-
balha pouco. Para Eurico Miranda,
vice-presidente de futebol, os respon-
sáveis são' os jogadores, que não têm
se empenhado. Para o supervisor
Paulo Angionè, não falta autoridade,

pois, acha, as coisas numa democra-
cia não são resolvidas com gritos."Temos que acabar com os proble-
mas usando o diálogo."

: No meio do tiroteio está o técnico
Nelsinho. Tranqüilo — garante que
jamais foi demitido em sua carreira
—, revelou que não tem nenhum
compromisso assinado com o Vasco e
que seu contrato é verbal. "Se não
estiverem satisfeitos, é só me avisar.
Pego meu boné e vou embora." Mas,
pelo menos até domingo, Nelsinho é
o treinador. Caso o time perca para o
Náutico, as pressões da diretoria se-
rão violentas e Eurico não conseguirá
mantê-lo. A idéia é efetivar Alcir Por-
tella — atual auxiliar-técnico —, até
o fim do ano e substitui-lo, em 1990,
por Antônio Lopes, hoje na Portu-
guesa. Dificilmente, Tato poderá ser
escalado contra o Náutico. Ele sofreu
profundo corte no pé direito. Nelsi-
nho definirá entre Willian, Boiadeiro
e Vivinho o substituto.

Botafogo fechado

escala Gonçalves

à frente da zaga
A menos que a equipe vá muito mal

nos coletivos de hoje e amanhã, o técnico Edu
pretende escalar um novo meio-campo no
Botafogo, de características bem defensivas,
contra o Grêmio, domingo, no Olímpico. O
zagueiro Gonçalves ficará na cabeça-de-área,
ao lado de Carlos Alberto e Luisinho, com
Maurício, Mazolinha e Valdeir na frente."Gonçalves, há muito tempo, merece entrar
no time. Com ele, posso liberar os laterais e
até o Mauro Galvão", explicou Edu. O técni-
co decidiu também escalar Vanderlei na late-
ral esquerda, no iugar de Marquinho.

Edu optou por essa formação por conside-
rar que o time tem que começar o jogo atrás
— o Grêmio, em casa, deve tomar a iniciativa
do jogo: "Mas, não perco ofensivamente.
Maurício é capaz de reter a bola na frente, e
Mazolinha e Valdeir são muito rápidos na
junção com o meio campo. Além disso,
Paulo Roberto e Vanderlei terão toda a liber-
dade para atacar". Carlos Alberto gostou da
nova formação, vendo semelhanças com o
estilo que levou o Botafogo ao titulo esta-
dual.

Telê perdoa, mas

mantém Marcelo

Henrique de fora
Depois do descanso de ontem, Telê Santa-

na começa a definir a equipe do Fluminense
que enfrentará o Corintians. domingo. Embo-
ra o treinador já tenha perdoado Marcelo
Henrique pela falta ao treino da véspera da
partida contra o Botafogo, João Santos será
mantido na ponta direita., A única dúvida
continua a ser na lateral esquerda. Edgar,
Marcelo Barreto e César disputam a vaga.

A folga geral de ontem adiou a defi-
nição sobre o empréstimo do ponta-esquerda
Marquinho ao Rayan, do Qatar. Embora o
jogador insista em ser liberado, os dirigentes
tricolores parecem pouco dispostos a concor-
dar com o negócio. Marquinho argumenta
que fará sua independência financeira, mas o
vice presidente de futebol Alexandre Fogaça
entende que as vantagens não serão tão gran-
des para o Fluminense.

Ò ponta foi convidado pelo treinador
Renê Simões para reforçar o Rayan até abril
de 1990, proposta que não interessa ao Flumi-
nense.

Cássio Motta é o Io

tenista do Brasil nas

quartas do Challenger

Marcelo França

O tênis brasileiro teve boas e más notícias nas oitavas-de-final
do Kolynos Cup, o torneio challenger do Rio. A ruim veio com a
desclassificação, fácil, do gaúcho Fernando Roese, 227° do
ranking profissional, pelo espanhol Francisco Roig, 161°, por 6/2
e 6/1. Em compensação, Cássio Motta, cabeça-de-chave seis e
131° do mundo, eliminou o gaúcho Nélson Aerts, por 7/6 (7-4)
e 6/3.

Outros dois jogos, também na parte alta da chave de simples,
deram continuidade às oitavas. O espanhol Javier Sanchez,
pré-classificado um e 37° do ranking, venceu o argentino Roberto
Arguello, 185°, com mais dificuldade do que imaginava: 7/6 (7-3)e 6/2. O francês Jean Fleuriari, cabeça três e 67° dó mundo,
ganhou facilmente do cubano Mario Tabares, campeão do
challenger de Brasília, agosto passado, por 6/0 e 6/2. Esses
resultados possibilitam saber a primeira rodada para as quartas-de-final, amanhã. Sanchez enfrenta seu compatriota Roig pelasegunda vez este ano (venceu-o no GP de Munique), enquanto
Cassio testará a força de Fleurian.

Outros quatro jogos indicam tenistas para as quartas, todos
pela parte inferior da chave. Num duelo de brasileiros, Luiz
Mattar, cabeça dois e 64°, joga contra João Zwetsch. O austra-.
liano Richard Fromberg, pré-classificado sete, 114° do mundo e
campeão do challenger de Ilhéus, Bahia, enfrenta o americano
Jeff Tarango, 210° do ranking. >.

O peruano Pablo Arraya, vindo do torneio de qualificação;
joga contra o sueco, naturalizado australiano, Johan Anderson,'
cabeça quatro e 96° da classificação. Na última partida, o es-
panhol Jose Francisco Altur enfrenta o compatriota Jose Clavet.|
As semifinais serão sábado e a final, domingo.

O jogo entre Roig e Roese só foi equilibrado até o sexto gamet
quando o espanhol, jogador de fundo de quadra, quebrou o
saque do gaúcho, fez 4/2, viu o adversário perder o controle e gainhou o set, voltando a quebrar o serviço de Roese no oitavo
game. A seguir, o brasileiro não mais acertou e, mesmo quebran-do o serviço de Roig no game inicial, não evitou a reação con-
trária.

Motta teve mais problemas com Aerts, para quem nunca
perdera. Sob calor forte, saiu quebrando o serviço do gaúcho,
mas perdeu o seu a seguir, para, no terceiro game, quebrar de noj
vo e fazer 2/1. A surpresa ocorreu no sétimo game, quando Aerts
roubou o saque do paulista e empatou em 4/4. Os dois mantive-,
ram os serviços e o set foi decidido no tie-break. Ali, Motta foi
mais ofensivo e mostrou talento nos voleios, vencendo em 7,-4.

Na segunda série, Cássio teve vantagem no sexto game,
quebrando o saque do adversário. Alternando passadas no
fundo de quadra, quando o adversário avançava, e voleios na
rede, fez 4/2 e manteve seu saque até o fim, para fechar a vitória
no terceiro match point.

Hoje na Gávea

!• PARE0 — As 19:30 — 1.300 metros
Pev.ic 58 IF Pereir.i F*Olafson 58 2J Ricardolord Ney 58 3J QueiroiDance Avec Voi 58 4M Almeida ap 4— Damiso 58 5M Penafiel ap 4

2' PAREO — As 20:00 — 1.200 metros
Ruanlo 57 1M Penafiel ap 4Gleniivct 57 2A L. SampaioII Chad 57 3L.S GomesQuadras Claras 55 4M MomeiroLesie-Bom 57 5J Ricardo- Siga Hablando 57 6A.P Sou/a

3' PAREO — ki 20:30 —1.100 metros
• Gomado 57 1 M.A. Santos ao 4Ipiaio 57 2J Ricardo- Pankshin 57 3L EstevosIskangundun 57 4E.S GomesAleKo 57 5J Pinto• Palm-Canoi 57 61 Goncalves• Rolitor 57 7C.G Neiloap 3Routinol 53 8G F SilvaSi Andrews 57 9J Auielio

4' PAREO — is 21:00 —1.300 metras
Jul/ Sun 58 ID Aglioap 4Aton 58 2M FerreiraMarquesona 56 3J AurdlioCash and Run 58 4D F GracaQuick Black 58 51 GongalvosOuque Prince 58 6J.F ReisAgagani 58 7J Queiroz• Home-Made 58 8P Vignolas

5- PAREO — As 21:30 — 2.100 metros
Dostoievsky 58 1L.A Alves- Camareira 57 2V.A Sanios ap 4Easy Connell 51 3J Aurelio- Nenem Russo 53 4S Sanios ap 3

Solanco 53 5J RicardoXongas 55 6C.G Nettoap 3
6' PAREO — ts 22:00 —1.200 metros

Apuru 58 1'A MonteiroBobvluso 58 2E Camtnhaap.4Fintio 58 3GF StlvaEbriote 56 4J AurdlioEstablish 58 5E.S Rodngues— El Alibhai 58 6M Ferreira— Freasmg Heal 58 7J. Queiroj— Humorous Boy 58 8J. Ricardo
V PAREO — As 22:30 — 1.100 metros

MissCamila 67 IE MannhoRumba Rose 57 2J. RicardoCanbe Calibre -57 3J.F ReisLi/ana 57 4E Caminhaap 4Corais 57 5S Santos ap 3 ,.— Blue Word 57 6M.B Sanios
8' PAREO ki 23:00 —1.300 metros '

Jnnba 58 ICG Notto ap 3Mister Frog 58 2D.F GracaNadir-Cha 58 3M Penafiel ap. 4' <
- Pacino 58 4J Ricardo—Kiamino 58 5W.F Carvatho ap 4Essenfelder 58 6J. Queiro;Full Diamond 58 7M.A. Sanios ap. 4 .Getiobier 58 8C. Viana ' "

9' PAREO — As 23:30 — 1.200 metros
Parry 58 2E.S RodnguesSaniaCasa 57 4J GarciaNoitilo 56 5W AndradeKundo 56 6N. Cipriano ap 4- Piniassilgo 57 7E Marinho- Jouer Vmo 58 8C.G Netto ap 3- Karamancio 56 OS Sanios ap. 3,- Gar Prince 58 101S SaniosSaliva 54 IF A. Alves ap. 4" - Songa Monga 58 3J. Aurelio

Indicações
1° Páreo: Olafsori ¦ Damiso ¦ Dance Avec Moi
2° Páreo: teste-Bom ¦ Glenllvet ¦ Quadras Claras
3° Páreo: Rouxinol ¦ Ipialo ¦ Pankshin
4° Páreo: Qulck Black ¦ Agaçant ¦ July Sun
5° Páreo: So Lance ¦ Dostolewski ¦ Easy Connel
6° Páreo: Fintio ¦ Humorous Boy ¦ Freasing Heat
7° Páreo: Rumba Rose ¦ Llzana ¦ Corais
8° Páreo: Pacino ¦ Full Diamond ¦ Nadir-Chá
9o Páreo: Jouer Vitte ¦ Nortlle ¦ Parry
Acumulada: 1°2(Olalson), 5°5(So Lance) e 7°2(Rumba Rose)

Classificados
JB Negócios de ocasião no lugar certo.

TECHNOS RIVIERA. TODO O CHARME

E ELEGÂNCIA DA COTE DAZUR

NUMA PROMOÇÃO FANTASTIQUE.

IICMNOS KIVIIRA
A PROVA DÁGUA.
CAI I NDÁRIO
IAMANHOS I» M C.

WATCHLINE

BARRASHOPPING • Nivel Layoa • loj.i 115 B1 Tel 325-1900
TIIUCA • Rua Condi' (le llontim. 344 • lo|<i 106 ou

Rua Santo Afonso. -215 - loja 10b ¦ Tel 248-0790
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TECHNOSO MAIS PONTUAL DO MUNDO
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Olho da rua

Os cegos que votaram no Insti-
tuto Benjamim Constant, na Urca
(Zona Sul), também fizeram boca-
de-urna de um jeito bem especial:
ficavam a 100 metros do instituto
tentando ouvir o barulho das ben-
galas dos colegas. Quando eles se
aproximavam, os cabos eleitorais
atacavam: "Você também é cego?
Vote no meu candidato!".

Aliás, o cearense Antônio do
Nascimento era pela manhi o único
cego a fazer campanha para Collor
no local. Os cabos eleitorais de Bri-
zola não deixavam ele fazer sua
propaganda e uma PM feminina
teve que levá-lo para o outro lado
da rua para que ele pudesse traba-
lhar a favor de candidato.

Ontem, às 10h30, quando era
grande o movimento de eleitores
no Colégio Infante Dom Henrí-
que, em Copacabana, um grupo
de brizolistas começou a assoviar
pelos corredores o "Lá, lá, lá, Bri-
zola". A festa acabou quando o
próprio fiscal do PDT pediu que
eles parassem.

O Fiat da supervisão do 6°
BPM, seguido de tr£s camburões,
entrou fazendo grande estardalhaço
no Colégio São José, na Rua Con-
de de Bonfim, Usina (Zona Norte).
Ao perguntarem se havia algum in-
cidente, eleitores ouviram de um
dos PMs: "É o coronel que trouxe
a turma para votar."

No bar Ganhando Pouco, no
Buraco Quente, Morro da Man-
gueira (Zona Norte), o pessoal
que tomava uma cervejinha escon-
dido — apesar da lei seca —, na
hora de pedir no balcão dizia:"Mé vê uma Brizola geladinha",
para não gritar o nome dá bebida
alto.

A brincadeira de ontem de um
grupo de meninos na Praça Saens
Pena (Zona Norte) era colar adesi-
vos de candidatos no bumbum de
mulheres que passavam por ali.
Quando elas gritavam ou olhavam
para trás, as crianças davam no pé.

Em frente ao número 1.301 da
Rua Marechal Salazar Mendes de
Moraes, em Jacarepaguá (Zona
Oeste), um outdoor anuncia: "Fa-

ça uma campanha limpa." Bem
abaixo, uma caçamba da Comlurb
estava transbordando de tanto li-
xo.

A Praça Natividade Saldanha,
na Triagem (subúrbio do Rio), on-
tem, às 12h, se transformou num
lugar apolítico. Ali, os eleitores,
depois de votarem no Centro Tec-
nológico do Senai, que fica a 100
metros, deixavam de lado o bate-
papo político para jogar buraco e
sueca nas mesinhas de cimento.

Uma família de classe média vota com certeza de estar fazendo história
Marcelo RAgua
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etiçia, de 16, e a mulher, Vera, de 42, a emoção de votar pela primeira vez para presidenteAntônio, de 43 anos, sentiu junto com a

ariocas da classe média alta, mo-
wi radores da Gávea, os três acor-

¦ _ daram cedinho e foram a pé de-
positar seus votos no Colégio
Teresiano."Estamos emociona-

dos": a frase foi dita e repetida ontem pelo
engenheiro Antônio Ribeiro, de 43 anos; por
sua mulher, a professora primária Vera Pa-
rente Ribeiro, de 42 anos e pela filha Letícia,
de 16 anos, logo depois ae realizarem um
sonho comum: eleger pela primeira vez o
presidente do Brasil. Minutos antes de se
dirigir à urna, Antônio Ribeiro, eleitor de
Mário Covas, revelou estar sentindo "uma
certa frustração" de votar para presidente
somente agora. "Estou no meio da minha
vida, e só noje posso influenciar o processo
democrático. Gostaria de ter votaao antes,
como minha filha. Na última eleição tinha
apenas 14 anos." A filha Leticia, que se filiou
ao PCB no meio do ano e acabou se decidin-
do por Lula, não conseguia camuflar a emo-
ção com a eleição presidencial direta. "Esta-
mos fazendo história. É a primeira vez que
um eleitor de 16 anos se manifesta e o povo é
ouvido". A mãe, que votou em Lula, confes-
sou estar "achando o máximo" o povo eleger
novamente seu presidente. "Não existe coisa
mais importante."

O Rio amanheceu ontem como a família
Ribeiro, feliz. Ventos fracos, atmosfera ame-
na, temperatura estável: dos 19°C no Alto da
Boavista aos 31°C em Bangu, as ruas da
cidade se mostraram animadas e confiantes,
provando que a divergência é compatível
com o respeito, e que competição não é sinô-
nimo de briga. Se os bares do asfalto deixa-
ram de vender bebidas alcoólicas, as bocas de
fumo da Mangueira suspenderam de manhã
o fornecimento da matéria-prima que nutre
os perigosos e imprevisíveis paraísos artifi-
ciais. Na festa da cidadania, a violência con-
cedeu uma trégua aos cariocas. A cidade,
então, intoxicou-se com a própria alegria.

E por falar em Mangueira, apesar dos
esforços pró-tucanos das ilustres manguei-
renses Dona Neuma e Alcione,. a Estação
Primeira desfilou unida pelas urnas sufragan-
do Brizola, e isso com o fervoroso apoio da
imortal Dona Zica, a viúva de Cartola. Ros-
tos contentes, gente que parecia sair de sua
toca pela primeira vez em muitos anos, de-
senferrujando a esperança. Na comportada
Tijuca, o Borel e o morro da Formiga desce-
ram — endomingados e honrados. E no as-
falto, era um clima de copa do mundo: nin-
guém abrindo mão de de seus candidatos
(como nunca se abdica do Flamengo), mas
todos de alma verde e amarelo.

O futebol é metáfora inevitável. Em Co-
pacabana, carros percorriam as avenidas
com enormes bandeiras tremulantes, mas o
que dominava ali era o desejo mais amplo de
participar na vida da polis. A torcida aban-
donou o esconderijo dos times, escolas de
samba, associações particulares e colocou o
cinismo e o ceticismo em minoria. Quase não
se ouviu o famoso "são todos iguais".

Em Ipanema, na esquina da Joana Angéli-
ca com Visconde de Pirajá, embora as janelas
escancarassem suas preferências e os bandos
de esquinas proclamassem um congraçamento
de esquerda (prenuncio do segundo turno),
imperou a política da boa vizinhança. Apesar
das filas enormes, o dia na Rocinha foi pacífi-co: nessas plagas muita gente usou camisa de
Collor de mentirinha. Alguns sussurravam:"Collor na camisa, Brizola no nariz e Lula na
cabeça."De lenço vermelho, (os lenços verme-
lhos sarapintaram ontem o Rio), um brizolis-
ta receita: "vitamina B12 (o número de Leo-
nel), a única que faz crescer."

Frase do Secretário Hélio Saboya: "o 
po-

vo está se comportando melhor do que certos
candidatos." Se as pessoas estavam nervosas,
o Rio ficou especialmente bonito, com a
cidadania à flor da pele.

Tudo em 2 veies sem iuros. nem BTNs,
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DIPLOMATA3 pás de madeira c/lustre.
A VISTA 793,63

Queixas do Povo Ou2x
Com cupom 634,90 MONTEREV v

o requintado da ciclone
A VISTA 877,80Andréa Santos Modesto, da

Tijuca (Zona Norte), pede mais
policiamento na Rua Pereira de
Siqueira, onde os assaltos são fre-
qüentes, principalmente nos fins
de semana.
O major Sildes explicou que o 6°
Batalhão está sobrecarregado de
serviço — a unidade cobre área
com 19 morros —, mas assegurou
que atenderá o pedido da leitora.

Gérson da Silva Monteiro, da
Barra da Tijuca (Zona Sul), recla-
ma que diariamente os freqüenta-
dores da Academia Espaço Vital
estacionam seus veículos irregu-
larmente na Rua Osvaldo Pais,
dificultando e, muitas vezes, impe-
dindo a entrada do caminhão de
lixo da Comlurb.
O cabo Windsor, do 18° Batalhão,
prometeu fazer patrulhamento no
local ainda esta semana.

Elizabeth Kuehne, do Jardim
Botânico (Zona Sul), denuncia
que muitos motoristas que descem
a Rua Jardim Botânico, em dire-
ção ao Centro, e querem entrar no
Túnel Rebouças o fazem irregu-
larmente, entrando pela Rua Pio
Correia e colocando em risco di-
versas vidas.
O oficial de dia do 2° Batalhão, te-
nente Lemos, designará um oficial-
supervisor para avaliar o problema
do trânsito naquele trecho da Rua
Jardim Botânico, prometendo pu-
nir os infratores de alguma forma.

Ou2x
Com cupom 699,90

CENTAURUS3 pás de madeira c/lustre.
A VISTA 731,13NOVELU - 3 pás s/lustre-aço.

A VISTA 606,12
ou2 xgvT|«v
Com cupom 504,90Ou 2 x

Com cupom 484,90

ALASKA - 3 pás a/lustre-madeira!
A VISTA 649,90 EQUIPO TV/VÇSuporte p/TV e Vídeo

A VISTA 181,13
Ou2XM1)VV
Com cupom 519,90 Ou2xW^0V

Com cupom 144,90

STERILAIR - O ar da saúde:
A VISTA 319,80

SUGGAR - Tâo Importante quanto o fogão.A VISTA 649,90 Ou2x I3MV
Com cupom 255.00°u2x«fcf^yv

Com cupom 519,90 EQUIPO FORNO- Suporte para forno.
A VISTA 112,38

Ou2»WjM
Com cupom 89,90

VERBATIMFita p/vfdeo cassete.
A VISTA 56,13

SANYCOLOR - O trant-mlssor de vídeo (sem fto).Transmite com nitidez osom e imagem do seu ví-deo, para vários apárelhosde TV num raio de 50m.
A VISTA 269,80

MAX LOUÇA SL- O suporte de parede p/louca.Você abre, usa e depois fecha.
A VISTA 162.38

MULT RACKA única que regulaa altura (70a100cm).À VISTA 377,80

Ou2 x/9jVV
Com cupom 129,90¦ No dia 9 de novembro de 1901,™ o JORNAL DO BRASIL pu-blicou a seguinte queixa: "O sr.

Francisco José Martins, morador á
rua de S. Clemente n. 101, veiu di-
zer-nos que, tendo arrendado, pelo
prazo de 5 annos, no cemitério de S.
João Baptista, em 1808, terreno de
fmultura de sua esposa encontrou-o'fcoflrem desappropriado e arranca-
das as flores que elle alli plantara."

ou 2 x tVTfVV
Com cupom 214,90

RACK 100 - Mesa para TV e vídeo.
A VISTA 269,90

OTDEO
Ou 2 x roo^v
Com cupom 299,90

Ou 2 x ItfTfTV
Com cupom 214,90

BfUilUASCLN Quadra209-BlocoD-14.13TeL: 272-1608
8. J. DOS CAMPOSRua Rubièo Júnior, 84/34TeL* 23-2867

TIJUCARua Conde <te Bonfim, 615 - Lj. 111Tais.* 288-9381 e 288-9011
tuucAoRua Conòeda Bonfim, 106/SL 202 a 204

COPACABANARua Barata Ribeiro, 307 • lj.Teis-- 237-2948 - 255-6583
MÍIERRua Manoela Barbosa, 1 • St 108TeL 594-4938

Rua do Rlachueio, 325 Lj. B(esq. de Henrique Valadares)
NOVA IGUAÇURua Dr. Otávio Tarquino, 282TeL* 767-8369 (antiga loja do Baú)
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Tempo
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Claro, ocasionalmente nublado.
Ventos Norte/Sudeste, fracos a'Moderados. Visibilidade boa.
Temperatura em ligeiro declínio.
Máxima e minima de ontem:¦'28,3° em Bangu e 19,8°, em Santa
Teresa c Jacarepaguá.

Prcamar: 05h47min/l.l
17hl 7min/l. I

Baixa-mur!00hl8min/0.3
!2h50min/0.6

o SOL
Nascente: OóhOOmin
Ocaio: I9hl4min

• Um sistema frontal frio em formação no
litoral da Argentina poderá influenciar o tempo
no Sul do pais causando nebulosidade. O Sudes-
te apresenta bom tempo com nebulosidade. No
resto do país pancadas de chuva em algumas
áreas do Centro-Oeste, Norte e litoral do Nor-
deste.

HÜCrescente Cheia13a 19/11

¦ ¦20 a 27'! 1

NOS ESTADOS
l)F Coatifta
RO nublado
AC nublado.....
AM nublado
RR nublado
PA nub/chv
AP nublado
MA nublado
PI nublado....
CE nublado....
RN nublado
PB nublado
PE nublado
AL nublado
SE nublado
BA chuva
MG ptc.nubES nublado
SP ptc.nub.,...PR pte.nub SC pte.nubRS ptc.nubDF pte.nubMS pte.nub MT ptc.nubGO nub.chv

Má». Mta.
,.22.1
..22.2
Ü2I.0
..22.8

24.8
25.0

'13.24.5
22.2
24.0

,27 17.0
,25.6 19.4
25.0  15.0
23.8  13.6
29.6.'.'."!' 12.2

18.3
15.6

.... 19.0
... 19 3

^mju
jm/

Cidade Coadifto Mix. Min.
Amtcrdi claro 11 08
Aisanffto claro 28 II
Atenaa claro 16 10
Berilm nublado  08 06
Bogoti nublado  17 05Bonn nublado 14 -1
Bruxelaa claro II .....04
Buenos Aires claro  23 14Havana nublado ....... 29 20
LaPai claro ..21 07
Lima nublado 21 15
Usboa chuvoso  14 13
Loodres nublado 11 ......04
Los Angeles claro  27 14
Madrl chuvoso  14...... 10
Mtxko nublado 25...... 11
Miami nublado  26 24
Montevidiu claro 22 16
Moscou nublado 02 *2
Nova torque chuvoso i 21 ...4. 16
Parb claro  15 03
Peqttim claro 07 -4
Quito claro 21 .06
Roma claro 17 00
Santiago claro 7;'." 31, 12
T6quio nublado 12 09Viena nublado 05 03
Washington nublado .... 23.. I7

Serviço

!¦
Consumidor

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
I6h.

Secretaria Municipal de Saúde (De-
partamento Geral de Fiscalização Sa-
riitária): Rua Afonso Cavalcanti. 455, 6o
andar. Cidade Nova. Tel.: 273-6117, ra-
mal 2280, e 293-4595 (direto), 2-* ho-
ras.

Sunab: Av. Franklin Roosevelt, 39, 2o
andar, Centro. Tel.: 198 e 262-0198.

Telefones úteis
Polícia: 190; Defesa Civil: 199;

Agua e esgoto: 195; Corpo de Bombeiros:
193; Gás: 197; Luz eforça: 196

Farmácias 
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. Tél.: 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
21h)

Mèier: 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).

I1

'.&> Emergências:
A 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: Clínica
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 de Paiva, 355, 2"
andar. Tel.: 294-8080.

Otorrinolaringologia — Copacabana:
Cota, Rua Tonelero, 152. Tel.: 236-0333.

Oftalmologia — Ipanema: Clinica de
Olhos Ipanema, Rua Visconde de Pi-
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: Clínica 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.

Reboque ;
 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.

Ichaveiro
Va: Lobo: Trancauto Central

de Atendimento, Av. Vicente de Carva-
Uio, 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.

O Io turno a 
gente

nunca esquece.

m
Segurança

Delegacia Especial de Atendi-
mento à Mulher: Av. Pres. Vargas, 1.248,
3o andar, Centro. Tel.: 223-1366, ramais
194,195 e 137, e 233-0008 (direto).
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Cruzadas CARLOS DA SILVA
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HORIZONTAL — 1 — dança rural, em fileiras opostas e
cantada, e cujo nome indica origem tupi. mas que coreografica-
mente se mostra muito influenciada pelos processos africanos de
dançar; dança de origem ameríndia, também conhecida porcatira, em Minas Gerais, e por xiba, no litoral fluminense e queconsiste em cantos, sapateados e palmas ao som de viola, 10 —
diz-se do traçado cursivo que os antigos egípcios davam àescritura hieroglífica, diz-se do estilo imposto, das formas em
geral rígidas e majestosas impostas à pintura e à escultura pelatradição religiosa, por certas tradições sacras; 12 — anel de ferro
passado através da cartilagem do septo masal dos touros paraconduzi-los ou dominá-los mais facilmente, aldrava ou maça deferro articulada, por fora da porta. que. batendo nesta, serve parachamar alguém, 13— unidade de medida de resistência elétrica,
no Sistema MKS, que é a resistência elétrica de um elemento
passivo dum circuito no qual circula uma corrente elétrica inva-
riável de um ampêre quando existe uma diferença de potencialconstante de um volt entre seus terminais. 14 — espécie de
tinta amarela, variedade de goma-reslna; 15 — masca de fumo.
17 — meu, minha. 18 — deslgnatlvo de um ácido triciclico.
cristalino. Incolor, que constitui o maior componente da resina e
ê formado por outros ácidos reslnosos pelo tratamento com calor
e ácido e usado principalmente na fabricação de ésteres e
plastificadores, 21 — designação amazonense dada ao respon-
sável pelas cerimônias religiosas das festas em louvor de
Santo Antonio. cavaleiro principal, nos torneios, 23 - inflamação

das bainhas fibro-sinovlais dos tendões do punho, acompanhadade uma crepitação particular, 24 — radical monovalente C2H5,radical, formado de carbônlo e hidrogênio, que entra na compo-siçào do álcool e do éter. 25 — segundo nome dado peloslamas tibetanos ao profeta Xequia. 27 — instrumento musical de
percussão constituído de uma pele esticada na boca de um pilãode madeira, 29 — espécie de pedra dos pejis dos candomblés,lavada em água corrente em cerimônia especial (pl ). 30 —
mistura de talco, dextrina e borato de sódio em pequena quanti-dade. empregada na limpeza de objetos de prata. 33 — sacerdotebudista, 34 — palavras ou grupos de palavras que concorrem
para exprimir idéias ou conjunto de idéias pequenas unidadesmusicais com conteúdos independentes
VERTICAIS — 1 — antigo instrumento de sopro, precursor daatual clarineta, de timbre estridente e áspero, da família daflauta, dotado de palheta simples que o ar fazia vibrar depois de
percorrer um tubo cilíndrico, posto acima do corpo sonoro doinstrumento (pl ). registro dos órgãos antigos, com tubos deestanho (pl.). 2 — membrana serosa que envolve o abdome dacapivara e donde vem o mau cheiro e gosto ruim da carnedesse animal. 3 — a asa anterior, mais ou menos coriácea. dosortópteros. tipo especial das asas anteriores de alguns insetos,ortópteros em especial, que se caracterizam essencialmente
pela sua consistência pergaminosa, 4 - (ant) herdade dividida
por marcos 5 - lâmina com orifícios, adaptada a portas, confes-

sionários e pequenos compartimentos escuros, que permite a
visão somente de dentro para fora; 6 — tecido de algodão
transparente, usado principalmente para cortinas, 7 — nobre
egípcio da quinta dinastia, do qual foram encontradas muitas
estátuas no interior de seu túmulo, 8 — fenômeno que constitui a
base de funcionamento de Inúmeros dispositivos, entre os quais
o radar, e que é provocado pela reflexão de uma onda eletro-
magnética, e observado como a repetição de um pulso eletro-
magnético emitido por uma fonte. 9 — sudação abundante e com
cheiro desagradável (pl.). 11 — resistência oferecida a uma
corrente elétrica Invariável por uma coluna de mercúrio de
massa igual a 14,4521 gramas; 16 — cetona liquida inflamável,
volátil e fragrante. 19 — febre lenta e continua que acompanha
doenças crônicas. 20 — variedade de mica, de cor pardo-amare-
lada (pl.), 22 — cartel, 26 — dossel, nos terreiros das macumbas
cariocas, sob o qual servem comidas aos santos. 28 — prefixo
grego que introduz a idéia de duplicação, 31 a última nota da
escala (na antiga notação), 32 — encontrar lugar

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — colcos, pum. operculo; ligio. ilus, moronolita,
agitador. Ia, ótica, axono. aa. gibi, anel, eleagnacea, massa,
somaVERTICAIS — colmatagom, opto, logra, crtogenias, oconito, su,
polida: musaria; lilacinas, uto, oti, axila, obos~, alom, an, ga, aa

Corrupondlncla para: Rua daa Palmeira», ST ap. 4
Botafogo — CEP: 22.270

Horóscopo

Aries
21 de março a 20 de abril
Um dia que enfatizará o lado inconsciente e
familiar do ariano, buscando segurança
afetiva no convívio com a família e buscan-
do no passado e na vida privada se reabas-
tecer e se precaver das atribulações do
dia-a-dia. Memória.
TOURO
21 de abril a 20 de maio
Uma provação amorosa será o estopim
para uma reavaliação séria na sua for-
ma de amar e ser amado. Mesmo atra-
vés do sofrimento, do distanciamento dos
prazeres e da satisfação amorosa, você
será pressionado a se reeducar sentimen-
talmente.
GÊMEOS
21 de maio a 20 de junho
Mostre todo o seu potencial mental e
comunicador ao organizar suas tarefas
de trabalho e se tornar mais rigoroso e
eficiente ao lidar com assuntos cotidianos.
Necessidade instintiva de adquirir, ter se-
gurança e consumir. Gula
CÂNCER
21 de junho a 21 de julho
Hoje é o dia mais controvertido da semana
para o canceriano, que enfrentará estados
emocionais diversos, desde a depressão e
a nebulosidade psíquica até uma maior
ousadia e entusiasmo em se abrir a novas
experiências. Fertilidade.
LEÃO
22 de julho a 22 de agosto
A área que está merecendo sua total
atenção nesta fase é justamente a fa-
milia, a vida doméstica, a volta às raízes
e origens, além de estimular mais sua
natureza emotiva, inconsciente e se pre-servando mais. Autoritarismo no lar.
VIRGEM
23 de agosto a 22 de setembro
Faça exercícios respiratórios, jogue xa-
drez, coloque a correspondência em dia e
faça cursos de aperfeiçoamento. Estimule
seus poderes de comunicação, desenvol-
vendo seu controle mental e sua capacida-
de de pesquisar e discernir.
LIBRA
23 de setembro a 22 de outubro
Abra o baú repleto de bugigangas e faça
uma verdadeira faxina em tudo que você
tem e guarda e que agora precisa ser
reciclado e renovado. Isto não vale só para
coisas materiais, mas também para seus
sentimentos. Fique mais leve.
ESCORPIÃO
23 de outubro a 21 de novembo
Você precisa aprender a expor suas fra-
quezas em público sem querer sempre
mostrar seu lado frio, autocontrolado e ex-
tremamente defensivo, comprometendo a
espontaneidade das suas relações. Dia de
altos e baixos emocionais.
SAGITÁRIO
22 de novembro a 21 de dezembro
Guarde suas maiores ambições para mais
tarde, usufruindo agora de um momento de
maior reclusão onde poderá reexaminar
suas carências e necessidades, dedican-
do-se mais ao próximo e ao misticismo,
sem fugir da vida real.
CAPRICÓRNIO
O amor está vindo de encontro a você e
é preciso estar atento e forte para re-
cebê-lo bem, expressar-se harmoniosa-
mente e unir a responsabilidade ao afeto,
sem racionalizar demais a paixão como
forma de defesa. Desabroche.
AQUÁRIO
21 de janeiro a 19 de fevereiro
O destaque do dia é a conjunção Lua-Jú-
piter em Câncer, sobretudo por volta do
meio-dia, exaltando a abertura emocional,
o instinto aventureiro, idealista e favore-
cendo os assuntos familiares, profissionais
e emocionais. Generosidade.
PEIXES
20 de fevereiro a 20 de março
O dia também registra algumas oposi-
ções lunares que poderão afetar seu equili-
brio emocional, tornando-o mais carente e
precisando buscar uma maior integração
entre suas emoções e o meio ambiente. De
noite, viva emoções profundas.

CARLOS MAGNO
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JORNAL DO BRASIL

Covas e Collor favoritos em Ipanema e Leblon
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Tijuca da 
preferencia 

a candidates de esquerda

0 conservadorismo tijucano pare- percorriam as ruas, distribuindo pan- ¦>..v - "-'iTrv^ski^i® -- ,
ce estar desaparecendo. Ontem - de B0Ca~dC~Urna JB fletos, agitando bandeiras e tocando 

||||| I.. I'lfe;

com 200 mil habitantes, a Tijuca sur- __ P'rente Brasil Popular, PDT e PCB Brasil. ^ Na Rua Conde de Bonfim, o militante mascarado do PDTpedia votos e divertia os eleitores ""7
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* PREÇOS NAO REMARCADOS
MAIS DE SOO PEÇAS yENDIDAS

Fotos de Dilmar Cavalher-Na eleição para presidente, Ipanema
e Leblon abandonaram o PT, reconcilia-
ram-se com os tucanos e levaram o voto
de direita para Fernando Collor. Na en-
quete informal de boca-de-urna, após a
votação, feita pelo JORNAL DO BRA-
SIL, os dois bairros de classe média alta
mostraram preferência por Mário Covas
(PSDB) e Fernando Collor (PRN). Na
eleição para prefeito, no ano passado,
Álvaro Valle (PL) ficou na frente, com
mais de 22 mil votos, seguido por Jorge
Bittar (PT), uma surpresa, com mais de
21 mil. Marcello Alencar (PDT), teve
pouco mais de 18 mil e Artur da Távola
(PSDB), pouco menos de 9 mil votos.'• Até as Uh30, era pequeno o movi-
mento de carros e viam-se muitas pessoas
caminhando até os locais de votação. À
tarde, no Leblon, o clima era de tranqüi-
lidade. Em Ipanema, porém, houve uma
verdadeira festa, a partir de meio-dia, na
esquina das ruas Joana Angélica-e Vis-
conde de Pirajá.

Cada calçada foi ocupada por uma
torcida. Em um dos lados ficou o PDT,
representado por um grupo de jovens,
que, com lenços vermelhos no pescoço,
símbolo da campanha de Brizola, grita-
vam palavras de ordem. No outro lado
estavam militantes do PT, agitando as
bandeiras vermelhas com a estrela do
partido. Em outra calçada, o PCB tenta-
va medir forças com os vizinhos, mas

sar a barreira das torcidas. Todas as
vezes que o sinal fechava, os militantes
ocupavam a rua e os dois PMs que con-
trolavam o trânsito custavam a abrir
caminho para os carros. <

O comportamento dos militantes aca-
bou irritando os policiais, que pediram
reforço á guarnição de um camburão do
23° BPM para retirá-los da esquina. Com
a chegada dos outros policiais, o clima
ficou tenso. O motorista do Gol de placa
UY 0558 não percebeu que o sinal estava
aberto e levou um soco do sargento Be-
nicio. Sua reação foi saltar do carro para
um revide. O problema foi contornado
pelos deputados Ronaldo César Coelho
(federal, PSDB) e Milton Temer (esta-
dual, PT), que pediram calma aos PMs e
se comprometeram a controlar os mani-
festantes.

Além de Ronaldo César Coelho e
Milton Temer, passaram pelas torcidas o
vice-prefeito do Rio, Roberto D'Ávila
(PDT), o deputado federal Wladimir
Palmeira (PT) e a vereadora e ex-presi-
dente da Câmara Municipal Regina
Gordilho (PDT). Foi grande o número
de pessoas que votaram pela manhã e
aproveitaram para ir à praia, que estava
bem cheia. Pelo calçadão, no footing ha-
bitual dos feriados, o tema mais discuti-
do foi, inevitavelmente, a eleição. O mes-
mo se deu nos balcões da sorveteria
Chaika e na padaria Ipanema.

seus gritos eram abafados pelos adversá-
rios. Os eleitores de Mário Covas se con-
centraram na calçada da Igreja de Nossa
Senhora da Paz.

As torcidas ocuparam também as pis-
tas, bloqueando parcialmente o trânsito.
Cada vez que passava um carro com
plásticos de outros candidatos, os quatro
grupos se uniam na vaia, principalmente
se os adesivos eram de Collor, Maluf e
Afif. Um rapaz louro, com uma menina
na garupa de uma motocicleta, por pou-
co não teve que continuar seu trajeto a
pé. Vestindo uma camisa azul, com a
inscrição Collegas do Collor, ele teve de
ser protegido por policiais para através- As calçadas da esquina de Joana Angélica com Visconde de Pirajá foram tomadas por militantes

;-r

Na Rua Conde de Bonfim, o militante mascarado do PDT pedia votos e divertia os eleitores
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Covas e Collor favoritos em Ipanema e Leblon

Candidate %

Collor 26,4

Brizola 19,4

Lula 6,4

Matuf

Outros 7Jd_

Arquiteta vota

e ensina filhos

? Maria Lúcia Burlamaqui, 37
anos, arquiteta e dona de con-

fecção de roupas, fez questão que
seus cinco filhos participassem da po-
lítica desde cedo. Por isso, decidiu
levar Vitor, João, Paulinho, Mariana
e Patrícia para a votação em uma das
seções da Faculdade Cândido Men-
des, em Ipanema. "Decidi ontem vo-
tar no Mário Covas", contou Maria
Lúcia. Enquanto ela votava, os qua-
tro filhos mais velhos assistiram de
longe, mas Vitor, curioso, foi ver o
que se passava atrás da cabine. "Eu

quero que eles vivam comigo este
momento. Eu hoje acordei muito
alegre", disse a arquiteta.

Aposentada usa

vestido da sorte ___
? Com um vestido verde, amarelo,

azul e branco, sobre uma calça'
de malha verde, a aposentada Cirljey
Barboza Petereit, 63 anos, se destaca-
va em meio a eleitores bem compor-
tados, de classe média alta de Iparie-
ma, que votaram nas seções dp
Colégio Notre Dame, em Ipanema.
Guardado no armário com todo cui-
dado, Cirley disse que seu vestido só e'
usado em momentos especiais dc "ci-
vismo". Entusiasmada, disse: "Só
uso esta roupa em dias de Copa do-
Mundo e para votar. É para dar sor-
te", disse. Votou em Mário Covas,
(PSDB), 

"o único candidato capaz *
de mudar o Brasil".

Tijuca dá 
preferência 

a candidatos de esquerda

O conservadorismo tijucano pare-
ce estar desaparecendo. Ontem - de
acordo com resultados de uma en-
quete informal realizada pelo JOR-
NAL DO BRASIL, após a votação
—, mais uma vez o bairro surpreen-
deu, ao evidenciar uma nítida prefe-
rência pelos candidatos de esguer-
da. A surpresa, no entanto, foi o
quarto lugar reservado ao PT, que
nas eleições à Prefeitura ano passado
ficou em primeiro. Nos locais de
maior concentração de sessões eleito-
rais, Colégio São José e Tijuca Tênis
Clube, o candidato do PDT, Leonel
Brizola, e o do PSDB, Mário Covas,
foram os mais votados, seguidos de
Collor de Mello (PRN) e Luis Inácio
Lula da Silva (Frente Brasil Popular).

No Colégio São José, local de
concentração de eleitores dos morros
do Borel e da Formiga, o candidato
do PDT disparou na frente do segun-
do colocado, o tucano Mário Co-
vas, com diferença de mais de 100%
dos votos. No Tijuca Tênis Clube,
que recebe os votos da classe mé-
dia, a situação se inverteu. A diferen-
ça, no entanto, entre Covas e Brizola
foi mínima e Collor de Mello apare-
ceu disputando o terceiro lugar com
Lula.

Bairro de elite da Zona Norte,
com 200 mil habitantes, a Tijuca sur-

Boca-de-urna JB

Candidate %

Brizola 28,3

Covas 23,2

Collor 20,0

Lula 16,5

Freire 4,4

Outros 7,6

preendeu politicamente pela primeira
vez no ano passado, quando deu a
Jorge Bittar 25,2% dos votos, supe-
rando o liberal Álvaro Valle, mora-
dor do bairro, que teve 22,9%. Na
eleição anterior para prefeito, Satur-
nino Braga, então candidato do
PDT, derrotou folgadamente o can-
didato conservador Rubem Medina
(PFL). Na votação de ontem, a novi-
dade ficou por conta dos chamados
eleitores do asfalto. Nas 16 favelas a
maioria dos votos foi sempre para os
candidatos do PDT.

Se nas urnas tijucanas houve divi-
soes, nas esquinas a festa foi da es-
querda. Desde cedo, militantes da
Frente Brasil Popular, PDT e PCB

percorriam as ruas, distribuindo pan-
fletos, agitando bandeiras e tocando
buzinas. A boca-de-urna se transfor-
mou numa grande confraternização.
Ninguém disputou eleitor. Comemo-
rava-se em grande estilo a quebra
de um jejum de 29 anos. O morro
desceu para votar com roupa de do-
mingo. Grupos inteiros vestiam cami-
setas verde-amarelas e alguns mora-
dores colocaram bandeiras do Brasil
em suas janelas.

Foi a primeira vez que a Conde de
Bonfim principal rua do bairro -
engarrafou e ninguém se aborreceu.
Nos trechos de maior concentração
de seções eleitorais, militantes e elei-
tores tomaram o asfalto para extra-
vasar a alegria do voto. Motoristas e
pedestres respondiam com bom hu-
mor, gritando os nomes de seus can-
didatos. Em frente ao Tijuca Tênis
Clube, as duas calçadas estavam to-
madas por bandeiras vermelhas do
PT e do PDT. No canteiro que
divide as pistas da Conde de Bonfim,
alguns militantes do PCB se espre-
miam entre ônibus e automóveis e
jogavam panfletos para o alto, gri-
tando o nome de Roberto Freire. Pa-
ra o tijucano, a eleição presiden-
ciai foi como uma final de Copa do
Mundo: cada um com a bandeira de
seu time, mas todos torcendo pelo
Brasil.

Fotos de Mauro Nascimento '

Bicheiro vai de

branco e Brizola

Gilson Geraldo de Oliveira,
de 33 anos, desceu ontem a

rampa de acesso ao Colégio São
José sem fazer segredo da profis-
são e do voto: "Sou bicheiro e
votei no Brizola", disse, em alto e
bom som. Gilson e a mulher, Ma-
rilene Martins Neves, 36 anos,
que também é brizolista, foram
votar vestidos de branco, uma
forma de comemorar a primeira
eleição para presidente em suas
vidas.

Aos 40, fim de

uma frustração

"Chegar aos 40 anos sem nun-
ca ter votado para presidente

era, para mim, uma grande frustra-
ção. A gente não se sente um verda-
deiro cidadão, como devem se sen-
tir há muito tempo os habitantes
dos países democráticos." O médi-
co José Maria Lins Calheiros não
escondia sua alegria e emoção ao
sair do Tijuca Tênis Clube, onde
votou em Mário Covas. "Foi o úni-
co que se destacou. Votei confiante
em suas propostas e tenho certeza
de que votei bem", disse

Cartão do Leitor.

Não vá ao Cinema sem ele.
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Carioca reencontra a es

Um happening, ao melhor sabor da terra, com sol, mulher bonita, churrasco e até a

Perna quebrada
não é problema

? Nem um acidente foi capaz
de tirar a animação do

aposentado José Antônio dos
Santos, 35 anos. Ele mobilizou a

mulher, os parentes e vizinhos da
favela Mucuri, em São Gonçalo

(Grande Rio), para chegar com a
perna direita engessada até a

urna. "Mesmo com dificuldade,
eu tinha que marcar meu votinho.

Para quem? Só as paredes de
cabine vão saber", disse ele. José

Antônio poderia justificar sua
ausência com o problema da

perna engessada, mas preferiu
fazer todo o trajeto no colo dos

amigos: "Eu até tinha como ficar
em casa, mas fiz questão de

comparecer. Não acredito que
algum brasileiro de verdade aceite

perder essa festa. Afinal, gente,
são 30 anos de fome de voto."

Em Niterói, a

presença real

n Quem votou na 108a e naL—1 109" seções da 114" Zona
Eleitoral, em Niterói—o

tradicional clube Rio Cricket—
podia se sentir, por alguns
instantes, na Inglaterra. O

silêncio, a penumbra, o pequeno
número de comportados eleitores

e, principalmente, o enorme
retrato da Rainha Elizabeth II na
parede davam um ar britânico ao

ambiente. Fundado por ingleses
na década de 40, o Rio Cricket

mantém as características
originais na decoração. Alguns

eleitores de Lula e Roberto Freire
não gostaram muito de votar sob

os olhares de tão ilustres
membros da Casa Real Britânica

e, num rasgo de ufanismo inócuo,
chegaram a sugerir que os

retratos da familia real fossem
cobertos com panos pretos.'

Polícia garante
eleitor ameaçado

? 
"Seu moço, vim aqui pedir
ajuda a vocês para que eu

possa votar. Os bandidos lá de
Nova Aurora querem me matar e
o Brizola não pode perder o meu

voto." Francisco Ferreira da
Cruz, 41 anos, procurou a 54a

DP, em Belford Roxo, pedindo•proteção. Ao entrar no carro da
policia Francisco, aposentado do
INPS, disse que é perseguido em

Nova Aurora, bairro afastado do
Centro de Belford Roxo.

Prometeu que se Brizola ganhar a
eleição vai a pé até Brasilia

carregando uma cruz de ferro. E
saiu, sorridente, rumo a Nova

Aurora, escoltado pelos
policiais.Também pediram

proteção à polícia para votar oito
testemunhas de um processo

contra grupos de extermínio que
atuam na Baixada Fluminense.

A cerveja rolou

à sombra da lei

|—| Apesar de proibida a venda,
a cerveja rolou à vontade

pela praia da Barra da Tijuca,
que começou a encher desde as

lOh. Alguns levaram suas cervejas
de casa, com medo de não ter o

que beber, como os casais André
Sarmento, 29 anos, e Maria do

Rosário e Arino Goulart, 29
anos, e Ana Cristina. Outros não
tiveram problema em comprá-la

nos ambulantes da área. "Tem

que proibir mesmo, se não muita
gente enche a cara e acaba

fazendo besteira. Mas tem que ser
que nem toda lei no Brasil, sem
muito rigor", defendia a petista
Marina Adão, de 47 anos. Ela e
suas amigas Leni Pereira, de 43

anos, e Kátia Santos, de 26,
chegaram cedo à praia, para

votar depois do almoço.

Renato Velasco\» :V.

Carlos Mesquita
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Improviso é saída

para deficiente

[-1 
"Se Maomé não vai à montanha, a1—1 montanha vai a Maomé." Com essa

frase, um dos mesários da 114a Zona Eleitoral,
em Icarai (Zona Sul de Niterói), justificou a
improvisação de uma cabine, para que a
teatróloga Maria Jacinta, de 80 anos, pudesse
votar. Ela sofreu um acidente, está em cadeira
de rodas e todas as seções do Colégio São
Vicente de Paulo ficavam nò segundo andar,
quase inviabilizando o voto da eleitora de
Roberto Freire, do PCB. Pela lei, o voto não é
mais obrigatório para Maria Jacinta: "Passei
da idade", dizia ela, enquanto discutia com
amigos, animadamente, as vantagens e
desvantagens de cada candidato.

Geraldo Viola

Gaúcho até na

hora da escolha

|—| Rubem Roci da Silva Freitas, 36 anos, de
'—' São Gabriel, no Rio Grande do Sul
compareceu à seção 56 da 20a zona eleitoral
vestido no melhor estilo gaúcho: bota longa,
bombacha, faixa na cintura e lenço colorido
no pescoço. 

"O voto é secreto, mas o meu tá
na cara", disse, explicando essa foi a forma de
driblar as restrições do TRE.

Renato Velasco
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Aos 87 anos, a

primeira eleição

[~| Aos 87 anos, Esper Salomão Saúde votou
pela primeira vez para presidente.

Nascido na Síria, elé vive no Brasil desde 1920,
mas só se naturalizou há sete anos. "Gostei de
votar, era uma coisa de que fazia questão",
comentou. E realmente foi preciso disposição

Çara 
ir duas vezes ao Instituto Joaquim

avora, em Icarai, Niterói, para finalmente
conseguir realizar esse desejo. Por azar, a
seção do seu Esper ficava no terceiro andar do
prédio, que não dispõe de elevadores. Mas o
juiz eleitoral foi camarada e deixou que as
urnas fossem levadas para o térreo para
favorecer uma fila de pessoas que, como ele,
não tinham como subir as escadas.
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peranga 

na festa do voto

proscrita cerveja, reuniu milhdes de eleitores no mesmo espetaculo de alesria e dvismo

no final da campanha,c[ividiram '/» 
' 

Y ^J&f+vJ s5^'^,*C da Companhia Sousa Cruz,
ontOT^amesmajanelaJswsc ^

(lamulher. 
f| BPPf 

com um sistema muito bem
Anninda, pedetista J^B*5*- 

^ 
organLzado

fundadoresdo^PT em

Debruoados do
FTe ladeados porposterAe jj^V. candidates mais fortes sao

daeleisko. M -,- IHHHHfliiiiE^^ Covas(PSDB).

Itauro Naacinwnto"3 IB OTMW, — V"| ^ ••-¦.--ifSa--M » r nun Andr6 Barclnskl

Rivais dividem

a mesma janela
rn Em Ipanema, Brizola e Lula,L-1 que andaram se digladiando
no final da campanha, dividiram
ontem a mesma janela. Isso se
tornou possivel no apartamento
201, do prédio 284, da Rua
Visconde de Pirajá, graças à
necessidade dos irmãos Arminda
Cardoso Pinto, de 78 anos, e Paulo
Assunção, de 60, de morarem
juntos desde que Paulo se separou
da mulher.
Arminda, pedetista de primeira
hora, descobriu Brizola devido à
paixão pelo trabalhismo de
Getúlio; Paulo foi um dos
fundadores do PT no Rio, em
conseqüência da amizade com
Wladimir Palmeira, que conheceu
ainda como líder estudantil.
Debruçados sobre a bandeira do
PT e ladeados por pôster de
Brizola, assistiram ao movimento
da eleição.i^;*J»ri»Nir«fc&W^&^ .v, -..,•. • »**. .'.- i ,

André Barclnskl

Hlmar Cavalher

perança 

na festa do voto

proscríta cerveja, reuniu milhões de eleitores no mesmo espetáculo de alegria e civismoDUlMV rMMlhM ^

Itouro Naacinwnto

Elba Ramalho:

emoção de short

rn Contrariando determinação
do Tribunal Regional

Eleitoral para as pessoas votarem' trajadas com moderação, a
cantora Elba Ramalho saiu de
bicicleta', no inicio da manhã,
vestida com um minisshort verde
e uma camisa amarela, para votar
na 139a seção, no Leblon (Zona
Sul). "Acordei às 7h, querendo
votar, estou até agora
emocionada", dizia a cantora,
que depois foi tomar um suco na
lanchonete. Bibi Sucos, na esquina
da Rua José Linhares com a
Avenida Ataulfo de Paiva. "Eu ia
votar no Freire, mas perguntei a
meu filho Luã, de 2 anos, em
quem ele queria votar e ele
respondeu que no Brasil. Então,
eu decidi votar também em quem
fez a história do Brasil e dei meu
voto ao Brizola", contou.

Andaraí faz seu

churrasco cívico
ri Carne, lingüiça, coração de

galinha e muita alegria
foram os principais ingredientes
que pais, alunos e professores da
escola Oga Mitá levaram para o
Churrasco Cívico, no
play-ground do prédio 33, da
Rua Amaral, no Andarai (Zona
Norte). A maioria dos adultos
votou em Lula, mas as
dissidências foram absorvidas
com naturalidade. "Votei em
Brizola, porque achei necessário
dar um voto útil à esquerda",
explicou o analista de sistemas
Luis Carlos Ramos, de 31 anos,
pai de dois alunos. Roberto
Freire e Mário Covas também
tiveram representação no almoço,
promovido para 

"comemorar o
primeiro voto, depois de 29 anos
de abstinência", segundo Luis
André Barbosa Ferreira, 32 anos,
eleitor do PT.

Medo de Denise

foi só de errar

|—i 
"Fiquei com medo de errar,

L-1 tive de pedir outra cédula e
estou emocionadíssima".
contou Denise Oliveira de
Abreu (foto), de 29 anos, cega
desde os 15, que saiu de
Jacarepaguá {Zona Oeste) para
votar no Instituto Benjamim
Constant, na Urca (Zona Sul).
Como a maioria dos deficientes-
que votam no instituto, Denise
preferiu Brizola, que obteve 78
votos contra 36 de Lula, 18 de
Mário Covas e 8 de Collor de
Melo entre os 150 ouvidos pelo
JORNAL DO BRASIL. "Votei
com garra e espero muito dele",
acrescentou Denise, vendedora
de roupas e relações-públicas de
firma ae Olaria. "Hoje 

(ontem),
eu me senti brasileira de verdade.
Perdi a visão, mas ganhei a
cidadania", disse Denise.

Marcelo R ua

Flávio: da urna

para a piscina
|-j Flávio de Andrade, 41,-J• anos, diretor de marketing
da Companhia Sousa Cruz,
mora em Nova Ipanema, Barra
da Tijuca, e votou às 9h30 em
uma seção eleitoral no próprio
condomínio. "Sem filas, sem
correria e nem precisei pegar o
carro, uma tranqüilidade",
disse. "O Tribunal Eleitoral está
com um sistema muito bem
organizado de distribuição das
seções", elogiou. Logo depois
de votar, já estava de calção,
tomando sol na piscina do
condomínio, em companhia dos
filhos Fábio e Mauro Sérgio.
Não quis declarar seu voto, mas
acha que em Nova Ipanema os
candidatos mais fortes são
Leonel Brizola (PDT) e Mário
Covas (PSDB).

A frustração de

quem não votou
r~j Há dois meses, a estudante
1—1 do Io ano do 2o grau do
Colégio São José, na Tijuca,
Mariana Carvalho Drummond,
faz campanha para seu
candidato, Lula, do PT, seja em
comícios, na sala de aula, ou na
rua onde mora. Ontem, apesar de
distribuir cédulas durante todo o
dia no Andaraí, ela não pôde
votar: apenas no dia 18 de
setembro completou 16 anos,
depois do prazo permitido para
os jovens tirarem seus títulos
eleitorais.Há um mês, ela chegou
a pedir que a mãe, Celene,
entrasse na Justiça para garantir
seu direito de voto. "Estou
chateada porque não tirei o
título. Mesmo assim vou fazer
boca-de-urna para meu
candidato", disse Mariana, que
não perdeu um comício ou
passeata do PT.

Porphírio, um

eleitor cansado

r-1 "Animado? Eu estou é
L-1 cansado", revelou o
funcionário do TRE José
Porphírio de Sousa Lobo Simões,
quando foi votar, depois de furar
a fila na zona eleitoral ao lado de
sua casa em Icaraí, Niterói."Estou indo agora lá para o
Tribunal e não sei nem se volto
hoje para casa. Minha mulher já
está avisada", previu. O
assistente do presidente do TRE,
que começou como porteiro,
conta que o trabalho triplicou
nesses últimos dias. "E o pior é
que ainda tem gente que goza
com a nossa cara dizendo que só
trabalhamos uma vez por ano",
reclama. O que Porphírio não
conta é o nome do candidato que
escolheu. "Se eu digo, tou
roubado. Logo eu que vivo
dizendo que o voto é secreto?"

O traje especial

de dona Regina

|—| Com a mesma garra com que'— enfrentou a crise na Câmara
dos Vereadores e o seu afastamento
da presidência daquela casa, a
vereadora Regina Gordilho,
esquentou ainda mais a disputa já
acirrada entre as torcidas de
candidatos de esquerda na esquina
das Ruas Visconde de Pirajá com
Joana Angélica. Ela chegou num
carro aberto acompanhada de
militantes do partido, que juntos
formavam a palavra Brizola, com
letras impressas em suas camisas."Tenho certeza absoluta que o
Brizola vai ganhar", dizia
emocionada, enquanto berrava
palavras de ordem e era abraçada
por populares como Fátima Regina
da Silva, 16, que disse^er sua lã:"Quem dera todos os vereadores
tivessem a competência da
senhora".
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Candidate de Zica vence o de Neuma na Mangueira

Fotoa de Paulo Nlcolella INa disputa entre dona Zica e dona da Mangueira, com a camiseta do candi- » ' 'WmSiXm «<»'., / ;' 
<

Neuma — as duas grandes damas da BOCa-de-tima JB tado Collor de Mello, refutava a insinua- iSMHaBF ' 1' \Mangueira - venceu Brizola. A divisao —?ao de outras lideran?as da escola que V' 1; j,
do^morro^desenha^ ^eceb^^^' 30^ 0^^, 

^ 

^ 
^ 

^

Afif e Camargo 1,2

ssSstistsJqt*° i JIk^^^^Kj^Kv $&? riFL
rense ocupouo asfalto da Rua Visconde Dona Zica, len?o vermelho no pesco- i^^^^sSeispSottSK<idrS • ?f M&B pM '
de Niteroi, na entrada do Buraco Quentc qo, sentada a mesa na entrada do morro gas, segundo os moradores, suspenderam *"
(acesso principal do morro), e em ritmo e a todo momento reverenciada pelos as vendas para nao influenciar o eleitora- ' -f1 .'i' I
de 

^mba 
cantou o jingle dacampanha moradores que desciam pelas rwas, becos do e a maioria. 0 funcionario publico ' j|J|MI " I

ronquistarvotosparaocandidatoMario de para comer mais." Propagandas do "Esse e o doze." Orgulhoso, Sergio exi- ' ^8 I 
' ? '

o 45, gcntc! tavam proibidas. Um garoto de 10 anos 12 quecarrega ha oitoanos. Foi prescnte Si&k aP^ IMas logo se rcnderia a uma brinca- apareceu com plastico do candidato do de amigos, porque Sergio so aposla no ¦¦Hra Wi' fjffi —»/ *^Mr I
deira que se tornou slogan na comunida- PRN, mas nao encontrou espa?o para se grupo 12 do jogo-do-bicho (elefante). tSBSk jsr*7^ - dP Ide: "Aqui, o calibre e 12 (numero do manifestar. "Se o negocio e atropelar tudo de ruim «*<*** ** 'jH. >• " . " 

-iSl'l
candidato Leonel Brizola), que faz mais 0 lendario mestre-sala Delegado, que esta ai, a solu?ao e o doze, meu ' f*fg| ^":^V- /?-'V I
estrago no peito do Collor", acentuava morador na Olarta, um local do Morro numero de sorte", concluiu. t .. J , r I

_____ ^ 
mulheres,

j 
l|B Zica acordou^certa I

conhece o I

tucanoU"entUSiaSm° jJll?^U JmI^^ tentar", elogia.

PDT supera PRN na disputa 
por 

votos da Rocinha

PT nas ultimas clei<;oesf e o ator Paulo gente nova la em^mia''! expl^ou!^0153 
^ 

A grande maioria dos eleitores da favela da Rocinha votou no Hotel Nacional e a longa fila foi causa de muitas reclamagoes

Fotos de Paulo Nlcolella
da Mangueira, com a camiseta do candi-
tado Collor de Mello, refutava a insinua-
ção de outras lideranças da escola que
diziam que ele teria recebido NCz$ 30
mil do PRN. "Eu gosto dele, foi 6 ho-
mem que ganhou a minha simpatia, es-
tou com ele, e não teve dinheiro nessa
parada", defendeu-se. O vice-presidente
da escola, Orlando Pascoal, eleitor de
Brizolai vibrava na entrada do morro ao
lado do menestrel da Mangueira, o com-
positor Carlos Cachaça, que vota em
Covas mas acrescentava: "Meu coração
é Brizola."

Na entrada do morro mais cantado
do Brasil, o clima era de festa. A cerveja,
a cachaça e a batidinha eram vendidas
sem muita discrição pelos bares, biroscas
e tendinhas do morro. O movimento na
boca-de-fumo ficou interrompido até as
1 lh. Os responsáveis pelo tráfico de dro-
gas, segundo os moradores, suspenderam
as vendas para não influenciar o eleitora-
do e a maioria. O funcionário público
Sérgio Lemos, ao passar perto de uma
birosca, foi recebido com entusiasmo:"Esse é o doze." Orgulhoso, Sérgio exi-
bia uma medalha de prata com o número
12 que carrega há oito anos. Foi presente
de amigos, porque Sérgio só aposta no
grupo 12 do jogo-do-bicho (elefante)."Se o negócio é atropelar tudo de ruim
que está aí, a solução é o doze, meu
número de sorte", concluiu.

Mestre-sala fez

opção por Collor

r~| O mais famoso mestre-sala daL—1 Mangueira, Ézio Carmindo da
Silva, o Delegado (foto), título eleito-
ral n° 59344703/88, votou em Collor.
O candidado não teve muitos votos
dos mangueirenses, mas o sambista
não se perturbou: "Não adianta, es-
tou com ele", disse, sentado à beira
de sua birosca, na entrada da área
conhecida como Olaria. Perto dele,
outro mestre-sala da Mangueira, o
Lilico, mais jovem e que se considera
discípulo do Delegado, não se con-
formava em ver o mestre collorír. "É
uma pena, ele não é nem Brizola nem
Covas", lamentou Lilico, eleitor de
Covas. Depois de coniar que de ma-
nhã pegou com Dona Neuma uma
camisa de campanha do PSDB, gri-
tou seu entusiasmo: "Sou tucano,
tucano."

M WÊÊÊÊÊ

Afife Camargo

Amauri Raposo, funcionário de uma es-
tatal e cria do morro. Uma comparação
com o calibre das armas de fogo a que o
morro está bastante familiarizado

Dona Zica, lenço vermelho no pesco-
ço, sentada á mesa na entrada do morro
e a todo momento reverenciada pelos
moradores que desciam pelas ruas, becos
e vielas, era a imagem da confiança. E
brincava: "Eles (tucanos) têm bico gran-
de para comer mais." Propagandas do
candidato Fernando Collor de Mello es-
tavam proibidas. Um garoto de 10 anos
apareceu com plástico do candidato do
PRN, mas não encontrou espaço para se
manifestar.

O lendário mestre-sala Delegado,
morador na Olaria, um local do Morro

Duas mulheres,

duas sentenças

¦¦ ¦

Fotos de Sérgio Moraes

Covas

Ulysses

Outros

A grande maioria dos eleitores da favela da Rocinha votou no Hotel Nacional e a longa fila foi causa de muitas reclamações

Candidato %_
Brizola 63,3,v ¦¦¦WK W-jpnip„ ~ialgas!- ~--fc

Collor 19,3

Lula 10,8

Candidato

¦riõte

Collor

Covas

Outros

Candidato de Zica vence o de Neuma na Mangueira

6 o Cidade o quinta-feira, 16/11/89 JORNAL DO BRASIL.

PDT supera PRN na disputa 
por 

votos da Rocinha

Na disputa entre dona Zica e dona
Neuma — as duas grandes damas da
Mangueira — venceu Brizola. A divisão
do morro, desenhada na campanha com
a opção de dona Neuma por Mário Co-
vas e de dona Zica por Leonel Brizola,
acabou não se transferindo às urnas: a
comunidade mangueirense ficou com o
candidato de dona Zica, mulher do sa-
bista e fundador da Estação Primeira,
Cartola. Na pesquisa de boca-de-urna
realizada pelo JB, Leonel Brizola teve
cerca de 60% dos votos e Mário Covas,
minguados 7%.

Estes números confirmam a tendên-
cia do eleitorado da Mangueira, que des-
de 1982, quando votou maciçamente em
Brizola para o Govehio do Estado, torce
pelo líder pedetista. Como nos desfiles
das escolas de samba, a nação manguei-
rense ocupou o asfalto da Rua Visconde
de Niterói, na entrada do Buraco Quente
(acesso principal do morro), e em ritmo
de samba cantou o jingle da campanha
do PDT, abafando as intenções da can-
íora Alcione, aliada de dona Neuma, de
conquistar votos para o candidato Mário
Covas. Alcione ainda insistiu: "É o 45, é
o 45, gente!".

Mas logo se renderia a uma brinca-
deira que se tornou slogan na comunida-
de: "Aqui, o calibre é 12 (número do
candidato Leonel Brizola), que faz mais
estrago no peito do Collor", acentuava

O orgulho do

dever cumprido

|~] Adeusídio de Souza tem 62
anos, mas foi a primeira vez que

votou para presidente da República.
"Não 

podia votar por causa da assi-
natura", disse ele, lembrando do tem-
po em que os analfabetos eram proi-
bidos de exercer seu direito de
escolher o candidato preferido. Em
86 ele deu seu primeiro voto, ao PDT.
Ontem, votou em Brizola: "O candi-
dato do meu coração", justificou. Or-
gulhoso, exibiu seu título e garantiu
que 

"na Rocinha, todo mundo é 12".
Ele é pedreiro e chegou cedo ao Hotel
Nacional, "para escolher o presidente
do Brasil". Com a seriedade e a ale-
gria de um cidadão que cumpriu
seu dever, prometeu "não deixar de
votar enquanto viver".

| | Ela colloriu, ele brizolou. Ela é .
cristã, ele não tem religião. Mo-

radores da Rocinha, os dois são casa-
dos e vivem felizes, seguindo o ditado
popular de que política e religião não
se discute. Miriam Germano da Silva
tem 24 anos e, brincando por não
trabalhar, diz que é marajá. Roberto
Carlos da Silva tem 23 anos e é ven-
dedor. Roberto não tem dúvidas de
que 

"Brizola é o melhor candidato" e
Miriam afirma que Collor "foi indi-
cado por Deus". Ela freqüenta a
Igreja Universal do Reino de Deus e
disse que o seu voto foi resulta-
do de muitas orações. Nem mesmo o
argumento de Roberto, de que 

"Col-

lor não gosta de preto", convenceu
Miriam, uma negra, a descollorír.

|—| Euzébia Silva de Oliveira, à Zí-
I—1 ca, 76 anos, trazia no peito uma,
rosa vermelha, que tinha duplo signi-
ficado, representando seus dois amo-
res: o PDT e o saudoso Mestre Car-
tola, autor da imortal composição As;
rosas não falam. Zica acordou certa
da vitória de seu candidato. "O Bri-
zola é o homem certo, tem tarimba, já
sofreu bastante, por isso conhece o
sofrimento do povo". Sua vizinha,
Neuma Gonçalves da Silva, conheci-
da como Dona Neuma, acordou às
6h e logo vestiu uma camisa de Mário
Covas, um amigo que conquistou
quando o cándidado do PSDB éra
prefeito de São Paulo e levou a Esta-
ção Primeira para desfilar na pauli-
céia. "Ele é um homem sério. Ele não
diz 'nós vamos fazer'; diz nós vamos
tentar", elogia.

A Rocinha, maior favela do Rio de
Janeiro, em São Conrado, confirmou a
hegemonia do voto brizolista nas re-
giões de baixa renda do Rio. A enquete
informal de boca-de-urna feita pelo
JORNAL DO BRASIL, após a votação,
deu 63% dos votos ao candidato do
PDT. Uma larga vantagem em relação
a Fernando Collor, que ficou com 19%
dos votos. O resultado na Rocinha re-
vela outra derrota: do governador Mo-
reira Franco, que, em 1987, iniciou o
projeto Invasão Social, de urbaniza-
ção e melhoria da qualidade de vida na
favela. Ulysses Guimarães, do PMDB,
partido de Moreira, não passou de um
minguado 1 % dos votos no morro.

Sorriso largo no rosto, os moradores
da Rocinha não escondiam sua prefe-rência: gritavam o nome do candidato
do PDT, com o orgulho de quem tem o
voto definido há muito tempo. Tími-
dos, os eleitores de Collor revelava com
menos entusiasmo seu voto, definido de-
pois do comício que o candidato do PRN
fez na favela, em outubro. De acordo
com a enquete do JORNAL DO BRA-
SIL, Collor tem vantagem sobre o candi-
dato do PT, Luís Inácio Lula da Silva,
que ficou com 10,8% dos votos.

.0 trabalho de boca-de-urna estava
animado nas proximidades do Hotel Na-
cional, onde votou a grande maioria
dos eleitores da Rocinha, que tem 120
mil habitantes. Os brizolistas eram iden-
tificados de longe pelos lenços verme-
lhos, hábito gaúcho que ganhou as ruas
do Rio de Janeiro, contrastando com
pranchas de surfe e trajes de banho de
quem ia curtir o feriado na Praia do
Pepino. Um dos cariocas que preferiu
usar o lenço vermelho, em vez do calção
de banho, foi Marco Antônio, filho do
prefeito Marcello Alencar, do PDT. Jor-
ge Bittar (candidato a governador pelo
PT nas últimas eleições) e o ator Paulo

Voto diferente

não desune casal

Boca-de-urna JB

Betti também estavam lá, cantando a
vitória de Lula.

Os que vestiam camisetas com o
símbolo verde e amarelo da campanha
de Collor de Mello nem sempre iam dar
seu voto a esse candidato. Muitos che-
garam até a fazer boca-de-urna para
Brizola ou Lula. "É Collor na camisa,
Brizola no nariz e Lula na cabeça",
gritou um dos falsos colloridos, que pre-
feriu não se identificar, "para não sujar".
Outro contou que estava recebendo
NCz$ 250 por semana para vestir a cami-
seta e distribuir panfletos.

A fila, única para muitas seções, de-
sanimou Jofre Amim, de 67 anos, que
desistiu de votar. "Nunca perdi uma
eleição, mas a desse ano está muito
bagunçada", disse ele, indignado. Em
60, Jofre votou no marechal Henrique
Teixeira Lott para presidente. Este ano,
votaria em Leonel Brizola. Sirlene Barce-
los, de 38 anos, era brizolista e colloriu."Pelas pesquisas, achei que devia votar
nele e também porque a gente precisa de
gente nova lá em cima", explicou.
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Boca-de-urna JB

Candidate % 1
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Col lor 12,5

Outros  8,5

ninguém ficou ferido e a festa não foi
estragada. ""

O slogan do candidato Enéas, do Pro-
na, foi repetido por seis eleitores entre-
vistados à saida de seções diferentes. Ele
conseguiu bater inclusive Aureliano
Chaves, do PFL, e Affonso Camargo, do
PTB. Aureliano amargou um 10° lugar,
ao lado de Marronzinho. Com suas apa-
rições-relâmpago no horário eleitoral
gratuito, o candidato do PV, Fernando
Gabeira, conseguiu apenas um voto dos
386 eleitores ouvidos em Niterói e São
Gonçalo adjacências.

Mais de 4.400 dos 319.373 eleitores
de Niterói votaram no Colégio São Vi-
cente de Paula, em Icarai (Zona Sul). As
filas, sobretudo na 67* Segão, andavam
lentamente, mas os eleitores se revelaram
pacientes e reclamavam apenas de brin-
cadeira. Um eleitor concluiu que na sua
fila só havia indecisos,- que demoravam a
votar porque ficavam escolhendo o can-
didato na cabine eleitoral.

rajgE M ' 
• votos para Leonel Brizola ém Niterói, onde o candidato do PDT aparece çomo o preferido

Simone briga

pela camisa
? "Não entrego. Não entre-
go.'\ gritava a estudante petista
Simone Pereira dos Santos, 24
anos, tentando se desvencilhar
das mãos do soldado PM Je-
remias, em frente ao Horto Bo-
tânico de Niterói (RJ), no Fon-
seca, onde funcionaram 13
seções da 71a Zona Eleitoral.
Com panfletos de Lula, para fa-
zer boca-de-urna, recusou-se a
entregá-los ao soldado. Ela
criou o maior tumulto em frente
ao Horto ("na defesa dos meus
direitos") e foi preciso a inter-
venção do comandante da PM
em Niterói, major Barreto Fi-
lho, que a conduziu à juíza Letí-
cia Sardas. Simone vestia blusa
com o nome de Lula, ficou
detida durante uma hora e teve
de trocar a blusa, mas prometeu
voltar às zonas para continuar a
boca-de-urna.

Ir ao Teatro

ficou mais

barato.

Cartão do Leitor

Rottiro turístico
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BEBER Mirson Murad

TABERNA DA GLÓRIA' 5 ESTRELAS — Há 1 3 anos o Copacentro ho-menageia aos destaque da noite do Rio. sem•cambalacho e muito menos venda de prêmio, foiuma festa de nivel 5 estrelas, na Discoteca Babilônia. do Reccarey...
STAMBUL — Excelente restaurante árabe, onde'registrei as presenças dos conceituados médicos..José Aloan e José Badim..
DÉBORA FARAH — Festeja seu aniversário naCircus, no próximo dia 21 Parabéns!...
CARNAVAL RIOTVR — Dr José Messias, coor-denador dos eventos carnavalescos da Cidade Ma-ravilhosa. lembra que as candidatas à RAINHADO CARNAVAL podem se inscrever até 24/11/89Exigências. Ser brasileira nata. solteira, residir noRio. 18 a 25 anos e 1.65 no mínimo, de altura...

A D EGA BONS AMIGOS — Localizado em Botafogo, na entrada do Metrô—S. Clemente, fica estrategica-mente de fácil acesso para vários bairros Seus proprietários. Mendes. Babí. Idevaldo e Vasconcelos, são simples mas demuita garra e competência e. por isso mesmo, seu restaurante é simples, com preços baratissimos e muita fartura (a maioria
dos pratos — que é o caso das picanhas — satisfazem a duas pessoas) mas. seu cardápio é generoso em opções esaborosos seus quitutes Ê variadísslma a maneira como servem a picanha, seu carro-chefe, disputadíssima e deliciosa
("picanha na brasa" uma beleza) "Costeletas à mineira", "feijoada" às sextas e sábados e "cozido" aos domingos
Abrem para almoço e jantar, diariamente. S Clemente. 80 telefone 226-1163 (Entregam nas redondezas e têm bomchope)

.OBA OBA, 15 ANOS DE SUCESSO INTERNACIONAL!
Elias Abifadel\ o bom beduino. não cabe em si de contentamento. Seu coração, que é bem grande, está explodindo de felicidade
com o retorno ao Brasil de todas as suas mais famosas mulatas

Nunca é demais repetir que o nosso show biz tem prestígio internacional Os turistas que aqui desembarcam já chegam
cobrando de seus agentes de turismo levá-los a um show folclórico "We Want Oba Oba". é o que mais se ouve dos "gringos"
Tem casas boas no Rio. e sempre tem espaço para mais uma Entretanto, è inegável que o show brasileiro, o mais animado,
onde o turista tem participação direta, é o da boite Oba Oba. de Elias Abifadel Por isso. a casa de espetáculos da Rua
Humaitá. 110 é representativa das coisas do Brasil junto aos estrangeiros. É também o Oba Oba quem mais exportou nossas mulatas
para o brilho da fama e da noite do show biz internacional

No próximo dia 8 de dezembro, o Oba Oba estará fazendo 15 anos de sucesso, com sua casa sempre lotada Há 6 anos
na Rua Humaitá, sob o comando de Elias Abifadel, o Oba Oba no Dia Nacional da Mulata, festejará, com todas as mulatas
famosas de volta, suas mulatas históricas como Maria Helena. Fatinha Bijou, Márcia Grande. Heloisa Helena. Glaucia. Bernade-
te. Ângela, Yara, Cristina Cris Será uma noite imperdíveM
Elias Abifadel

MÔNACO A nova cpção gastro-nômica de Copacabana. Sob o comando deMiriam Borges e Guilherme Quillinan na ge-rência. Prometem delícias como "Camarão àSingapura" Abrem para almoço e jantar Mi-
guel Lemos. 18-C Tel 521 -0195

Zona Oeste confirma sua 
preferência por 

Brizola
"*" Fotos de Bruno Veiga- Que a Zona Oeste com seus mais de'

700 mil eleitores é maciçamente brizo-
lista, todos sabiam. A novidade foi o
aumento da popularidade do candidato
dò PDT nessa votação, que chegou a
76% em Campo Grande e Santa Cruz,
de acordo com uma enquete de boca-de-
urna realizada pelo JORNAL DO BRA-
SIL após a votação. Brizola se elegeu
com 51,6% da região, em 1982, e Mar-
cello Alencar com 47,7%, em 1988. Os
primeiros dados indicam que o elei-
torado brizolista cresceu mais de 50%
na área em relação às votações para
governador e prefeito.

Se Alencar obteve o quádruplo de
votos de Bittar na eleição para a Pre-
feitura no ano passado, desta vez Bri-
zola está tendo quase sete vezes mais
votos do que Lula, que tentou — ao que
parece sem sucesso — invadir o curral
ao adversário. Mas quem fez um gran-
de esforço de última hora — também
frustrado, de acordo com a pesquisa —,
foi Collor, que espalhou grandes placas
pela região com a inscrição Zona Oes-
te Urgente, encimando o seu nome. Em
Campo Grande e Santa Cruz foram
vistos dezenas de adolescentes com a
camisa do candidato, distribuindo santi-
nhos. Todo esse esforço de última hora
fói aparentemente infrutífero porque
Collor não obteve mais de 5% dos votos
na enquete, chegando bem atrás de Lula
(11%).

Grande parte dos moradores de
Campo Grande, Bangu, Santa Cruz,
Realengo e adjacências teve que fazer
sacrifícios para demonstrar suas pre-
ferências eleitorais. As distâncias en-
tre a moradia e o local de votação são,
muitas vezes, grandes e é preciso to-
mar uma condução. Só que os ônibus
estavam escassos e o jeito foi cami-
nhar muitos quilômetros a pé, usar bici-
çletàs ou mesmo cavalos e charretes. •

Boca-de-urna JB

Candidate % |

Lulai^^ 
iS

Covas

O casal brizolista Antonio Carlos
Santana, 32 anos, e Vilma Regina Sou-
za Sena, de 28, percorreu mais de 10
quilômetros de bicicleta desde o Lote
Dois, onde mora, até o centro de Santa
Cruz'. Antonio Carlos, que é gari, disse
que conseguiu o emprego no tempo em
que Brizola era governador.

Vir de muito longe pode trazer pro-
blemas adicionais. O desinformado me-
cânico Isaías de Sá, 22 anos, foi impedi-
do de votar no Instituto de Campo
Grande (Avenida Marechal Caldeira de
Alvarenga, 1003) por estar de short:"Moro em Bonsucesso. Me deixe entrar
por favor", disse, tentando convencer o
presidente da mesa. Náo conseguiu e,
desanimado, foi embora. Na rua contou
o seu infortúnio para Sabino Ferreira,
cabo eleitoral do PDT, que foi lhe entre-
gar um panfleto. "Em quem você vai
votar?", perguntou Sabino. "No 12, no
patrão", respondeu Isaias. Satisfeito com
a resposta, o cabo eleitoral resolveu em-
prestar sua própria calça para o elei-
tor necessitado. Sabino ficou apenas de
cueca, escondido atrás de um automóvel,
até Isaias votar: "O Brizola merece o
esforço", comentou.

Datilografo vai

|—| O datilografo Guilherme
Capps (à esquerda), de 36

anos, usa o seu cavalo Príncipe
para ir trabalhar todo dia no
Fórum Regional de Bangu. O
mecânico Roberto Lopes, de
24, também vai a cavalo para a
oficina. Guilherme mora em

pequeno sítio no Rio da Prata e
Roberto, em Santa Rita (locali-
dades de Campo Grande, Zona
Oeste), onde o cavalo ainda é

Analfabeto usa

sua melhor roupa

r-| Orgulhoso de votar pela primei-1—1 ra vez para presidente da Repú-
blica, o analfabeto Severino Luís da
Silva, de 63 anos, foi um dos que
desceram a Rua Matadouro, numa
romaria civica de dois quilômetros o»
rodoviária do Centro de Santa Cruz
(Zona Oeste) ao Colégio Barão do
Rio Branco, num lugarejo denomina-
do Matadouro. Para cumprir seu de-
ver de cidadão, o paraibano Severino
resolveu vestir a "roupa da missa".
Na hora de votar, depositou a cédula
na urna e a esperança em Brizola, de
quem espera aumento do salário mi-
nimo,"mais moradias para òs pobres
e mais brizolõeP. "O Brizola vai aca-
bar com a molecagem destes ladrões
que atrasam a vida do pobre", disse
Severino.

à urna a cavalo
um meio usual para transporte.
Ontem, os dois amigos, pela
primeira vez, usaram os cava-
los para votar para presidente,
na Escola Rosaria Trotta. Bri-
zolista doente— como Rober-
to e a grande maioria dos .mo-
radores da região —,

Guilherme só não conseguiu
um lenço vermelho: "O 

que va-
le é o voto na urna", disse,
antes de disparar com Príncipe.

JORNAL DO BRASIL quinta-feira, 16/11/89 o Cidade o 7,

Enquete

A eleição para presidente da Repúbli-
ca em Niterói foi uma confirmação de
quç a cidade deixou de ser reduto do
PMtíB e que o governador Moreira
Franco — ex-prefeito do município —
perdeu influência na região. Enquete fei-
ta peio JORNAL DO BRASIL na boca-
de-urna, ouvindo, após a votação, 386
eleitores, inclusive do vizinho município
de São Gonçalo, não registrou sequer um
voto para Ulysses Guimarães, do
PMDB. Leonel Brizola, do PDT, partido
do prefeito de Niterói, Jorge Roberto
Silveira, obteve o triplo dos votos de
Lula, do PT, e Mário Covas, do PSDB,
empatados no segundo lugar. Fernando
CoHer de Mello, do PRN, favorito nas
pesquisas, foi o terceiro colocado.

•Além de ser hoje um reduto brizolis-
ta, Niterói foi a única cidade, durante a
campanha, em que o candidato do PRN
sofreu ataques e até agressões físicas.
Roberto Freire, do PCB, obteve mais
votôs do que Guilherme Afif Domingos,
do PL, e Paulo Maluf, do PDS, juntos.
Bares e restaurantes fechados contribuí-
ram para o clima de paz na cidade, onde
o rrjpvimento de boca-de-urna foi muito
discreto.

A perspectiva de passar mais de uma
hora na fila, sob o sol, não desanimou os
eleitores. As crianças participaram, dis-
tribuindo santinhos, cantando jingles e
acompanhando os pais às seções eleito-
rais. Em Alcântara, São Gonçalo, alguns
eleitores mais ansiosos para votar derru-
barám o portão de ferro da Escola Esta-
dual Brigadeiro Castrioto. No Jardim
Catarina, também em São Gonçalo,
houve um incidente mais grave: um elei-
tor de Brizola e um de Collor trocaram
tiros em frente à Escola Jean Piaget, mas

Morena declara

o voto na blusa
r—| No brizolão da Rua General

— Castrioto, no Barreto, em
Niterói, sede das seções 4,5,6,7,
8 e 152 da 115a Zona, Mônica
Lugullo Freitas, morena de 24
anos, fez propaganda eleitoral
proibida diante de pelo menos
500 pessoas na fila em frente ao
Ciep. Ela vestia blusa branca
com o nome de Brizola em letras
garrafais, além de provocante
minissaia vermelha. "Quando

chegar a minha vez de votar, eu
tiro essa blusa e fico só com a de
baixo. Enquanto eu estiver na
fila, nada me impede de estar
com a blusa dele", explicou-se,
dizendo que, como professora,"só 

podia votar mesmo em Bri-
zola". A poucos metros de dis-
tância, um carro da Justiça Elei-
toral, placa JB—7558.
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Volta Redonda vai as urnas em ambiente tranquilo
VOLTA REDONDA, RJ — Esta ta, como Collor de Mello, nao tem ^ , „t Barra Mansa,RJ — Tasso Marcelo

cidade viveu um dia tranquilo como pou- simpatia do operariado, que ve neles nH|HHH| m &..*'>« - vH'&V *i .-xy, •^".¦01 *
cos em^sua^tumuUuada historia de 35 continuidade do governo que patrocinou . ' ~f'. '* • *' '**?-•«' IUVflSflO 

pf0V0C3

mais em evidencia, como se a eleigao se irmi, Hermano votou em Lula, com " Boa Vista, em Barra Mansa, cidade
desse no aniigo regime de bipariidaris- td^5a ° Pr°8ra" vizinha a Volta Redonda. para votar

tan^lnTpdo^bisjJo Redonda, Iracema Ferreira de Abreu, v vIRk. ' presidente da mesa, que alegava ser
lheiros. Uma das figures de maior proje- c'e 48 anos> dona-de-casa, e Divino Jose j£^x proibido ao votante entrar na cabine
;ao de Volta Redonda, por seu polemico de Abreu, 62 anos, aiposentado, assus- acompanhado pelo irmao reduziu
envolvimento em todas^lutas ttaba- taram-se com a agitac^ da cidade^ Eles - 

^WjBg 
.. seu entusiasmo: "Vou descontar do

mo incentivador do PT, declarou que de sempre moraram, e acompanharam , , , governo , disse, referindo-se ao pre-
tanto podia ter dado seu voto a Lula, conflito na invasao da CSN, alem das >V :. \v sidente Jose Sarney, a quem atribui a
Brizola ou a Mario Covas. "Muita gente greves que pipocaram em todos os seto- *t rwnmisjyiiliHjiHjyjnhyi™
disse que ia votar na esquerda para ir res da cidade. E nao ficaram imunes: Bty -V^T"' 

***
forra da invasao da CSN", detectou gostaram de votar em Lula. No entanto,
Adriana Freitas Monteiro, de 23 anos, porcausa do trabalho dos fllhos, tiveram SHHr Qg»~
irma de Walmir Monteiro, um dos tres que enfrentar flla de cerca de 300 pessoas *•> 

**'1%
operariosmortosnoconfronto. Paraela, para justificar o voto no posto dos A:\r-. V-'l' ,'vsy3SvL''' - ,
OS candidatos identificados com a direi- Correios, no centra da cidade. Adilsonjerido na invasao da CSN, desobedeceu ao medico e?^d^seuVoio aBri

WMk Quissama 
escolheu 

prefeito

ro (PMDB) e Jorge da Silva Pinto, o n3° ter se desincompatibilizado em Eliane Alfradique estimava ontem

J entanto, ocandidatodoPDT a presi- ta principalmente com a forga politi- so entao serSo^taas^sTrnas'de
Em muitos pontos do Grande Rio. as filas comegaram as 5h dencia da Republica, Leonel Brizola, ca de Alcides Ramos, que sempre Macae.

Correios {xv6]*hjti 4,
—— nham duvida sobre a maneira de >!
Eleitor procurou preenche-lo. As agencias do Largo do /''

/> Machado e da Praga Serzedelo Cor- f
justlticar talta em Copacabana. foram as
Irion n(*1a manha procuradas. A de menor movimento J" Ilogo pem manna foi a de Ipanema. Na Gavea e no Le- Jf AmU^T

Nas agencias dos Correios da Zo- Won, a procura foi considerada nor- mk^' / ' •
na Sul, foi normal o movimento de ma^- As agencias receberam cerca de . /7U % MM.
eleitores ausentes do domicilio eleito- 5 mil a 10 mil formularios. H
ral, que procuraram justificar A modelo Francisca Vieira Rodri-
As filas comeQaram a se formar as 5h. gues chegou as 11 h a agenda da Pra- Z .,.A 'f^L
mas depois do meio-dia ja estavam ga Serzedelo Correia para adquirir *m>a..
pequenas. 0 sol e a praia fize- formularioeremete-loaojuizda 177a
ram com movimento maior Se?ao da la Zona Eleitoral, em For-fosse entre 8h e lOh, mas 0 reforgo de taleza. Francisca disse que voltou ha -'»':::

tres dias da Italia, |
para votar no Fer- f

nando Collor de a
para a

Luis Antonio trabalha na - •
seu ,!
de no \\\C\

do de en-
telegrama ao \

estava
seu voto ao f VjH

Leonel Brizola. Ao contrario de
Francisca Vieira, Luis Antonio nao Wr^ "'-1 Jg 

''%¥ * ^tem esperanga de viajar para votar, K '"' '" > ti-'%ft 
'?

mesmo que seu candidato chegue ao ' f .*&' i' *' El -
se undo turn ^ji? ,*w ^IDom Pedro, net^a^Prtnces^saoef^disse que 15 de novembro e um dia de luto para a sua familia

triste 
para 

Dom

Adilson, ferido na invasão da CSN, desobedeceu ao médico e foi dar seu voto a Brizola para 
'descontar

Petròpolls, RJ — Flàvlo Rodrigues
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«
la Princesa Isabel, disse que 15 de novembro é um dia de luto para a sua famíliaDom Pedro, neto

Volta Redonda vai às urnas em ambiente tranqüilo
VOI.TA RFnOMTlA ri — Fcta tn mmn fY*ll«r An nnrs «âm Barra M&ns&, RJ — TassoMarceloVOLTA REDONDA, RJ — Esta

cidade viveu um dia tranqüilo como pou-
cos em sua tumultuada história de 35
anos. Sete dias depois de ir às ruas
marcar com grandes manifestações o
primeiro aniversário da invasão da CSN
por tropas do Exército, que resultaram
na morte de três operários, a cidade car-
regou para as urnas 147 mil eleitores
motivados a cicatrizar, pelo exercício da
democracia, um dos mais violentos epi-

. sódios da Nova República.
As ruas desertas, as pequenas filas

nos postos de votação e a discreta bo-
ca-de-urna em nada lembravam a agi-
tação das duas greves ocorridas na CSN,
ou mesmo de eleições passadas. Os co-
mentários e os materiais de campanha
ainda afixados em camisas, em carros e
em casas deixavam a impressão de que a
disputa nessa cidade do Sul fluminense
não embolou na reta final, como indica-
vam as pesquisas de opinião em todo o
pais: Lula e Brizola eram longe os nomes
mais em evidência, como se a eleição se
desse no antigo regime de bipartidaris-
mo.

O tom calmo e conciliatório foi dado
também pelo bispo dom Waldyr Ca-
lheiros. Uma das figuras de maior proje-
ção de Volta Redonda, por seu polêmico
envolvimento em todas as lutas traba-
lhistas e populares da cidade, e tido co-
mo incentivador do PT, declarou que
tanto podia ter dado seu voto a Lula, a
Brizola ou a Mário Covas. "Muita gente
disse que ia votar na esquerda para ir à
forra da invasão da CSN", detectou
Adriana Freitas Monteiro, de 23 anos,
irmã de Walmir Monteiro, um dos três
operários mortos no confronto. Para ela,
os candidatos identificados com a direi-

ta, como Collor de Mello, não têm a
simpatia do operariado, que vê neles a
continuidade do governo que patrocinou
a tragédia.

Walmir, por sinal, iria completar on-
tem, se estivesse vivo, 29 anos. Adriana e
Hermano Freitas Monteiro, de 23 e 19
anos, irmãos de Walmir, acham que o
incidente levou muita gente a optar pelos
candidatos identificados com os traba-
lhadores, rejeitando a direita. A própria
família se dividiu entre Lula e Brizola.
Adriana, mãe de duas crianças, admite
que a vitória de um candidato de esquer-
da pode incentivar novas grèves, mas
acredita que impedirá a repetição da
tragédia do ano passado: "Temos que
ter alguém que aceite as reivindicações
dos operários, qué não são tantas." Ela
quer que o governo "acabe com a cor-
rupção, com o jeitinho brasileiro, com a
falta de vergonha dos políticos que vão á
televisão e prometem tudo". Como a
irmã, Hermano votou em Lula, com
quem se identificou assistindo ao progra-ma eleitoral na televisão.

Há pouco mais de um ano em Volta
Redonda, Iracema Ferreira de Abreu,
de 48 anos, dóna-de-casa, e Divino José
de Abreu, 62 anos, aposentado, assus-
taram-se com a agitação da cidade. Eles
vieram "da roça", em Divino (MG), on-
de sempre moraram, e acompanharam o
conflito na invasão da CSN, além das
greves que pipocaram em todos os seto-
res da cidade. E não ficaram imunes:
gostaram de votar em Lula. No entanto,
por causa do trabalho dos filhos, tiveram
que enfrentar fila de cerca de 300 pessoas
para justificar o voto no posto dos
Correios, no centro da cidade.

Invasão provoca
voto de protesto

? Adilson Lanchine, 30 anos com-
pletados ontem, trabalhou 10 anos na
iaminação da CSN, até que uma bala
perdida atingiu seu fêmur direito, du-
rante o conflito entre tropas do Exér-
cito e metalúrgicos em greve, na noite
de 9 de novembro de 1988. Depois de
quase um ano hospitalizado, ele ain-
da não pode movimentar a perna e
tinha recomendação médica para não
sair da cama até o fim do mês. Mas
ele desobedeceu. De muletas, ampa-
rado pelo irmão, chegou à 125a seção
da 91" Zona Eleitoral, no bairro de
Boa Vista, em Barra Mansa, cidade
vizinha a Volta Redonda, para votür
em Brizola. Nem a intransigência do
presidente da mesa, que alegava ser
proibido ao votante entrar na cabine
acompanhado pelo irmão, reduziu
seu entusiasmo: "Vou descontar do
governo", disse, referindo-se ao pre-
sidente José Sarney, a quem atribui a
responsabilidade pela ação do Exér-
cito na noite que mudou sua vida. Na
Praça Juarez Antunes, em frente à
CSN, coroas de flores brancas foram
depositadas no monumento aos ope-
rários mortos.

Dia triste 
para 

Dom Pedro

Neto de princesa
lembra exílio da
família imperial

PETRÓPOLIS, 
RJ A satisfa-

ção de votar para presidente de-
pois de 29 anos, que contagiou os elei-
tores nas 481 seções deste município da
Região Serrana, a 60 quilômetros do
Rio. não foi plena para os herdeiros da
família imperial brasileira. "O 15 de
novembro sempre foi para a minha
família um dia de luto", disse um dos
netos da Princesa Isabel. Pedro Gastão
de Orleans e Bragança, 76 anos. Emo-
cionado, ele lembrou que há 100 anos.
com a Proclamaçào da República, seu
pai, com apenas 15 anos, ambercou
para o exilio, assim como o resto da

família do imperador Dom Pedro II,
deposto.

Dom Pedro, como é tratado cari-
nhosamente na cidade, falou sobre as
eleições quando saía do espaçoso Palá-
cio Grão Pará, no Bosque do Impera-
dor, Centro, para votar na 53° seção da
29° Zona Eleitoral, instalada na biblio-
teca do Museu Imperial, no outro lado
da praça. "Meu pai desceu para o Rio e
embarcou sem se despedir dos criados,
dos colegas de colégio e dos amigos",
contou, acrescentando: "Foi para a
rua da amargura. Só voltou em 1920,
no governo de Epitácio Pessoa, com a
revogação do banimento da himilia
Imperial". Dom Pedro votou às lOh e
não revelou seu candidato.

Com seis filhos e 14 netos, nascido
na França, Dom Pedro foi à urna bem-
humorado e cumprimentou vários elei-

tores na praça. De terno e chapéu mar-
rons, brincou quando fotógrafos lhe
pediram que posasse com o título elei-
toral: "O meu é igual ao de todo mun-
do. Não é dourado, não." Eleitor de
Jânio Quadros em 60, ele espera do
novo presidente "energia, força e pa-ciência para salvar o Brasil". Frisou
que as eleições não serão abolidas se o
plebiscito de 1993 decidir pela volta da
monarquia. "Nunca se votou tanto co-
mo no Império", afirmou.

A votação em Petrópolis, que tem
166.625 eleitores, foi tranqüila. Apenas
alguns cabos eleitorais foram detidos
por fazer boca-de-urna muito perto das
seções. O marceneiro João Carlos Pa;
checo, 28 anos, não votou, porque está
com os braços engessdos e não pôdesegurar a caneta. No Centro, muitos
eleitores do PDT usavam lenços ver-
melhos.

8 u Cidade quinta-feira, 16/11/89 JORNAL DO BRASIL

Falta álcool nos 
postos

Comércio denuncia

que produtor está
esperando aumento

Houve dificuldade ontem para en-
contrar álcool nos postos de abasteci-
mento. Em alguns, as filas de carros
competiam em tamanho com as de elei-
tores nas seções de votação. A causa da
escassez do combustível no município é
que os usineiros estão retendo a entrega
do produto, à espera do aumento de
37,63% no preço, prometido para ama-
nhã pelo governo. A denúncia foi feita
pelo presidente do sindicato do comércio
varejista de combustíveis do Rio, Odilon
Lacerda."O governo teria que tomar uma pro-vidência. Há filas de caminhões em Ara-
raquara (SP) aguardando o abastecimen-
to de álcool, mas os usineiros não estão
liberando o combustível", reclama Odi-

lon Lacerda, confirmando a falta de ál-
cool em vários postos do município,
principalmente na Zona Sul. Ele acha

ue a normalização do abastecimento se
ará no fim de semana.

A greve na Refinaria Duque de Ca-
xias e a dos ferroviários contribuíram
para o desabastecimento. "O álcool já foi
entregue em Caxias por um navio e a
Petrobrás garante que tem técnicos parafazer o bombeamento do produto", in-
formou Odilon. Ele diz que, se a refinaria
liberar imediatamente o álcool, o abaste-
cimento começa a se normalizar ainda
hoje.

O problema é que o Rio de Janeiro
depende bastante do álcool recebido de
fora do estado. Pelos dados do sindicato
varejista, o estado produz apenas 6% de
todo o álcool combustível que consume.
A dependência da entrega do álcool de
fora é muito grande e, por isso, enquanto
os usineiros segurarem o produto, a cida-
de sofrerá escassez.

Cobertura da: Adriana Castelo Bran-
co, Ali Celestino, AltairThury, Ancelmo
Gois, Arnaldo César, Bartolomeu Bri-
to, Borges Neto, Bruno Casotti, Bruno
Thys, Carlos Aurélio Miranda, Carlos
Eduardo da Silva, Célia Abend, César
Pinho, Cipião Martins Pereira, Cláu-
dio Bojunga, Cláudio Henrique, Cris-
tiane Costa, Daniel Stycer, Denise As-
sis, Dilson Behrends, Dulce Janotti,
Edmir Carpinetti, Fernanda Pedrosa,
Francisco Luiz Noel, Gisele Vitória,
Glória O Castro, Helton Ribeiro, Is-
rael Tabak, João Baptista de Freitas,
João Sant'Anna, Jorge Ferreira, José
Carlos Pelosi, José Gonçalves Fontes,
José Renato Mercante, Joyce Jane,
Léo Tavejnhansky, Luarlindo Ernesto,
Luciana Crespo, Luiz Fernando Go-
mes, Luiz Sérgio Azevedo, Marceu
Vieira, Marcelo Tognozzi, Márcia Pen-
na Firme, Marco Antônio Costa, Ma-
ria Cláudia Boechat, Maria Helena Pe-
reira, Marinilda Carvalho, Marcus
Penchel, Marília Fontes, Milton Ama-
ral, Miriam Andrade, Nélio Horta, Paulo
Roberto Nogueira, Ralph Bravo, Roni
Lima, Sandra Chavss, Sérgio Pugliese,
Soraya Dutra, Tim Lopes, Vera Araújo
e Walter Ricardo.

Correios tiveram filas

Nova Iguaçu, RJ — Renan Cepeda

J
Em muitos pontos do Grande Rio, as filas começaram às 5h

mm^m

nham dúvida sobre a maneira de
preenchê-lo. As agências do Largo do
Machado e da Praça Serzedelo Cor-
reia, em Copacabana, foram as mais
procuradas. A de menor movimento
foi a de Ipanema. Na Gávea e no Le-
blon, a procura foi considerada nor-
mal. As agências receberam cerca de
5 mil a 10 mil formulários.

A modelo Francisca Vieira Rodri-
gues chegou às 11 h à agência da Pra-
ça Serzedelo Correia para adquirir e
formulário e remetê-lo ao juiz da 377a
Seção da Ia Zona Eleitoral, em For-
taleza. Francisca disse que voltou há
três dias da Italia, e não conseguiu
viajar para votar no candidato Fer-
nando Collor de Mello, devido a
compromissos com a agência para a
qual trabalha, mas tem certeza de que
no segundo turno poderá vai ajudar a
elegê-lo presidente da República.

Luís Antônio Pereira trabalha na
construção civil e seu domicílio elei-
toral é no município de Serrinha, no
Rio Grande do Norte. Depois de en-
viar o telegrama ao juiz, Luís Antô-
nio disse que estava triste porque
queria dar seu voto ao candidato
Leonel Brizola. Ao contrário de
Francisca Vieira, Luís Antônio não
tem esperança de viajar para votar,
mesmo que seu candidato chegue ao
segundo turno.

Quissamã escolheu 
prefeito

Solução para'lei 
seca' é

0 cafezinho
CABO FRIO, RJ - Os prognósticossobre os candidatos que irão para o

segundo turno foram o assunto de to-
das as rodinhas de conversa em Cabo
Frio, onde não faltaram também rela-
tos sobre a emoção de votar pela pri-meira vez para presidente da Repúbli-
ca. Com a 'lei seca', os freqüentadores
da Boca Maldita, que funciona em frente
à Praça Porto Rocha, deslocaram-se pa-ra uma padaria e se consolaram com
cafezinhos. O contador Wilson Miranda
disse ter apostado que Ulysses Guima-
rães, do PMDB, terá mais votos do queRoberto Freire, do PCB. Quem perder
pagará umas cervejas.

Pesquisa de intenção de voto reali-
zada com 686 moradores de Cabo Frio,
entre oos dias 10 e 14, indicou preferçn-cia de 32,51% para Leonel Brizola,-do
PDT. Em segundo lugar, com 41%, vi-
nha o candidato Fernando Collor de
Mello, do PRN, e em terceiro Luiz
Inácio Lula da Silva, do PT, com
11,81%.

Dois morrem

metralhados

em Irajá
Eleitor procurou

justificar falta

logo pela manhã

teve forte reduto eleitoral em Quissa-
mã, sua terra natal. Jorge da Silva
Pinto era dono de uma farmácia em
Quissamã daí seu apelido - , foi
vereador pelo PMDB em 82 e aderiu
ao PDT em 86, com apoio do depu-
tado estadual Cláudio Moacir. Jorgi-
nho da Farmácia parecia desanimado
ontem com os primeiros resultados,
mas se consolava dizendo: "Brizola
vai levar por aqui".

Quissamã tem 7.445 eleitores em
19 seções eleitorais e a juíza eleitoral
Eliane Alfradique estimava ontem
que a abstenção seria de 10%. A
apuração será feita em Macaê, a par-
tir das 7h e as duas juntas apurado-
ras, compostas por 80 pessoas, vão
trabalhar apenas nas urnas de Quis-
samã. Eliane acredita que a apuração
deve terminar por volta do meio-dia e
só então serão abertas as urnas de
Macaé.

Quatro de cinco homens que ocupa-
vam uma Kombi vermelha e branca, vin-
do em alta velocidade pela Rua Gustavo
de Andrade, no subúrbio de Irajá, me-
tralharam três pessoas, entre elas dois
policiais, por volta das 20h de ontem.
Depois de frear o carro bruscamente, à
altura do número 38, eles desceram e
dispararam contra o grupo, matando o
soldado Vilmar Silva, 29 anos, do 9"
BPM (Rocha Miranda), e o comercian-
te Sérgio de Souza e Silva, 42. O dete-
tive Cláudio Silva, 28 anos, ferido na
mão esquerda, foi medicado no Hospi-
tal Getúlio Vargas, na Penha.

O delegado-adjunto da 38a DP (Brásde Pina), José Jorge Amorim, acredita
na hipótese de vingança. Vilmar foi
baleado no rosto e Sérgio, no tórax e
cabeça. A placa da Kombi — DK 8753,
de Duque de Caxias, Baixada Flumi-
nense —, foi anotada por pessoas queestavam no local. As circunstâncias do
crime levaram policiais da 38a DP a
crer que o automóvel usado pelos as-
sassinos tenha sido roubado, devido às
próprias características da Kombi —
de duas cores, rara, portanto facilmente
reconhecida.

Exército — A tarde, em frente ao
prédio do Comando Militar do Leste,
no Centro, um soldado, que estava de
sentinela, foi baleado e morreu antes
de chegar ao Hospital Central do Exér-
cito, em Benfica (Zona Norte).

Nas agências dos Correios da Zo-
na Sul, foi normal o movimento de
eleitores ausentes do domicílio eleito-
ral, que procuraram justificar a falta.
As filas começaram a se formar às 5h,
mas depois do meio-dia já estavam
pequenas. O sol forte e a praia fize-
ram com que o movimento maior
fosse entre 8h e lOh, mas o reforço de
funcionários evitou tumultos.

Rubens Cardoso Júnior e Maria
do Carmo Santos Nascimento, chefes
das agências do Largo do Machado e
de Ipanema, disseram que o movi-
mento foi reduzido porque todas as
agências funcionaram, ao contrário
do que ocorreu nas eleições para pre-
feito e vereadores. Em 1988, apenas
uma agência funcionou em cada bair-
ro. Foi necessário que o policiamento
fosse reforçado para organizar filas,
evitar brigas e até ameaças de agres-
são a funcionários.

Embora o formulário verde-claro.
chamado de justificação eleitoral, a
NCzS 3, estivesse à venda há vários
dias, a maioria dos eleitores deixou
para comprá-lo ontem, e poucos ti-

Disputa no novo

município ficou

entre PDT e PMDB

QUISSAMÃ, RJ A disputa pela
Prefeitura de Quissamã, o mais novo
município do Estado do Rio, que
conseguiu sua emancipação em 1988,
atraiu mais interesse dos eleitores lo-
cais do que a eleição simultânea para
presidente da República. Os dois can-
didatos a prefeito Octávio Carnei-
ro (PMDB) e Jorge dá Silva Pinto, o
Jorginho da Farmácia (PDT) , esta-
vam tecnicamente empatados até se-
mana passada. Mas a pesquisa de
boca-de-urna feita pela rádio Macaé
indica que Carneiro está recebendo o
dobro de votos de seu adversário. No
entanto, o candidato do PDT à presi-
dência da República, Leonel Brizola,

deverá ter ampla maioria em Quissa-
mã.

O próprio Octávio Carneiro preo-
cupou-se mais com sua campanha do
que com o candidato de seu partido,
Ulysses Guimarães. Os militantes do
partido fizeram discreta boca-de-ur-
na ignorando a proibição e para isso
tiveram a colaboração do ex-prefeito
de Macaé Alcides Ramos. Ele era
candidato e foi substituído por Octá-
vio Carneiro à última hora, quando
teve a candidatura impugnada por
não ter se desincompatibilizado em
tempo hábil da gestão anterior. Pro-
vando que política no interior é dife-
rente, até a dobradinha Lula-Octávio
apareceu na boca-de-urna.

Octávio Carneiro é fazendeiro e
sem experiência política anterior con-
ta principalmente com a força políti-
ca de Alcides Ramos, que sempre

F
D D



JORNAL DO BRASIL

Rio de Janeiro — Quinta-feira, 16 de novembro de 1989

R.T.Fasanello
I

¦ ¦ I

< ,T. W«|^»

Stera Berditchevski, Nívea Maria e Maitê Proença: três das intérpretes de Na sauna, peça da inglesa Nèüüunnmigida por Bibi Ferreira que estréia no Villa-Lobos
amvra. ^m

iQ. hberagao 

pelo

suor

Elizabeth Orsini

O~^Ov
tecer. Aii

UANDO cinco mulheres resolvem tl-
rar a roupa e se enfurnar dentro de
uma sauna pública tudo pode acon-

tecer. 
"Ainda mais quando o conselho delibe-

ratlvo da cidade de Londres, onde tudo acon-
tece, resolve , fechar o local e transformá-lo
em biblioteca. A peça Na sauna, da inglesa
Nell Dunn, que estréia hoje no Teatro Villa
Lobos, é muito mais do que a nudez das atri-
zes Maitê Proença. Nivea Maria, Angela Leal,
Cláudia Jimenez e Sura Berditchevski. Ao
defender a 'permanência da sauna, essas mu-
lheres (nuas ou vestidas) defendem também o
direito de expor suas intimidados e suas frus-
trações.- A atriz carioca Ângela Leal, 42 anos, mãe
de Leandra, já tinha mostrado os seios há dez
anos na peça Papa Highirte, de Oduvaldo
Vianna Pilho. Dois anos depois mostrou-os
novamente em Campeões do mundo, de Dias
Gomes. Como Violet, a gerente da sauna, ela
aparece totalmente nua pela primeira vez no
palco. E sem nenhum constrangimento:"Acho que tudo tem a sua hora. A nudez é
uma coisa delicada. Não pode ser imposta.
Você tem que estar um mínimo à vontade."
Como gerente, relações públicas e até funcio-
nando como analista, Violet é a mais humilde
ãa sauna. E também a única resolvida afeti-
yjjjmente. Essa primeira experiência com a
nudez completa não deixou Ângela nervosa.
Muito menos constrangida. Ao mergulhar na
piscina da sauna art decô montada no palco
dp. Villa Lobos, ela vive a sensação "delicio-
sa" de uma libertação: "É a explosão libertá-
lia de todas as mulheres." Quem não acredi-
tou na nudez de Ângela foi a filha Leandra,
sete anos, que ao ouvir alguém dizer que todo-mundo fica nu na peça comentou: "Mamãe
não, mamãe é secretinha."
.«^.Todas as atrizes acham que a nudez é ape-
nas um detalhe em Na sauna. E elogiam a

direção de Bibi Ferreira que, segundo elas,
soube colocar as pessoas que mais se expõem
fisicamente de uma maneira delicada e pias-
ticamente bonita. Maitê Proença, 31 anos, e
Sura Berditchevski, 36, as que mais aparecem
nuas no palco, também pensam assim. Como
Josie, uma prostituta com problemas objeti-
vob — pagar a conta do gás, do telefone e da
luz —, Maitê viveu tranqüilamente a nudez:"Ela faz parte do contexto da peça, não sinto
nenhuma estranheza. Se eu tivesse fazendo
um trabalho em cima do nu talvez fosse mais
complicado. A nudez na peça está absoluta-
mente inserida na causa." Mas ficar nua não
é uma novidade na vida da atriz que já foi
ensaio da revista Playboy, embelezou as ima-
gens da TV Manchete quando apareceu nua
galopando na novela Dona Beija e mostrou os
seios na peça Guerreiras do amor, comédia
grega adaptada por Domingos de Oliveira. Ela
confessa que em sua primeira tentativa,
quando foi convidada para fazer o filme Prova
de fogo, sentiu muita dificuldade. Era o seu
primeiro trabalho no cinema e esse era mais
um obstáculo no caminho. Na peça de Nell
Dunn as coisas acontecem naturalmente:"Não há momentos dificeis porque a peça tem
dignidade. E apesar de ser uma comédia, a
história causa incômodo. O público gargalha
ou fica naquele silêncio absoluto. Respeito-
80."

Sura Berditchevski, mãe de Natasha, cin-
co anos, também pensa assim. Depois de pas-sar meses fazendo a peça infantil Agora vale
a pena, ela retorna como Jane, uma mulher
de trinta e' poucos anos que viveu todas as
experiências de sua geração e que traz para a
sauna a amiga Nancy (Nívea Maria) que pro-curou seguir o modelo tradicional. Enquanto
Jane é liberada, descompromissada com os
valores convencionais, se drogou, viveu todas
as experiências que sua época lhe permitiu,
Nancy não se permitiu viver qualquer coisa a
mais: "Mas em todas essas mulheres há o
desejo de encontrar o amor. Mesmo no meu

'Na 
sauna\ peça

de Nell Dunn,

é uma defesa

das mulheres ao

direito de

expor suas

intimidades

liberado personagem isso é claro. " Na pele de
Jane, a atriz não achou difícil encarar pela
primeira vez a nudez: "Mas estou me sentindo
muito bem porque estou madura como mu-
lher e como profissional. Além do mais, a
nudez está muito relacionada com a água,
com a piscina. É uma sensação muito gosto-
sa."

Nívea Maria, três filhos e idade não reve-
lada, não achou tão fácil asBim expor o corpo
pela primeira vez em cena. Como Nancy, mu-
lher reprimida, séria e que foi abandonada
pelo marido, ela começa a se valorizar. E a
perceber que as outras mulheres são mais
corajosas diante da vida do que ela: "No de-
correr da peça ela vai se liberando, se desço-
brindo uma mulher rica em sentimentos e em
qualidades. E mesmo que a princípio não en-
tenda o comportamento vulgar de Josie, aca-
ba encontrando pontos em comum com ela.
Percebe que a luta pela vida para se impor
como mulher é a mesma. Como é igual a
busca do respeito e da dignidade diante dos
homens e da sociedade."

Cláudia Jimenez, 30 anos, solteira, tam-
bém achou difícil tirar a roupa no teatro pela
primeira vez. Mas conta que a direção de Bibi
Ferreira a fez resgatar uma atriz adormecida:"No momento em que perceberam que eu
sabia fazer rir só me convidavam para papéiscômicos." Como Down, uma menina muito
reprimida que ao se apaixonar por um policialé vista pela mãe repressora como doente,
Cláudia achà que encontrou o grande papel de
sua vida: "A nudez não me incomoda nada.
Até porque quem fica nua é o personagem,não Cláudiá. Se eu fosse uma atriz técnica
provavelmente morreria de vergonha. Más
como é a personagem não sinto nada." É
verdade.'No último ensaio aberto, com o tea-
tro lotado, a platéia começou a torcer quandoCláudia ameaçou tirar a roupa. E, quandoenfim se desnudou, a platéia veio abaixo:"Tenho certeza que na cabeça do público pas-sou essa possível dificuldade que eu teria em
tirar a roupa. Mas não senti nada. No palconão tenho tempo para me preocupar com
Cláudia. O público vibrou tanto que me senti
no colo da platéia."
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1 Aniversario tecido em 
"Quilt". 

I
A Azevim esta comemorando seu

aniversario com o langamento da
linha "Quilt" no Brasil.

E ainda oferece um desconto especial
de 40% em qualquer compra a vista.

Um aniversario tecido pra voce com
jot o mesmo carinho dos artesSos do "Quilt"! 90

Vtenha comemorar conosco! ¦¦

feSBfflHDlil J^seviM I
Rua Lopes Quintas, 173 Jardtm Botaruco

ROBERTO MENESCAL Av Ataulfb de Rava, 566 Lcsa 100 B Letolon SBTel. 2395390
Ilium, of saoConradoFashion Mall. 112A S3oConradoWANDA SA ia. 3221757
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Vodka Orloff.

Rua D'Avila, HwhAbvIJhmbvI ""
_ Tel.: 267-6596 J
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TAPETES TECIDOS & CORTINAS

Participação das Casas Fernandes, Sul América Decorações, Tessuto„Decorações
Karícia. De segunda a sexta de 10 às 22 horas. Sábado e domingo de 10 às 20 horas.
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Tapetes a partir de NCzS 29,00
Tecidos a partir de NCzS 25,00
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Imagens provocantes

dos videos er6ticos -cw

A Abril Video langa os videos

±«entt~o^ 
BnH • 

•' • 
¦Para 

quem quer se soltar
similar norte-americano da re- <t/\que eu procuro 6 uma vada de cantoria nordestina, na 1&-
vista Playboy. Corno OS videos 0$k simplicidade flel a Dorl- < mina de Alceu Valenga. Ou o Cais
norte-americanos, os nacionais timldo Je 

Caetano veioso com sou ^
selecionam modelos que apare- ^¦AgP'"11 letrista Ronaldo Bastos. Rodeado de Fiafho, baixo, Marcelo'cost^bato0
ceram na revista e dao movi- UtJ hz^T1. Ik'*- celebridades no disco/ antologia de "°%Wm-ria, Carlinhos Brown, percussio), re-
mento as imagens publicadas em ^gJ^En 

lnvV '¦ 4 smwleti^. (capa do mtpastor grAfi- prisado na vinheta final com a voz
suas p&ginas. Para inaugurar Milton Nasclmento), Ronaldo gira \ "'IsJ eletrAnicos.
lillha nacional de Videos da | tim&oestilisticoem viriasdirepAes, Ectotico ballarino de met&foras
Playboy foram escolhidas Enoli rl^Ldr 

'' I* 
rodTseuraTtnfltAc5™"10 

Pralel" rrto^fvinhoMourl0"1 ° f°'k d°P6" *
Lara e M&rcia Rodrigues. Enoli afinidades marinhas na temdtica , pizonga), o pop de Lulu Santos (Um . ,
ficou conhecida por ter a 8Ua SuPHHIttL ^1 (Cats, Todo azul do mar). Entram /;'? certo alguim), o 6pico de Novelli - ; %
anatomia usada semsuaautori . em cena de Gal Costa a Angela Ma- , (Minos Gerais), o sinfAnlco de Pau-
zagao, numa mensagem public!- I , Roupa Nova; de Tom Jobim e Milton {¦ a*' % e o pampelro de Tom Jobim (O tem- i *¦
tdria. Foi k justiga e venceu re- '' '^NyC. ''^HHIK ' ^ NascimentoaChlco Buarque e Cae- dfscrlm^T 

ds"^" ^filt **"
cebendo US$ 40 mil de do astro do disco 6 o Clube da Eaqui- 1 ,% no rockabilly de Jofto Penca e seus ,t 

'
indenizaQfto. O video tem direcfto '; V na. uma corrente que os mlnelros Mlqulnhos Amestrados e na MPB , Z-.<&
de Rose Noeueira a 1 ma trans <ta < mil lnstalaram na seqUSncla hist6rica mainstream de Edu Lobo (Zanga, '
ae K0S6 MOgueira e imagens de iflsitp do surto balano do Tropicalismo. Na zangada). Isso explica fusAes homo- . <>, -
Johnny Raw. dosada sele?ao do disco, os 'eaquinel- O fluminense Ronaldo geneas do disco como a dupla Chico

M&rcia Rodrieufls on« A a ra Marilyn.' homenagem em flta I ¦ ros estao em maioria nas parcerias Bastos Se ITltegrOU a OS Buarque e Mestre Marcal, calndo demarcia KOOTlgues, que e a ca- com o fiuminense de Icarai, Ronaldo mineirOS do Clube ginga nos serpenteios de Circo Ma-
pa da edi«?ao deste mes da revis- fitas mostram reportagens, hu- Bastos Ribeiro, poeta autodidata da daEsquina nmbondo. Ou o choque cultural da * -
ta, tem 19 anos e 6 carioca. O mor e ale-nmas P«nas rto mnHolno classede48. ultrabrega Angela Maria com o ra-

.. aigumas cenas ae moaelos Numa esnteie de canto de h«h» mar a profecia da letra. E Beto Gue- dical chique Nouvelle Cuisine, aca-video em que aparece como es- de outras latitudes. Pode-se as- ' ! 11| ligado na tomada, o RPM vira deB batalha com o contrapeso unis- salados na letra de Bons amigos so-
trela revela OS bastidores de uma sistir, ainda, a uma homenagem pagina do reldmp'ago eUtrico com sono do Roupa Nova na parceria de bre luxuosa meld de Toninho Horta.
Droducao fotoerrafica Mas al6m an mainr slmhnln sbyusI dna Pq um sombreado dark. Municiada ao Ronaldo com Flavio Venturini, To- Angela, no papel de Nana Caymmi, , \
Joo vS.il a7^! f 

ao maior slmlDO10 sexual dos Es- • piano pelas teclas confortadoras de do aeul do mar. contracena com Carlos Fernando ¦ r ^das belezas de Enoli e Marcia, as tados Unidos: Marilyn Monroe. <' Wagner Tiso, Gal Costa instaura Acostumado a tomar atalhos pa- num momento de brilho capaz de J| S' 1 '• 
uma languidez erbgena em Sonho ra 0 sucesso facil (Churn de prata rivalizar com o biblico desempenho

real. Na contramao das expectati- com Ed Wilson; A forga do amor de Milton Nascimento — sozinho ¦
vas. O trem asul comboiado Dor Tom c9m Cleberson Horst, O eterno ve- com os teclados de Tulio Mounlo ¦' w,Jobim e sua Banda Nova parece 0 com Rltchlo) 0 lotrista nao dei- em Amor de indio. 6 uma travessia
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beira de um descarrilamento, atra- x°u os trilhos do bom senso na esta- de mar6s encapeladas, com mais -> -
sado nos compassos e no vocal ex- C&o da escolha do repcrtorio. Evitou momentos de pico que depression.

I M Sm Y ¦ ^ |\T f \ T I CITA A nirr1 cessivamente grave. Um torn abaixo as vers®es e pautou-se pelos classi- Coisa para quem quer se soltar e
I I m 1% I I 11%| I ^ U/Y /\JL/iliVJr\ do normal, se me permitem o double C05, esPecialmente de sua parceria sabe a vez de se lancar, como emol-
I A 1 Sjl'l I I'll I j| iIB I A # I ^1 I IV A A Cf TT sense. Herbert Vianna desguia-se, bAsica com Milton Nascimento. dura, involuntariamente biogr&fica,
I.................... I £/U1iA 3lJL com os Paralamas, da melfi original Lances de dados premiados como os a faixa titulo. (T.S.)"-M do Nada sera como antes sem confir- de F6 ccga, faca amolada, numa le- Cota^So: *?
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SCOTCH WHISKY ESCOCES J. MARTINS 12 ANOS 750 ML  149,90 . 
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SCOTCH WHISKY BALLANTINE'S 12 ANOS LITRO  379,90
LICOR DRAMBUIE ESCOCES 750 ML  299,90  p—______ 
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WODKA POLONESA WIBOROWA 500 ML  99,90 UA BE? (IllJU.I.f.fci nfflPIT KfSWHa GENE WILDER » RICHARD PRYOR I

VINHOS '
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VINHO PORTUGUES CASAL1NH0 TINTO 750 ML  42,80 en fm eelesestfio
VINHO PORTUGUES CASALINHO BRANCO 750 ML  42,80 Jflk |M X'SISko. T on
VINHO PORTUGUES MATHEUS ROSE 750 ML  42,90 /w. HP? IM SllRDf^S LmII
VINHO CHILENO CONCHA YTORO TINTO 750 ML  23,90 7m V
VINHO PORTUGUES PONTEDE LIMA VERDE E BRANCO  59,90 WWW /» ft W lAFWln
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M 1
QUEIJOLUNAG0RG0NZ0LACARTAOKG  69,90 fT 1 uma i
QUEIJO LUNA G0RG0NZ0LA FORMA KG  65,90 10 ANOS JK
QUEIJO LUNA SAINT PAULIN KG  49,90 iMlfAMlPt • ¦ ¦
QUEIJO LUNA BRIE FORMA KG  79,90 1 Hi R™" f pincelada
QUEIJO LUNA BRIE 170 G-KG  79 90 l \lr r'.ftjj ifi.
QUEIJO LUNA CAMEMBERT PETIT BLANC 140 G-KG  74,90 ¦AIT • 1 • V/l HTMH V™™ <U
KONFITESSE CASSATA KIBON   19,90 J_ T . ^ J I
SALAME FATIADO TIPOITALIANO SADIA100 G-KG  79,90 nmpncsiffimiwnwiDiMAiiDfH uwpraGacMiauwwiuDuiiia 'SNOM.KMNOEVI'
SALAMETIPOHAMBURGUESFATIADOSADIA100G-KG  74,90 stSwp1 mum*mwatf-MimfiitsSwtwwmum/iSiaMulat llUltlOr.
COPA FATIADASADIA 100G-KG  99 90 MlMIMiM -.mmm ¦»^SBgJgl>
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a Abril Vídeo lança os vídeos
A eróticos da série Paixão na-
cional, segmento brasileiro do
similar norte-americano da re-
vista Playboy. Como os vídeos
norte-americanos, os nacionais
selecionam modelos que apare-
ceram na revista e dão movi-
mento às imagens publicadas em
suas páginas. Para inaugurar a
linha nacional de vídeos da
Playboy foram escolhidas Enoli
Lara e Márcia Rodrigues. Enoli
ficou conhecida por ter a sua
anatomia usada, sem sua autori-
zação, numa mensagem publici-
tária. Foi à justiça e venceu, re-
cebendo USS 40 mil de
indenização. O vídeo tem direção
de Rose Nogueira e imagens de
Johnny Raw.

Márcia Rodrigues, que é a ca-
pa da edição deste mês da revis-
ta, tem 19 anos e é carioca. O
vídeo em que aparece como es-
trela revela os bastidores de uma
produção fotográfica. Mas além
das belezas de Enoli e Márcia, as

t t que eu procuro é uma
simplicidade fiel a Dori-

vai Caymmi", solta-se no release da
superprodução Cais (Som Livre) o
letrista Ronaldo Bastos. Rodeado de
celebridades no disco/ antologia de
suas letras, (capa do megastar gráfl-
co Rico Lins; produção artística de
Milton Nascimento), Ronaldo gira o
timão estilístico em várias direções,
procurando manter o prumo praiei-
ro de seu mestre, até com eventuais
afinidades marinhas na temática
(Cais, Todo azul do mar). Entram
em cena de Gal Costa a Angela Ma-
ria; dos Paralamas do Sucesso ao
Roupa Nova; de Tom Jobim e Milton
Nascimento a Chico Buarque e Cae-
tano Veloso. Mas a escola, principal
do astro do disco é o Clube da Esqui-
na, uma corrente que os mineiros
instalaram na seqüência histórica
do surto baiano do Tropicalismo. Na
dosada seleção do disco, os esquinei-
ros estão em maioria nas parcerias
com o fluminense de Icárai, Ronaldo
Bastos Ribeiro, poeta autodidata da
classe de 48.

Numa espécie de canto de cisne
ligado na tomada, o RPM vira A
página do relâmpago elétrico com
um sombreado dark. Municiada ao
piano pelas teclas confortadoras de
Wagner Tiso, Gal Costa instaura
uma languidez erógena em Sonho
real. Na contramão das expectati-
vas, O trem azul comboiado por Tom
Jobim e sua Banda Nova parece à
beira de um descarrilamento, atra-
sado nos compassos e no vocal ex-
cessivamente grave. Um tom abaixo
do normal, se me permitem o double
sense. Herbert Vianna desguia-se,
com os Paralamas, da melô original
de Nada será como antes sem confir-

vada de cantoria nordestina, na lâ-
mina de Alceu Valença. Ou o Cais
úmido de Caetano Veloso com seu
grupo (Toni Costa, guitarra, Otávio
Fialho, baixo, Marcelo Costa, bate-
ria, Carlinhos Brown, percussão), re-
prisado na vinheta final com a voz
do solista banhada por marulhos
eletrônicos.

Eclético bailarino de metáforas
capaz de afinar-se com o folk do pe-rito Tavinho Moura (Engenho Tra-
pizonga), o pop de Lulu Santos (Um
certo alguém), o épico de Novelli
(Minas Gerais), o sinfônico de Pau-
linho Jobim (A mantiqueira range)
e o pampeiro de Tom Jobim (O tem-
po e o vento) Ronaldo Bastos não
discrimina tendências. Infiltra-se
no rockabilly de João Penca e seus
Miquinhos Amestrados e na MPB
mainstream de Edu Lobo (Zanga,
zangada). Isso explica fusões homo-
gêneas do disco como a dupla Chico
Buarque e Mestre Marçal, caindo de
ginga noB serpenteios de Circo Ma-
rimbondo. Ou o choque cultural da
ultrabrega Angela Maria com o ra-
dical chique Nouvelle Cuisine, aca-
salados na letra de Bons amigos so-
bre luxuosa melô de Toninho Horta.
Angela, no papel de Nana Caymmi,
contracena com Carlos Fernando
num momento de brilho capaz de
rivalizar com o biblico desempenho
de Milton Nascimento — sozinho
com os teclados de Túlio Mourão —
em Amor de índio. É uma travessia
de marés encapeladas, com mais
momentos de pico que depressões.
Coisa para quem quer se soltar e
sabe a vez de se lançar, como emol-
dura, involuntariamente biográfica,
a faixa titulo. (T.S.)

Cotação: ??

O fluminense Ronaldo
Bastos se integrou aos

mineiros do Clube
da Esquina

mar a profecia da letra. E Beto Gue-
des batalha com o contrapeso unis-
sono do Roupa Nova na parceria de
Ronaldo com Flávio Venturini, To-
do azul do mar.

Acostumado a tomar atalhos pa-ra o sucesso fácil (Chuva de pratacom Ed Wilson; A força do amor
com Cleberson Horst, O eterno ve-rão com Ritchie) o letrista não dei-
xou os trilhos do bom senso na esta-
ção da escolha do repertório. Evitou
as versões e pautou-se pelos clássi-
cos, especialmente de sua parceria
básica com Milton Nascimento.
Lances de dados premiados como os
de Fé cega, faca amolada, numa le-

Marilyn: homenagem em fita

fitas mostram reportagens, hu-
mor e algumas cenas de modelos
de outras latitudes. Pode-se as-
sistir, ainda, a uma homenagem
ao maior símbolo sexual dos Es-
tados Unidos: Marilyn Monroe.

SUA ADEGA

NA ZONA SUL

IMPORTADOS

SCOTCH WHISKY ESCOCÊS J. MARTINS 12 ANOS 750 ML
SCOTCH WHISKY BALLANTINE'S 12 ANOS LITRO
LICOR DRAMBUIE ESCOCÊS 750 ML
WODKA POLONESA WIBOROWA 500 ML

VINHOS

VINHO ALEMÃO LIEBFRAUMILCH 700 ML
VINHO ALEMÃO ZELLIER SCHWARZE KATZ 700 ML
VINHO PORTUGUÊS CASAL GARCIA VERDE BRANCO
E TINTO 750 ML
VINHO PORTUGUÊS CASAL1NH0 TINTO 750 ML
VINHO PORTUGUÊS CASALINHO BRANCO 750 ML
VINHO PORTUGUÊS MATHEUS ROSÉ 750 ML
VINHO CHILENO CONCHA Y TORO TINTO 750 ML
VINHO PORTUGUÊS PONTE DE LIMA VERDE E BRANCO

ROSAMARIA MURTINHO
(Prêmio de Melhor Atriz no

Festival de Gramado 89)
e outro é surdo
a assassina 6 linda
e eles estão
envolvidos
até o pescoço.

EMBRAFIM

LATICINIOS/FRIOS

QUEIJO LUNA G0RG0NZ0LA CARTÃO KG
QUEIJO LUNA G0RG0NZ0LA FORMA KG
QUEIJO LUNA SAINT PAULIN KG
QUEIJO LUNA BRIE FORMA KG
QUEIJO LUNA BRIE170 G-KG
QUEIJO LUNA CAMEMBERT PETIT BLANC140 G-KG
KONFITESSE CASSATA KIBON UNID.
SALAME FATIADO TIPO ITALIANO SADIA 100 G-KG
SALAME TIPO HAMBURGUÊS FATIADO SADIA 100 G-KG
COPA FATIADA SADIA 100 G-KG
FRANGO DEFUMADO SADLA KG

10 ANOS

pinceladaPROMOÇÃO
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CINELANOIA

PREÇOS COM DESCONTO COMERCIAI VÁLIDO ATÉ 22.IU901 ENQUANTO DURAREM NOSSOS ESTOQUES.(TAMBÉM PARA AS FILIAIS TIJliCA, BOTAFOGO, LEBtOV MÉIERIDiisdiCnulEI.NGÁ.)
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Som na

alfândega
No caminho Inverso dos músi-

cos brasileiros que emigraram pa-
ra fazer a América, o guitarrista
americano Pat Mettaeny, quem di-
ria, acabou no (Alto) Leblon. Com-
prou um apartamento na Timóteo
da Costa onde Instalou-se com a
mulher brasileira, a ex-modelo
Suzy Nascimento • Cabana cock-
tail, o quarto disco solo do percus-
sionista favorito das estrelas, Chir
co Batera, sai este m6s em OD
também no Brasil, um ano depois
de ter sido lançado na Inglaterra,
através do selo Lumina Musio •
Ney Matogrosso fecha a tampa de
quatro meses de temporada, do-
mlngo no Canecâo. Essas 120 apre-
sentações prenunciam feliz decola-
gem para a etapa final da excurs&o
que parte do interior e nordeste
para Portugal, Espanha e França
• O desenho animado de Walt Dis-
ney Oliver e seus companheiros,
que entra em circuito aqui no Na-
tal, sai agora em trilha nacional
com os personagens principais nas
vozes de Léo Jaime, Paulo Ricar-
do, Rosana, Adriana Calcanhoto e
Simony.

Caixotes

natalinos
Nat King Cole baixa neste Na-

tal com o nome em dourado lm-
presBo em hot stamp numa caixa
de cinco LPs, Songs we'll never
forget. Nos quatro primeiros dis-
cos, de 14 faixas cada, Cole canta
seus hits tipo Mona Lisa, When I
fali in love, Nature boy, An affair
to remember, etc. No LP restan-
te, com arranjos de Nelson Riddle
dp um lado, a única gravaç&o ao
vivo do cantor, capturada no
Sands Hotel de Las Vegas em Ja-
neiro de 60. Dó outro lado, o Cole
Trio (com Nat ao piano) em aç&o.
O caixote sai com 10 mil cópias,
enoarte a cores e uma (lm)pre-
visio de custo final entre NCZS 250
a NCZJ 300. Na seqüénola, a grava-
dora deposita no saoo de Papai
Noel, ne inicio de dezembro, o cal-
xote de Milton Nascimento, Tra-
vessia. Vem igualmente remaste-
rizado com cinco disoos, um
livreto de 16 páginas e preclosida-
des lançadas apenas nos compac-
tos, como Aqui é o pais do futebol,
Viola enluarada, etc.

Pixinguinha (re)descoberto
Vem aí para grande pú-

blico O maior legado escrito
de Pixinguinha, um LP
com os arranjos do grande
mestre, lançado ano passa-
do como brinde da empresa
PICAP. Na direção musical,
o músico e pesquisador
Henrique Cazes — o desço-
bridor do acervo, de 26 iné-
ditos, na Biblioteca Macio-
nal — pilota a Orquestra
Brasília fiel ao título lega-

do pelo autor nas partitu-
ras. Participam da emprei-
tada, entre outros, os
instrumentistas, Ed Maciel,
Formiga, Macaé, Hamilton
e Biju — este nos contra-
pontos, fazendo o papel do
sax de Pixinguinha. Na fai-
xa cantada, Yaô, rara gra-
vação vocal do autor de Ca-
rinhoso, quem canta é o
compositor Wilson Moreira.

m
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Tárik de Souza

M. Valladares

Com primeirai 1S
mil cópias vendida* de seu
Bora Bora, lançado hi
pouco nos EUA, os Parala-

Paralamas do sucesso
'coast 

to coast'
mas do 8uoesso foram con- coast to coast na próxi-
vocados'pela sede da ÉMÍ ma primavera americana,
local para uma excursio Aguardem na linha.

Dói, cotovelo, dói
Quem é vivo sempre

aparece: a discotequeira
Lady Zu e o mega brega
(ele é do tempo em que
não havia o rótulo) Wal-
dick Sorlano desembar-
cam com discos novos
neste pós-operatório
eleitoral. Lady ataca de
Louco amor atirando

num feminismo abrasl-
vo de porta de motel:"só um braço firme e
forte/ pra poder me su-
portar' multo amor e
atenção/ sem querer me
segurar". Waldick (re-
centemente regravado
por Fagner) vem de Pre-
ciso de você, escreva-

me. No 79° LP (a conta é
dele) de sua carreira, o
criador de Eu não sou ¦
cachorro não evita suti-
lezas: "você precisa ser
traida por alguém/ al-
guém malvado que não
tenha coração/ para sen-
tir a mesma dor que eu
sinto agora".

Performâticos em ação

Vista e ouvida aqui no Tuca-
no Artes, Laurie Anderson já
está de LP novo no circuito in-
ternacional: Strange angels.
Na listinha de faixas da es-
pevitada entram Baby doll,
Monkey's paw, Coolsville e
Beautiful red dress • Na
VIII Bienal de Música Contem-
porânea, que dá á partida na
próxima quarta, destaque para
a seleção eletroacústica sediada
no MAM: Tim Rescala, Vania
Dantas Leite, Rodolfo Caesar,
Tato Taborda, Artur Kampel-
Ia, Jocy de Oliveira e os intér-
pretes Ana Maria Kiefer, Sônia
Vieira, Grupo Expele Metal e
Camerata Philarmonia • O
grupo Amo StefTen do ex-can-
tor e guitarrista de rock de Co-
lonia, Alemanha, instala Uma
performance musical para
computador e voz no IBAM no
próximo dia 28.

Mauro Nascimento

^|te»N'v

bait''

Laurie Anderson

TeJegráficas

No prelo para dezembro, o
livro Alceu Valença em frente é
verso, da jornalista potiguar
Anamélia Maciel. São 150 pági-
nas com biografia, discografia,
depoimentos e partituras dos 20
maiores sucessos do bardo de
São Bento do Una. A capa é um
quadro do artista plástico Tia-
go Amorim e o livro sai com
tiragem inicial de 5.000 exem-
plares • Na próxima quarta, no
Projeto Rock Brasil, da Rodolfo
Dantas, clips hardeore da ban-
da KMD-5, da Baixada Flumi-
nense. Na mesma batnoite e lo-
cal rola uma Rock jam com

Gutje (bateria, Plebe Rude),
Claude Capdeville (baixo, Ao
Redor da Alma), Klka Clyde e
Williams (vocais, Elliot Ness) e
Sorratchawsky (guitarra, El-
liot Ness) • Também na próxi-
ma quarta, no seis e meia do
Teatro Zimbinski, em cena o
vanguardista Arthur Kampela 1
• No sábado, na quadra da Es-
tácio de Sá, a originalíssima es-
colha do objeto ou pessoa que"
simbolizará a mula sem cabeça
no desfile da escola na Sapucal.
O tema está quicando na área:"por incrível que pareça/ viu a
mula sem cabeça/ cavalgando
com o Saci...".

HE1HH1
H

Disco / CRtriCA> 'Cais' ~

Para 
quem quer se soltar

¦ 
{ t Que eu procuro 6 uma vada de cantoria nordestina, na ld-simplicidade fiel a Dorl- mina de Alceu Valencia. Ou o Caisval Caymmi", solta-se no release da limido de Caetano Veioso com seusuperproduQfto Cais (Som Livre) o " * 'rgrupo 

(Ton! Costa, guitarra, Otdvio
,letrista Ronaldo Bastos. Rodeado de Fialho. baixo, Marcelo Costa, bate-s. celebridades no disco/ antologia de ria, Carlinhos Brown, percussio), re-

suas letras, (capa do megastar gr&fl- - ikSflFvfi prisado na vinheta final com a voz
co Rico Llns; produp&o artistica de ,do sollsta banhada por marulhos

K: Milton Nascimento), Ronaldo glra eletrdnicos. ^
- timilo estilistico em vdrias direpdes, Ecl6tico ballarino de metdforas

procurando manter o prumo praiei- j*HBB capaz de afinar-se com'o folk do pe- i, —
Mh| • ro de seu mestre, at6 com eventuais rito Tavinho Moura (Engenho Tra-'. *; afinidades marinhas na temdtlca pteonga), o pop de Lulu Santos (Um • ,

(Cais, Todo azul do mar). Entram certo alguim), o 6pico de Novelli ; .
em cena de Gal Costa a Angela Ma- (Minas Gerais), o sinfAnico de Pau-
ria; dos Paralamas do Sucesso ao linho Jobim (A mantiqueira range) "****•

> - Roupa Nova; de Tom Jobim e Milton e o pampelro de Tom Jobim (O tem- '•.
Nascimento a Chico Buarque e Cae- po e o vento) Ronaldo Bastos nfto

,{ ; V tano Veioso. Mas a escola principal discrimina tendSncias. Infiltra-se '-tr-:
do astro do disco 6 o Clube da Esqui- no rockabilly de Jo£o Penca e seus <f-

* na, uma corrente que os mineiros Mlqulnhos Amestrados e na MPB
B lnstalaram na seqtifincia histArica mainstream de Edu Lobo (Zanga,

do surto balano do Tropicalismo. Na In zangada). Isso explica fusdes homo- ;v'
9: " dosada sele?ao do disco, os esquinei- „ fluminense Ronaldo geneas do disco como a dupla Chico

ros estao em maioria nas parcerias BaStOS Se integrOU ClOS Buarque e Mestre Marcal, calndo de S
com o fluminense de Icarai. Ronaldo mineirOS do Clube Sinea nos serpenteios de Circo Ma- ~

i" Bastos Ribeiro, poeta autodidata da daEsquina rimbondo. Ou o choque cultural da
m ' classede48. ultrabrega Angela Maria com o ra- v ; 

' T"
Numa espteie de canto de cisne mar a profecia da letra. E Beto Gue- dical chique Nouvelle Cuisine, aca- jjffls' ' •' ligado na tomada, o RPM vira deB batalha com o contrapeso unis- salados na letra de Bons amigos so- J

pagina do rel&mp'ago eldtrico com sono do Roupa Nova na parceria de bre luxuosa melA de Toninho Horta.
m um sombreado dark. Municiada ao Ronaldo com Flavio Venturini, To- Angela, no papel de Nana Caymmi, ,

piano pelas teclas confortadoras de do azul do mar. contracena com Carlos Fernando
Wagner Tiso, Gal Costa instaura Acostumado a tomar atalhos pa- num momento de brilho capaz de
uma ian&Ui(jez erbgena em Sonho ra 0 sucesso fdcil (Chuva de prata rivalizar com o biblico desempenho

real. Na contramao das expectati- com Ed Wilson; A forga do amor de Milton Nascimento — sozinho ¦
vas, O trem azul comboiado por Tom c2m ®^®berson Horst. O eterno ve- com os teclados de Tulio Mourilo— §
Jobim e sua Banda Nova parece k 0 com Rltchle) 0 letrlsta nao dei- em Amor de indio. 6 uma travessia _
beira de um descarrilamento. atra- xou 03 trilhos do bom senso na esta- de mar6s encapeladas, com mais • > '
sado nos compassos e no vocal ex- q3,o da escolha do repertArio. Evitou momentos de pico que depressAes. 1 ,

. cessivamente grave. Um torn abaixo as versAes e pautou-se pelos cl&ssi- Coisa para quem quer se soltar e
J ¦ '> do normal, se me permitem o double cos' e8Pecialmente de sua parceria sabe a vez de se langar, como emol- '—

sense. Herbert Vianna desguia-se, bisica com Milton Nascimento. dura, involuntariamente biogrdfica, - '¦ ,
com os Paralamas, da melA original Lances de dados premiados como os a faixa titulo. (T.S.) ..
de Nada sera como antes sem confir- de F6 cega, faca amolada, numa le- CotaQ&o: ?? —

. . ..
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Dois votos
Desembarcaram ontem cedo no Aero-

porto do Rio de Janeiro, chegando de
Paris, o empresário Roberto Marinho e a
Sra. Lily de Carvalho.

Chegaram a tempo de votar.* * *
'• Lily, nascida na França mas natura-
lizada brasileira, votou de manhã e Mari-
nho, apesar da idade, 84 anos, que o dispen-
saria do compareolmento &s urnas, votou
à tarde. * * *

Ambos obviamente em Collor.

Frase
• Uma das grandes frases da semana, se
nio for do ano, é sem dúvida a que o
governador paulista Orestes Quéreia pro-

-feriu para um amigo, ao abordar a com-
plexa situaçfto política que vfi para seu"partido, o PMDB, no segundo turno da
eleição presidencial:— Vou apoiar o Brizola, e torcer para ele

- perder.

Agressão
A corajosa brizolada da atriz Maitê

Proença impôs-lhe um constrangimento,
nó ato de votar, ontem, na hora do almo-
ço.

Ao se dirigir para a seção onde está
inscrita — uma agência da Caixa Econô-
mica da Rua Siqueira Campos — Maitê foi
importunada aos gritos por uma fiscal do
PT:
— ô calcinha, sai daqui, calcinha. Sai
daqui! * * *

Maitê levou um tempo para perceber a
agressão — que visava obviamente ao seu
candidato — mas não se incomodou: colo-
¦cou o voto na urna e saiu de nariz empi-
nado.

Em falta
Do ministro Roberto Cardoso Alves

não se pode nem mais dizer que foi apa-
nhado com a boca na botija.

Estão em falta no mercado as boti-
jas.

¦ ¦ ¦
'Glasnost' 

na TV
A União Soviética e as profundas

transformações políticas, sociais e econô-
riiicas por que está passando serão o tema
de um grande documentário a ser pro-
duzido a quatro mãos pela TV Bandeiran-
tes e a produtora Visões.

A equipe brasileira percorrerá 23 cida-
des soviéticas durante dois meses e con-
tará com o apoio da televisão estatal
soviética, a Gosteleradio SSSR.

A série de programas deverá ir ao ar em
março do ano que vem.

Skindô!
Sua Alteza o príncipe D.

Eudes de Orleans e Bragan-
ça foi convidado pelo Impé-
rio Serrano para abrir o
desfile da escola no próximo
carnaval.

Aceitou.
Vai desfilar de coroa,

manto ecetro.
* * * ¦

Sambando, D.Eudes po-de até perder a pose, mas
jamais a majestade.

¦ ¦ ¦

Mais três
0 Além da família, o candidato
do PFL, Aureliano Chaves, teve
o seu nome sufragado ontem por
pelo menos trés bons amigos.

O presidente José Sarney, o
ex-presidente Ernesto Geisel e o
ex-ministro Armando Falcão.

Rabeira
A pesquisa de boca de ur-

no concedia no final da tar-
de de ontem mais votos ao
Enéas do que ao candidato
do PV, Fernando Gabeira.

Se se confirmar o resulta-
do, só restará aos verdes to-
mar um porre de licor de
menta.

'Knowhow'

I Assunto obrigatório
em todas as rodas de
conversa, as eleições pre-
sidenciais foram o prato
principal de um jantar
que reuniu anteontem no
Le Bec Fin a Sra. Laurita
MourSo e um grupo de
amigos, entre eles um
general da reserva.

* * *
Lá pelas tantas, a fi

lha do falecido general
Olimpio MourSo obser-
vou uma das vantagens
da democracia:

Se o presidente não
for bom, o povo muda
tudo cinco anos depois.

Do alto de sua expe
riSncia democrática, o
general interveio rapida-
mente:

Depende. Pode ser até
em menos tempo.

Zozimo

Consolação Nem banana

O natural
loofcde
Célia
Bónjean,
eleitora do
Dr> Ulysses,
e ó new look
de Maria
A lice
Celidônio,'Mora de
.'tpr, nos
saiões do Rio

Fotoa*j» Joi»Ronaldo^^^^^M

k;0';1 '

O estilista
Frankie

Mackey, na
festa de

abertura de
sua nova
boutique,

ladeado por
Paula

Junqueira e
Betsy

Monteiro ae
Carvalho

'Show9 
de bola

O advogado Carlos Eugênio .
Lopes tem demonstrado na prá-
tica que nada é Impossível no
mundo do esporte.

Atuando com rara competên-
cia no afTair André Cruz, CarlO,
como o tratam os amigos, tem
dado um show de habilidade, con-
seguindo conciliar as funções de
defensor de todas — mas todas
mesmo — as partes envolvidas
no caso.

A saber: os clubes Ponte Pre-
ta, Flamengo e Vasco, mais o
Como, da Itália, e o Chiasso,
da Suiça; o empresário Italiano
e intermediário Lamberto; a
CBF e, last but not least, a Federa-
ção Carioca.

* * *
O craque mesmo na história

toda não é o André Cruz.
É o advogado.

Até na embaixada do Brasil em Dacca,
capital de Bangladesh, votou-se.

A urna ali montada recebeu um voto.

Mal comparando
De uma amargurada raposa palaciana,

desolada com a proximidade do fim das
vacas gordas:— O Malarzagão está muito mais para Neila
Alkimim do que para Golbery.

Surpresa
Revelou-se muito mais intensa do que se

supunha a penetração do candidato do PT,
Luís Inácio Lula da Silva, no eleitorado mais
abonado da Zona Sul do Rio.

O homem teve voto até no edifício Chopin.

Se o apresentador SQ-
vio Santos nSo chegou a
ganhar a sorte grande,
como pretendia, também
nSo saiu de toda a con-
fusfio armada em torno
dele de mfios abanando
— acabou levando do
governo um bélo prêmio
de consolaçlo.

Ganhou esta semana
do Banco Central autori-
zação para a instalação
de um banco múltiplo,
que deverá estar fundo-
nando já nos primeiros
meses do ano que vem.

O Panamericano.

No escuro
% Eo Elminho, hem?
• Perdeu a oportunidade de
votar pela primeira vez na vi-
da para presidente da Repú•
bliea.

Alívio
Quem estava ontem á

tarde satisfeitíssimo
com a vida era o ex-mi-
nistro e empresário João
Sayad.

Com a realização das
eleições, ele festejava o
fato de poder voltar a
sair ás ruas sem ser sau-
dado pelo povo aos ber-
ros de "meu nome é
Enéas".

Um é a cara do outro.

¦ ¦ ¦ .

Ecletismo
Está entre três nomes

a escolha do ministro da
Fazenda do governo Col-
lor, caso o candidato do
PRN seja eleito.

Os economistas José
Serra, do PSDB, e César
Maia, do PDT, mais o
ex-presidente da Em-
braer e Petrobrás Ozíris
Silva.

À economista Zélia
Cardoso de Melo, autora
do plano econômico bá-
sico da campanha de
Collor, deverá caber o
ministério do Planeja-
mento.

Os títulos da dívida externa do Brasil
estavam sendo negociados ontem no
mercado internacional a 19 cents pordólar.

* * *
Se o governo brasileiro conseguisse

negociar com os bancos credoreB os débi-
tos segundo o seu valor no mercado ln-
ternacional, a divida externa real do
Brasil — calculada hoje em cerca de
120 bilhõeB de dólares — cairia para 1/6
desse total — 20 bilhões de dólareB.

O que não chega a ser nenhum bicho
de sete cabeças. * * *

O que é mais cutíobo nessa história é
que os títulos da divida externa da Ar-
gentlna, mesmo com todo o gás do novo
presidente Carlos Menem, estão ainda
mais desvalorizados.

Eram negociados ontem a 11 cents o
dólar.

Não é nem preço de banana.
Uma banana anda custando nos Esta-

dos Unidos quase um dólar.

Suspense
9 Da mulher de um cardeal do PDT, respon-
dendo ontem a um jornalista que procurava seu
marido pelo telefone;
— Ele saiu para votar e foi para a casa
do Brisola. Estão todos lá roendo as unhas.

Roda-Viva

Tanit e Chicó Gouvêa abriram os sa-
lões na terça-feora recebendo os ami-
fos para um grande jantar.

Lu e Boni de Oliveira Sobrinho, Beth
e Maurício Antunes mais Regina Ri-
que pegaram ontem um helicóptero e
foram a Angra especialmente para vo-
tar.

O editor Sérgio Lacerda muito cum-
primentado, ontem, na fila de votação
de sua seção eleitoral, na Sociedade
Hípica Brasileira.

O empresário Manuel Águeda Filho
encontrou o candidato Enéas no almo-
ço do Nino e ficou deslumbrado.

A Sra. Helô Ouinle tomou o avião
para Nova Iorque para assistir ao lei-
lão da Sotheby's.
9 Uma noite de autógrafos geral, a car-

fo 
de Olga Savary, Ruth Villela e Abel

ereira movimentará no dia 22, às 19h,
a Casa de Ruy Barbosa.

Festeja hoje aniversário cercada dos
amigos Nanu de Mello Franco.
0 A França vai comemorar no ano quevem o centenário de nascimento do
general Charles De Gaulle.

E o candidato Ulysses Guimarães,
hem? Parlamentou.

A bonita Paula Junqueira viajou

3uase 
400 quilômetros para votar. Seu

omicüio eleitoral é em Congonhas do
Campo.

Zózimo Barrozo do Amaral e Fred Sutcr

: " ) V

Vou chamar o SUP
¦Tel.: 542-0844 * Serviço de Uratacia Psiquiátrica RJ * Ambulância 24h.

H RESERVE
almòços, janfares e comemorações
de final de ano. 284-5889

I RINCÃO

""""Qaúeíio

| Rua Marquês de Vòlenço, 83 ,
Estacionamento próprio com manobreiros

%

TAPETES FEITOS A MAO
C <>iiIh'i,.i .i m.iior c ni.ii>- < omplrt.i ioIci,."'
<\rraiol<> Ih.im.intin.i, I«¦!.», ln/i.i,
Prai.t do Pinto, MarLi C Lui(li«i,( «is.i C aiad«i,
tajx-lcs <li' lc.tr ftilrc outros.

\ im . I'ir«i|.i,-?n l• -\ Ip.inctn.i lei. JH 1 i>'M 
—teaiL

FERNANDA M0NTENEGR0

Jasauatía.

JANTAR 
NO

G0URMET

^J.psé Hugo Celidonio de vol-

ta de N. York, espera você

corn um menu cheio de novi-

dades
Rua G,al. Polidoro, 186

Tel. 295-3494.

CarroeMoto »¦ s\, asaMulft aMt M¦¦¦¦

™ ¦ 
Wm> daODE 1

==^====^== Rainha Elizabeth 769s> 227-2447 it ' if
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RESERVEJÂ

FARA

DEZEMBRO

(Ggficha)

SISTEMA RODÍZIO2 CONJUNTOSPISTA DE DANÇAAR REFRIGERADOESTACIONAMENTOC/MANOBREIRO

Rua das Laranjeiras, 114
Tels. 285-5767 e 285-5654'

REVEILLON
GRUPO FECHADO

Reúna a família, os amigos, os sócios e vá festejar
a passagem de ano de maneira diferente.

Cozinha francesa, bebidas autênticas, ambiente
requintado, atendimento correto, música ao vivo e

vista maravilhosa do Rio.
=Capacidade para até 250 pessoas =v. confortavelmente instaladas, /^

Infonae-M pelo» triefones: 295-2744 t 295-4890 f

Música ao vivo, todos os dias sem consumação nem eouvm

[Vozes * Vimnü *PbuIo Andrade * *T?QrÊ1 Ç1T
UVtntstt *nulo Romário J. Ox .LIL/l,™ ;
\PÍMM>Bãr*Creperie * Conde de Iraji, 201 Bottfogo * TuL: 246-7754 *Apó$2lh.

I
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Haiscr ^
Shadowjazz Prisents "LuizAoI^ivaeMaoaé" *Av. Bartolomeu Mitre, 370* Dal.: 294-0547

RIO wm
t*77 Com DUDU MORAES, LIANE MAIA, SILVIA MASSARI e PAULINHO MACHADO

jit rrpy Di,eíSo Gefal: CinMil dt Paula - Direção musical e teclados: PmIMm Machado • Textos: Rávlo Mar^
CLUB Apoio: VARZIM Madeiras Tal.: 20S-9787
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DO BRASIL -

SSAbado a domingo. a partir ias \4b. BrunhTb Hljtor*Com *V^

?a' ^iaJ1.2l(f0^^^^ ," NOCLEO ATLANTIC DE VlDEO/MOSTRA QS j j

Hr VHBHBHMHBB ^^bbbeszoe de Francis Fo'd c^opo'a. com Heater ' §.:m jfa Gomes, Rosamaria<Mitttinho e MeliseMdtaem l°de abrllBrasil jLjne .,. xfvMcComb. Talia Shire e Giancarlo Gianini. tdipo ComSdia. Homem e assassinado e as duas tinicas • ¦'anasacto. de Woody Allen, com Woody Allen. testemunhas — um cego e um surdo — passam •'» ' ^'3& riiL-L-.n i/"*"""1 1 '¦» »- *-- - v. 'i ti mi *,.»
Mia Farrow e Mae Ouestel. Tijuca Palace ser os suspeltos. EUA/1989 ? . WII«l|a/W?**I*«Ar '* fle.aWU JinMll- .1

WW) O CEMITtRIO MALDITO (Pet sematary) de ' '. ¦ '* « 
' ' NEY MATOGRO88O — Show do cantor Cans-

P^L w o^ l^ r^Lr^nl0!^ Mary Lambert. Com.Dali.MldkHI. Fred GwVnne. TT • 1 ela COntava 0 COtldlanO de Uma pensftO <*>• Av Venceslau Briw. 215 ^3044)g6«W~ •
Paiva. 391 — 239-5048) C^aca/wra(Av Denlse Crosby e Blaze Berdahl Metro Boavista Z£ , - I Lu #% A J A . de mulhereB colooadft A venda na 6no- dom.. 4s 21h30. 6-e s4b. 4s 22h30, Ingressos deCopacabana. 801 — 255-0953) 14h. 16h30. (Rua do Passeio. 62 — 240 1291) 13h30 15h30 , I I TYl Q | >€\ ft 4j' u6 mvUnereB OOlOCaaa a Venaa na 6JK) 5a e dom. a NCz5 40.00 (arquibancada). NCzS^
!9,h'u1!\30' ""'T,1 Co""nUa^{° i7h3o. i9h30.2ih30 largo do Machado i (Lar* flfiflHh 1J -111/1. 11 l i/l.lvl /i. ca do golpe de 1964. Apaxentemente, a tal §L 60,00 (mesa lateral e mezanlno) e NCzS 90,00Trfis hist6rias ambientadas em Nova lorque. Na go do Machado. 29 — 205-6842). Condor Cope pensftO funciona como um mlorocosmo BMp (mesa central e frisa). de 6- e s£b a NC z$ 50.00primeira. pintor famoso tem obsesstva paixSo cabana (RuaFigueiredo MagalhSes, 286 — 255- ¦¦ do Brasil daqueles tempos. Maria Letlcia (arquibancada). NCzS 70.00 (mesa lateral) o >r>

2610), Barra 2 (Av das Americas.,4.666 — 326- :l - % nftO S6 deu ao trabalho do encomendar '%}.&• 100.00 (mesacentral) "T^r
luxo enouanto o oai llautista e a m3e loldorafa S48? J4£- 1,?h* 2^1'/?!}:'<Hu? A ^ - um TOteirO. RespeitOU O textO da peQa. SORTE — Apiesenta<?3o do cantor Bebeto. Teatro •
viajam pelo mundo. Na tercelra,- advogado vive S^JSSSvSa fl-fi TTfTll'l TO ®Ua linica liberdade foi inclull' perSO-
?pela on'p,esenca da mSe judia Leopoidina Rego. 52 - 230 1889) 15b. i7h. VAv 111VA1UV/ nagens mascullnos, qued&o exlstiam no ix „ ^Hrr
ca^a a o^.oa .„TA *. u i. 19h.21h 

'(14ohos) Wmmm textO teatral, e cenas de dOCliment&riOB 8EI8 E MEIA — Apresentacao _do^cantor Paulinho
FAQA A COISA CERTA (Do the nght thing). jq itv.no A <nninoBn Ha Viftmono na tw» otI?K>' da Viola. Partlclpapao especial de Cnstina Buarqute"
de Spike Lee. Com Danny Aiello. Ossle Davis. Terror O gato de uma pacata famllla do campo aa epoca. A inciusao ae nomena na tra- e Maria Amelia Rabello ToatroJoao Caetano Pea.
Ruby Dee e Giancarlo Esposito. Cinema 1 (Av atropelado e enterrado mas. £ ho tie. reaparece n _ ma e ridlCUla. EleS apar6C0m mas XlftO fa- Tiradentes. s/n° (221 0305). De 2J a 6J/,^s„,( .
Prado Jiinior, 281 — 295-2889) 14h. 16h30. como uma estranha e maldfica criatura. Baseado mlft fTl O 1 1 fX^^\Q\nT lam. Afl Cenas dOCUmental8 qua86 dfto al- 18h30 Ingressos a NCzS 20.00 At6 dia 24^''
19h. 21 h30. (14 anos) ContinuafSo. no livro dn Stephen King EyA/1989 I I 1 ^Ij IJ 111 I gum Cbarme ao, digamOB asflim, fllme. novembroNtima plzzaria administrada'por Italo-amenca- TRAVES8URAS AMOROSAS DE UM DIABO —s WIVVV Mag todo O r68tO 6 tfto amad0ri8tlC0 JOAO CAETANO — Show do cantor Teatro
l^T'1 °S ^'S lotentesexplodem numdia ADOLESCENTE fM/ demon lover) de Charles \m/. que 6886 quase Charme 6 logo esqueoi- JoSo The,An,o. Rua da Assemble. 10/subsolo .SiJ-.
?® i®?®.. - Loventhal Com Scott Valentine. Michelle Lrttle. e 6' 4s 18h30. sib e dom„ is 21 h Innressos a -MAQUINA MORTIFERA 2 (Lethal weapon Arnold Johnson e Robert Trebor Art-Fashion Mai, . . " , „ NC^S 20002). de Richard Donner Com Mel Gibson. 4 (Estrada da GSvea.,899 — 322 1 258) de 2-a ArtUf XexeO dbril Brasil 6 Um desaatre. E ver- ,Danny Glover. Joss Acklond e Joe Pesci Jdia 6J. 4s,16h30, 18h20, 20h10. 22h S4bado e do  dade que Maria Letlcia t6V6 a eterna
SK^n^o^n"3;,6^-^25^712.!) 14h30; mmgo. a pamr das 14h40 Art Casashoppmg diflculdade do cineasta brasileiro de con- ''IS. ml HUMOR
(Av Atvorada." Via 11. 2 150 —-*325-0746)^6 M^rfishop^lng CenteT^M^ ® A^ltad°'f™,? Ti 

tftr.00,n ««»« verba taSttflciettt® para 40*^ JOAO KLEBER. HUMOR PRA VALER— . .2J a 6a. as 16h30. 18h45. 21 h S^bado e do 390 1827) 15h30 17h20 19h10 21 h (10 ' ' taCIO das UTnaS, O ClrCUltO Cln0- ^afltar COIT1 I0t0^rama8. O principal ce- Show do humorista. Direcao de Chico Anysio
mingo. a partir das 14h15 (14 anos) Conn anos) S " M a matOgrAflCO 86 retrain. A.Anlba nAriO do, V& U, fllme 6 a casa em que Ma- TeairodaCidade. Av Ep.tAcio Possoa. 1664,(24'/,^
""aeao Adoiescentetransforma seemmnmim n.i-»v4n<n •'*«' estr61a cinematogrAfica de hoje ria Letlcia morava. Ela acabou venden- ISSjjl p292) De ^_a,?!h3°\dom- 6s ?0h.3o,

sente atraido sexualmente por alguma garota 6 1" de abril Brasil, fllme brasileiro da do esta mesma casa para pagar as dlvldaa „/ ngressosa z 0.00 anos)
dos Sio ronTJadrdTA^rdo Sur EUA/ EUA/1987 '' . estreante na dire?ao Maria Letlcia. Se 6 de produgao. Mas nada Justlfica o fato de MrTTtm
1989 BATMAN (Batman) de Tim Burton Com jack 1 que se pode chamar 1° de abril Brasil l°deabril Brasil ser dirlgldo por umadi- rrjrrC1, , .A INSUSTENTAVEL LEVEZA DO SER (The Nicholson. Michael Keaton Kim Basinger e Robert • de fllme. Baseado na COm6dia teatral retora que nfto 8abe dlrigir e interpreta- cIRCO DE MOSCOU Show das Sguas dan
unbearable lightness of being), do Philip Kauf Wuhl Odeon (P<pa. Mahatma Gandhi. 2 220 Lellah A8SUmpQ&0 VejO Um VllltO na do por atores que n&O Babem repr68en- C«in hs c xmparves <icro ,i c.avd os .)0.i uaj.,.
man Coni Daniel Day-Lewis. Juliette Binoche. 3835) Madureira 2 (RuaiDagmar da Fonseca 54 \ janela me acudam que eu SOU dome- tar. 08 prSmlOS em Oramado foram ^Lena Olm e Derek de Lint Veneza (Av Pasteur — 450 1338). Carioca (Rua Conde de Bonfim. in .i . .. .. . .
184 — 295 8349). Tl/uca 2 (Rua Conde de 338 — 228-8178). Norte Shopping I (Av Subur ' s s\' , . dbril BrOSll ChegOU a ganhar merecldOS. Rosamarla MurtlnhO teve a
Boniim. 422 - 264 5246) i5h. i8h. 21 h (16 bana. 6 474 — 692-9430) An-Meier (Rua Siivo r dols premlos no ultimo Festival de Gra- sorte de disputar num ano • em que OS
anos) Cominuaqso Rabeio. 20 - 249-4544) i3h30. i6h." i8h30 ' - mado: melhor atriz (Rosamarla Murti- filmes eram radicalmente misbginos. . » ,M6dico e lotdgrafa vivem apaixonada histdna 21 h Bam-3 (Av das Americas. 466 — 325 \nho) e melhor montagem (Marilia Al- Marilia Alvim teve a oompetfincia de dar 

1 ''"t'
de amor, quando explode a repressio em^Praga 6487) Opera t (Praia de Botafogo 340 -552 | ' vim). Nem por iSSO respeita as mais algum neXO a cenas' que n&O'tinham o ,"*-1e eles sao obngados a emigrar Baseado no 4945) Rio-Sul (Rua Marques de S3o Vicente. 52 44V4k-i'>- . ftin«n„«nn XT , . . .. j, ± iv ^romance homfinimo de Milan Kundera Franca/ —274 4532). Sdo/.u/z / (Rua do Catete. 307 ^ . , .¦ elementares regras cinematogrdficas. nexo algum. No mais, 1 de cibril Brasil 6 .¦' *;,
1988 285-2296)1 Roxy (Av Copacabana. 945 - 236 A favor de Maria Letlcia deve-se dizer como nma piada de maiu gosto mais MM
ugacOes perigosas (Dangerous na, 6245) i4h. i6h3a i9h. 2ih3o Paiicio (Campo W®Hp| que a pepa de Leilah jd nio era grande adequada As brlncadeiras de 1® de abril.sons), do Stephen Froars. Com Glenn Close. Grande) 14h. ]6h15. 18h30. 20h45 Olaria (Rua COisa. Com per80nagen8 e8quem&ti008. NftO Caia neSSa. SHBJohn Malkovich. Michelle Pfeitter e Swoosle Uranos. 1 474 - 230 2666) 2J a 6J 4s 15h30 J uma trama n(fta p rildlno-nn InfrAnnna f . - a > \5Kurtz Lldo-2 (Praia do Flamengb. 72 - 285 IBh. 20h30 S4bado e domingo a part,, das 13h Uma trama pina e aiaiOgOS lngenUOS, CoUtao: • , »
0642). 14h30. 16hb0. 19h10. 21h30 (14 (Livre) | . »| MBanos )Reap,eseniaf3o- Supeiproduqao com os personagens das histdnas §»', ' . . . " " -'« ' .Na socedade parisiense do s6cuio XVIil. uma 0m quadr.nhos O duelo entre o justice,ro masca llR ' . «niarquesa e sen ex-amante brincam de envolver rado Batman e o per,goso Cur,nga. nas ruas de ' ¦ > > i " Vv
os passnas pm um jogo erOtico. sem nenhum Gotham City EUA/1989 ®< ' ' ' , . - , • *Wkesciupulo. Baseado na obra de Choderlos de . • s : ,Laclos Oscar de melhor cenografia. figurmo QUE BOM TE VER VIVA (Brasileiro) de Luciaroteiro adaptado. lnglaterro/1988 Murat Com Irene Ravache Bsta^ao3 (Rua VolunZ (Z). de Costa-Gavras. Com Yves Montand.. tcirios da Patna. 88 286-6149) 17h30. 19h30.Irene Papas. Jean Louis Trintignant e Pierre 2lh30 Ultimo dla (Livre)Dux. C.Anriidn A/f«/»rto.«? /Run .Innnn Ann6lira r- . .

outra prisioneira. a testemunha que sabia de suainocSncia EUA/1988 DOIDA DEMAIS (Brasileiro) de S6rgio Rezende
TERROR a BORDO (Dead calm) de Phillip com Vera Fischer Jos4 Wilker Paulo Betti e Italo
Noyce. Com'Sam Nelll. Nicole Kidman e Billy JJS?, L.^?/Jflff-f" 'R™l9°',c72 ,285Zane. Paldcio I (Rua do Passeio. 40 240 064 ' 16h; 17h50.19h40. 21h30 (16anos)
6541) America (Rua Conde de Bonfim. 334 - Amor e aventura policial tendo como cen^rios as264-4246) 13h30. 1 5h30. 17h30. 19h30. 21h30 galenas de arte de Ipanema e a realidade do inteSao Luiz 2 (Rua do Catete. 307 285 2296) nor do Brasil Produgao de 1989

ESTACAO 1 O novo cinema tcheco Ver em
Mostras

ESTApAO 3 Que bom te ver viva 1 /h30
 ^ 19h30 21 h30 (Livre)

^SHOPPINGS . MCOPACABANA OPERAS Batman 14h 16h30 19h 21h30
ART-CASASHOPPING1 Travessuras amoro ART-COPACABANA Sexo mentnas e vx/eo (Livre)
sas de um d/abo adoiescente 15h30. 17h20 Jape 14h 16h 18h. 20h 22h (16 anos)
19h 10. 21 h (10 anos) OPERA-2 Terror a bordo 14h 16h 18h 20hCINEMA-1 Faca a coisa certa 14h 16h30 22h (14 anos)
ART-CASASHOPPING 2 Cegos. surdos e 19h. 21h30 (14 ano's)
loucos' 15h. 17h. 19h. 21h (10anos)  VENEZA A jnsustentM teveza do sen \ 5hCONDOR COPABACABANA O cemitirio 18h 21 h (16anos)
ART-CASASHOPPING 3 Miquma mortllera ™ld"° 14h ,6h 18h. 20h 22h (14anos)
2- de 2" a 6". 4s 16h30. 18h45. 21 h Sibado , dnmlnnn i nnrtir Hie i 4ui c t^A nnn.\ COP AC AB AN A ContOS de Nova York 1 4h JIT""""-"* ^"*~————i —go. a partir das 14h15 (14 anos) 16h30.19h. 21 h30 (Livre) MCA TETE E FLAMENGO

O ciu se enganou JOIA MAquma mortllera 2 14h30 16h50 LARGO DO MACHAD01 O cemnino maldiionju.i7h40.19h50.22h (Livre) 19h10. 21h30 (14 anos) 14h,16h. 18h. 20h 22h (14 anos) -
ART-FASHION MALL 2 Sexo. mentiras e RICAMAR 1° de abril. Brasil 14h30 16h LARGO DO MACHADO 2 1° de abril Brasilvideotape: de 2' a 6". ds-16h."18h. 20h. 22h 17h30.19h.20h30.22h (14 anos) 15h. 16h30 18h 19h30. 21 h (14 anos)Sabado e domingo. a partir das 14h (16 anos)

ROXY Batman 14h 16h30. 19h 21h30 (L UDO-1 Dorda demais 16h 17h50 19h40ART-FASHION MALL 3 — Cegos. surdos e lou we) 21h30 (16 anos)cos: de 2» a 6\ ds 16h. 18h. 20h. 22h Sabado edomingo, a partir das 14h (10 anos) UD°-2 ' !-,ga0es pengosas 14h30 16h50amor 15h. 17h10. 19h20. 21 h30 (16 anos) 19h10 21h30 (14anos1ART-FASHION MALL 4 — Travessuras amorosas de um diabo adoiescente de 2" a 6" is 16h30.  SAO LUIZ 1 ¦ Batman 14h 16h30 19h 21h30
dL?LS7ioa2nohs)S4badoodom'n9aapar,ir * ipanema ELEBLON (L,vre)
...... I ... ¦ ,ou CANDIDO MENDES Z 13h30 (14 anos) i;U,Z 2 Terror a bordo 14h 16h 18h
22li (14 anos) Atratfoados 15h30. 17h40. 19h60. 22h (10 20h. 22h (14 anos)

o a on a , „ 
an0S> STUDIO-CATETE 9 U2 Semanas de amor

?nhTh u "f"4noma,d"o 14h- 16h. 18h. LEBLON-1 Terrorabordo 14h..16h.'l8h 20h ,5h 17h10.19h20. 21 b30 (16anos)' 1 U«anosj 22h (14anos) STUDIO-PAISSANDU Ursinhos carinhososo pais das maravi/has de 5J a domingo.4h15. 15h45 (Livre) Madame Sousatzka de 5Jdomingo. as 17h15. 19h30 21 h45 De 2a a 4Js 15h. 17h15 19h30. 21 h45 (14 anos)

¦% 'aaaam?

lia Gomes, Rosamaria Muttlnho e Melise Maia em Io de abril Brasl

Cinema/CRJÍZTCÂ^ '1° de abril Brasil*

ela contava o cotidiano de uma pena&o
de mulheres colocada à venda na épo-
ca do golpe de 1964. Aparentemente, a tal
penB&o funciona como um miorocósmo
do Brasil daqueles tempos. Maria Leticia
não se deu ao trabalho de encomendar
um roteiro. Respeitou o texto da peça.
Sua única liberdade foi incluir perso-
nagens masculinos, que não existiam nó
texto teatral, e cenas de documentários
da época. A inclusfto de homens na tra-
ma é ridícula. Eles aparecem mas riâo fa-
Iam. As cenas documentais quase dão al-
gum charme áo, digamos assim, filme.
Mas todo o resto é t&o amadoristico
que esse quase charme é logo esqueci-
do.

Io de àbril Brasil é um desastre. É ver-
dade que Maria Leticia teve a eterna
dificuldade do cineasta brasileiro de con-
tar com uma verba insuficiente para
gastar com fotogramas. O principal ce-
nário do, vá lá, filme é a casa em que Ma-
ria Leticia morava. Ela acabou venden-
do esta mesma casa para pagar as dividas
de produção. Mas nada justifica o fato de
1° de abril Brasil ser dirigido por uma di-
retora que não sabe dirigir e interpreta-
do por atores que não sabem represen-
tar. Os prêmios em Gramado foram
merecidos. Rosamaria Murtinho teve a
sorte de disputar num ano em que os
filmes eram radicalmente misóginos.
Marllia Alvim teve a competência de dar
algum nexo a cenas que não tinham
nexo algum. No mais, Io de abril Brasil é
como uma piada de mau gosto mais
adequada ás brincadeiras de 1° de abril.
Não caia nessa.

Cotação: 9

Artur Xexéo

eom 

o país voltado para o resul-
tado das urnas, o circuito cine-
matográfico se retraiu. A única
estréia cinematográfica de hoje

é Io de abril Brasil, filme brasileiro da
estreante na direção Maria Leticia. Se é
que se pode chamar 1° de abril Brasil
de filme. Baseado na comédia teatral
de Lellah Assumpção Vejo um vulto na
janela, me açudam que eu sou dome-
la, 1" de abril Brasil chegou a ganhar
dois prêmios no último Festival de Gra-
mado: melhor atriz (Rosamaria Murti-
nho) e melhor montagem (Marilia Al-
vim). Nem por isso respeita as mais
elementares regras cinematográficas.

A favor de Maria Leticia deve-se dizer
que a peça de Leilah já não era grande
coisa. Com personagens esquemáticos.
uma trama pífia e diálogos ingênuos.

MCATETE E FLAMENGO
LARGO DO MACHADO 1 O cemitério maldi10 14h. 16h. 18h. 20h 22h (14 anos) -

R

CINEMATECA DO MAM Ver a programaçãoem Mostras
HORA Karate K/d 3 O desafio final 11 h
13h 15h 17h 19h (10anos)
METRO BOA VISTA O cemitério maldito
1 3h30 15h30 17h30 19h30 21h30 (14 anos)
ODEON Batman 13h30 16h 18h30 21 h
(Livre)
PALACIO-1 Terror a bordo 1 3h30 15h30
1/h30 19h30h 21h30 (14 anos)
PALÂCIO-2 Uma prisão chamada inferno13h30 15h30 17h30 19h30 21h30 (16anos)
PATHÉ Cegos surdos e loucos de 2J a 6d às1 2h. 14h. 16h 18h. 20h. 22h Sábado e domingoa partir das 14h (10 anos;
REX O grande dragão branco de 2J a 6a ás
12h 15h30 18h55 Sábado e domingo às 13h30
17h. 18h50 (10 anos)
VITÓRIA Gotas sensuais 14h20 1 5h40 1 7h18h20 19h40 21 h (14anos)

ÊTfiJÜcÃ
AMÉRICA Terror a bordo 13h30 15h30
17h30 19h30. 21h30 (14 anos)
ART-TIJUCA Cegos surdos e loucos 15h17h 19h 21 h (10anos)
BRUNI-T1JUCA Sexo mentiras e videotape
15h 17h 19h 21 h (16 anos)
CARIOCA Batman 13h30 16h 18h30 21 h
(Livre)
TIJUCA-1 O cemitério maldito 15h 17h 19h21 h (14 anos)
TIJUCA-2 A insustentável leveza do ser 15h18h. 21 h (16 anos)
TIJUCA-PALACE 1 Uma prisão chamada m _ferno de 2a a sábado, às 15h. 17h. 19h. 21 hDomingo, às 19h. 21 h (16 anos)

TIJUCA-PALACE 2 Contos de Nova York16h 18h30 21 h. (Livre)

Mméier "
ART-MÉIER Batman 1 3h30 16h 18h30 21 h
(Livre)
SRUNI-MÉIER Sedução de mulheres onentais 15h 16h30 18h 19h30. 21 h (18 anos)
PARATODOS Cegos surdos e loucos 15h17h 19h 21 h (10anos)

MRAMOS E OLARIA
RAMOS O cemitério maldito 15h 1 7h 19h21 h (14 anos)
OLARIA Batman 2' a 6J ás 1bh30 18h20h30 Sábado e domingo a partir das 13h (Livre)

Mmadureira e

JÀCAREPAGUÁ
ART-MADUREIRA1 - Cegos. surdos e loucos
15h 17h. 19h. 21 h (10anos)
ART-MADUREIRA 2 Travessuras amorosas
de um diabo adolescente 15h30 17h20 19h 10
21 h (lOanos)
BRISTOL O guerreiro americano 17h. 21 h (14anos) A hora da brutalidade 15h 17h (14 anos)
MADUREIRA-1 — Terror a bordo de 2a a 6J às15h. 17h. 19h. 21 h Sábado e domingo a partirdas 13h (14 anos)
MADUREIRA-2 Batman 13h30. 16h. 18h30.
21 h (Livre)
MADUREIRA-3 O cemitério maldito 15h.17h. 19h, 21 h (14 anos)

M CAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE — Tubarão 87 A t'ingqnfâarí
14h30 1'8h. 21h30 (14 anos) Mercadores, da
morte 1 6h 10 19h40 (16 anos)
PALÁCIO Batman 14h. 16h 16 18h30. 20h4b ,
(Livre)

RNITERÓI 7

ARTE-UFF Festa 15h20 (10 anos) I" de q
abril. Brasil 17h 18h30 20h. 21h30 (14 anos) -
Até quarta ' r_

CENTER Terror a bordo 1 5h, 1 7h. 19h. 21 h '
(14 anos) <>'
CENTRAL O cemtténo maldito 1 3h30. 15h30. •
17h30 19h30. 21 h30 (14 anos) ,v'
CINEMA-1 - Comando do extermínio 14h30. .
16h10 17h50. 19h30 21 hlO (14 anos)
ICARAl - Batman 13h30 16h. 18h30 21 h
(Livre)
NITERÓI Batman 13h30 16h. 18h30. 21 h.
(Livre) ^
NITERÓI SHOPPING 1 Dirty dancinq - Rn
mo quente 15h. 17h. 19h. 21 h (14 anos)
NITERÓI SHOPPING 2 — Serviços íntimos 15h. •_
17h 19h. 21 h (18 anos)
WINDSOR Cegos, surdos e loucos 15h. 17h, .,19h. 21 h (10 anos)

Usão gonçalo
STAR SAO GONÇALO — Cegos, surdos e loucos 15h. 17h. 19h. 21 h (10anos) -• -•
TAMOIO - Abismo do terror 15h. 19h (14anos) O limite da traição 17h. 21 h (18 anos) Até " '
domingo ''f 1
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1SHÕPPINGS .m COPACABANA

1 ~ Ba,man 13h30' 16h- STAR-IPANEMA Cegos, surdos e loucosI8h30. 21 h (Livre) 14h !6h. 18h, 20h. 22h (10anos)

ESTAÇÃO 1 O novo cinema tcheco Ver em
Mostras
ESTAÇÃO 3 Que bom te ver viva 1 /h30
19h30 21 h30 (Livre)
ÓPERA-1 Batman 14h 16h30 19h 21h30
(Livre)
ÓPERA-2 Terror a bordo 14h 16h 18h 20h22h (14 anos)
VENEZA A insustentável leveza do ser 15h
18h 21h (16 anos)

BBEiBiaer

^RECOMENDA

1o DE ABRIL. BRASIL (Brasileiro), de Maria
Leticia. Com Rosamaria Murtinho. Emíliano Quei
ioz. Tessy Callado e Chico Dia*. Largo do Macha
do 2 (Largo do Machado. 29 — 205-6842) 15h.
16h30. 18h. 19h30, 21 h Ricamar (Av Copacaba
na. 360 — 237 9932) 14h30. 16h. 17h30. 19h.
20h30. 22h (Manos)
O cotidiano de uma república de mulheres amea
çadas de perder a casa. que sérá demolida Basea
do na peça Vejo um vulto na janela, me açudam
que eu sou donzela, de Leilah Assunção Produção
de 1989.
UMA PRISÃO CHAMADA INFERNO (Nakedcage). de Paul Nícholas. Com Shari Shattuck.
Angel Tompkins. Lucinda Crosby e Christina Whi
takur Palácio.2 (Rua do Passeio. 40 240
6541) 13h30. 15h30. 17h30. 19h30. 21 h30 Ti/u
ca-Palace 1 (Rua Conde de Bonfim. 214 2284610) de 2" a sábado, às 15h, 17h. 19h. 21 h
Domingo, às 19h. 21 h (16 anos)
Mulher inocente é presa e ameaçada de morte poroutra prisioneira, a testemunha que sabiá de suainocência EUA/1988

Terror O gato de uma pacata família do campo éatropelado e enterrado mas. à noite, reaparececomo uma estranha e maléfica criatura Baseadono livro de Stephen King EL)A/1989
TRAVESSURAS AMORO8AS DE UM DIABOADOLESCENTE (My demon lover) de CharlesLoventhal Com Scott Valentine. Michelle Lrttle.Arnold Johnson e Robert Trebor An-Fashion Mall4 (Estrada da Gávea.,899 — 322 1258) de 2' a6\ às 16h30. 18h20. 20h10. 22h Sábado e domingo. a partir das 14h40 Art Casashopping 1
(Av Alvorada. Via 11 2 150 — 325-0746) ArtMadureira 2 (Shopping Center de Madureira
390 1827) 15h30. 17h20. 19h10, 21h (10anos) v.
Adolescente transforma se em monstro, quando sesente atraido sexualmente por alguma garotaEUA/1987
BATMAN (Batman) de Tim Burton Com JackNicholson. Michael Keaton Kim.Basinger e RobertWuhl Odeon (Pça. Mahatma Gandhi. 2 2203835). Madureira 2 (Rua Dãgmar da Fonseca. 54450 1338). Carioca (Rua Conde de Bonfim.338 — 228-8178). Norte Shopping 1 .(Av Suburbana. 5 474 — 592-9430) Art-Méier (Rua SilvaRabelo. 20 - 249-4544) 13h30. 16h." 18h3Ó21 h Bar'ra-3 .(Ay dás Américas. 466 — 3256487) Ópera 1 (Praia de Botafogo. 340 --552
4945) fí)o-Sul (Rua Marquês de Sâo Vicente. 52274 4532). Sâo Luiz 1 (Rua do Catete. 307285-2296)' Roxy (Av Copacabana. 945 - 2366245) 14h. 16h30. 19h. 21h30 Palácio (CampoGrande) 14h. 16h 15. 18h30. 20h45 Olaria (RuaUranos. 1 474 - 230 2666) 2•> a 6J és 15h3018h. 20h30 Sábado e domingo a partir das 13h
(Livre)
Superprodução com os personagens das históriasem quadrinhos O duelo entre o justiceiro mascarado Batman e o perigoso Curmga. nas ruas deGotham City EUA/1989
QUE BOM TE VER VIVA (Brasileiro) de LúciaMurat Com Irene Ravache Estação 3 (Rua Volun
tários da Pátria. 88 286-6149) 17h30. 19h30.21h30 Ültimodla (Livre)
Fntrevistas com oito ex-presas políticas brasileiras,intercaladas com os delírios e as fantasias vividas
por uma personagem fictícia Produção de 1989
O CÉU SE ENGANOU (Chances are) de EmileArdolino Com Cybill Shepherd. Robert DowneyJr. Ryan 0'Neal e Mary Stuart Masterson Art
Fashion Mall 1 (Estrada da Gávea. 899 3221258) 15h30.17.h40.19h50.22h (Livre)
Comédia romântica. Jovem começa a se lembraide vidas passadas e descobre que. a namorada
atual foi sua filha em uma outra época EUA/1988

UREAPRESENTAÇÕES

BARRA-3 — Batman 14h. 16h30. 19h. 21 h30(Livre) LEBLON-2 Contos de Nova York 14h. 16h30
19h, 21 h30 (Livre)

NORTE SHOPPING 217h.19h.21h (14anos)
Terror a bordo 15h.

RIO-SUL — Batman 14h. 16h30. 19h. 21h30(Livre)

LARGO DÓ MACHADO 2 1" de abril Brasil15h. 16h30 18h 19h30. 21 h (14 anos)
UDO-1 Doida demais 16h 17h50 19h4021 h30 (16 anos)
UDO-2 - Ligações perigosas 14h30 16h5019h10 21h30 (14 anos)
SAO LUIZ 1 ¦ Batman 14h 16h30 19h 21 h30(Livre)
SAO LUIZ 2 Terror a bordo 14h 1 6h 18h20h. 22h (14 anos)
STUDIO-CATETE 9 1/2 Semanas de amor15h 17h10. 19h20. 21 h30 (16anos)
STUDIO-PAISSANDU Ursinhos carinhososno país das maravilhas de 5J a domingo, às14h15. 15h45 (Livre) Madame Sousatzka de 5Ja domingo, às 17h15. 19h30. 21 h45 De 2a a 4Jás 15h. 17h15 19h30. 21h45 (14 anos)

SEXO. MENTIRAS E VIDEOTAPE (Sex. liesand videotapè). do Steven Soderbergh. ComJames Spader. Andie MacDowelI e Peter Gal-lagher. Art-Copacabana (Av Copacabana. 759— 235.4895)- 14h. 16h. 18h, 20h. 22h. Art¦
Fashion Mall 2 (Estrada da Gávea,.899 — 322
1258): de 2• a 6*. ás 16h. 18h. 20h. 22h.
Sábado e domingo, a partir das 14h. Bruni; Ti-
juca (Rua Conde de Bonfim. 370 — 254»
8975). 15h. 17h. 19h. 21 h. (16anos) Descon-to de 30% mediante a apresentação do cupom
do Guia do Assinante e do cartão do. leitor JB
nos .Continuação.
Marido, mulher e cunhada vivem um triângulo
amoro6ó.,que. muda com a chegada de um-
personagem, um voyeur com uma câmara de
vídeo. Palma de ouro e prêmio de melhor ator
(James Spadér) èm Cannes. EUA/1989
CONTOS DE NOVA YORK (New York sto-
ries). filme dividido em trôs partes. Lições de
vida. de Martin Scorsese, com Nlck Noite. Ró-'
sanna Arquette e Patrick -0'Neal. A vida sem
Zoe. de Francis Ford Coppòla, com Heather
McComb. Talia Shlre e Giancarlo Gianini. Bdipo
arrasado, de Woody Allen. com Woody Allen.
Mia Farrow e Mae Questel. Tijuca Palace 2
(Rua Conde de Bohfim." 214 — 228-4610)
16h, 18h30. 2\b/Leblon-2 (Av Ataulfo de
Paiva, 391 — 239-5048). Copacabana (AvCopacabana. 801.— 255-0953) ,14h. 16h30.
19h. 21 h3Ò. (Livre) Continuação
Três histórias ambientadas em Nova Iorque. Na
primeira, pintor famoso tem obsessiva 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 nght ihmg).
de Spike Lee. Com Danny Aiello, Ossie Davis.
Ruby Dee e Giancarlo Esposito. Cinema I (AvPrado Júnior, 281 — 295-2889) 14h. 16h30.
19h. 21h30. (14 anos) Continuação. '
Numa pizzaria administrada por Italo-amenca-
nos. conflitos raciais latentes explodem num dia
de forte calor EUA/1989
MAQUINA MORTÍFERA 2 (Lethal weapon
2). de Richard Donner Com Mel Gibson.
Danny Glover. Joss Ackland e Joe Pese» Jóia
(Av Copacabana. 680 — 255 7121) 14h'30.16h60. 19h 10. 21h30. Art-Casashopping 3
(Av Alvorada.'Viá 11. 2 1 50 — 325-0746) de2a a 6a. às 16h30. 18h45. 21 h Sábado e do
mingo. a partir das 14h15 (14 anos) Continuação. " '
Dois detetives, de temperamentos e métodos
opostos, caçam traficantes de drogas acoberta
dos pelo consulado da África do Sul EUA/1989.
A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DO SER (Theunbearable lightness of being). do Philip Kaufman. Com Daniel Day-Lewis. Juliette Binoçhe.
Lena Olin e Derek de Lint Veneza (Av Pasteur184 — 295-8349). Tijuca 2 (Rua Conde de
Bonfim. 422 — 264 .5246) 15h, 18h, 21 h (16anos) Continuação.
Médico e fotógrafa vivem apaixonada história
de amor. quando explode a repressão em Praga
e eles são obrigados a emigrar Baseado noromance homônimo de Milan Kundera França/
1988.
LIGAÇÓES PERIGOSAS (Dangerous ¦ liaisons), de Stephen Froars. Com Glenn Close.
John Malkovich. Michelle Pfeiffer e Swoosle
Kurtz Lido-2 (Praia do Flamengo. 72 - 285
0642). 14h30. 16h50. 19h 10. 21h30 (14anos) Reapresentaçào.
Na sociedade parisiense do século XVIII. umamarquesa e seu ex-amante brincam de envolver
as pessoas pm um jogo erótico, sem nenhum
escrúpulo. Baseado na obra de Choderlos deLados Oscar de melhor cenografia, figurino eroteiro adaptado. Inglaterra/1988
Z (2). de Costa-Gavras. Com Yves Montand,.Irene Papas. Jean Louis Trintignant e Pierre
Dux. Cândido Mendes (Rua Joana Angélica.63 — 267 7295) 13h30 (14 anos) Reapre
sentação.
Deputado é assassinado depois de protestarcontra a instalação de armas nucleares, gerandouma série de protestos e repressão Baseado noromance de Vassills Vassflikos Oscar.de melhorfilme estrangeiro França/1968

TERROR A BORDO (Dead calm) de Phillip
Noyce. Com'Sam Nelll. Nicoie Kidrpan e;Billy
Zane. Palácio 1 (Rua do Passeio. 40 240
6541) América (Rua Conde de Bonfim. 334 -
264-4246) 13h30. 1 5h30. 17h30. 19h30. 21h30São Luiz 2 (Rua do Catete. 307 285 2296)

ATRAIÇOADOS (Betrayed) de Costa Gavras
Com Debra Winger Tom Berenger John Heard e
John Mahoney Cândido Mendes (Rua Joana An
géllca. 63 - 267 7295) 15h30. 17h40. 19h50
22h (10 anos)
Agente do FBI infiltra se num grupo racista que
pretende exterminar negros e judeus mas acaba
apaixonando se pelo líder EUA/1988
S SEMANAS E 1/2 DE AMOR (9 1 2 weeks)
de Adrian Lyne Com Mickey Rourke c Kim Basm
ger Studio-Catete (Rua do.Catete 228 205
7194) Studio Copacabana (Rua Raul Pompéia
102 - 247 8900) 15h 17h10 19h20 21h30
(16 anos)
Mulher desquitada encontra homem rico e estra
nho e os dois passam a viver uma paixão alucinan
te num curto espaço de tempo; EUA/1985

ART-CASASHOPPING1 Travessuras amoro
sas de um diabo adolescente 15h30. 17h20
19h 10, 21 h (10 anos)
ART-CASASHOPPING 2 Cegos, surdos e
loucos¦ 15h. 17h. 19h. 21h (10anos)
ART-CASASHOPPING 3 Máquina mortífera2- de 2" a 6». ás 16h30. 18h45. 21 h Sábado edomingo, a partir das 14h15 (14 anos)
ART-FASHION MALL 1 O céu se enganou15h30.17h40.19h50.22h (Livre)

ART-COPACABANA Sexo menttras e vídeotape 14h 16h 18h. 20h 22h (16 anos)
CINEMA-1 Faça a coisa certa 14h 16h30
19h. 21h30 (14 anos)
CONDOR COPABACABANA O cemitério
maldito 14h 16h 18h. 20h 22h (14 anos)
COPACABANA Contos de Nova York 14h
16h30.19h. 21h30 (Liyre)
JÓIA Máquina mortífera 2 14h30 16h50
19h10. 21h30 (14-anos)

ART-FASHION MALL 2 Sexo. mentiras evideotape: de 2J a 6». ás 16h. 18h, 20h. 22hSábado e domingo, a partir das 14h (16 anos)
ART-FASHION MALL 3 — Cegos, surdos e loucos: de 2* a 6». ás 16h. 18h. 20h. 22h Sábado edomingo, a partir das 14h (10anos)

BARRA-1 — Terror a bordo 14h. 16h. 18h. 20h.22h (14 anos)

Miami spice '2 O tempero da
17h45. 19h30 (18 anos)

DOIDA DEMAIS (Brasileiro) de Sérgio Rezende
com Vera Flscher José Wilker Paulo Betti e ítalo
Rossi Lido 1 (Praia do Flamengo. 72 ,285
0642) 16h; 17h50. 19h40. 21h30 (16anos)
Amor e aventura policial tendo como cenários as
galerias de arte de Ipanema e a realidade do interior do Brasil Produção de 1989

VIDEOTAKE/FESTIVAL AGATHA CHRIJJTJÍ,— Exibição de A maldição do espelho, de C^JJV. i*>
Hamilton. Hoje. ás 18h15. no Cândido Mendes. [Rua 1° de Março. 101. Entrada franca MA* ^*-7 i
FESTIVAL DE MÚSICA CLÁSSICA - Exibição" ' !
de Horowitz in London — Classic Concert. HojèW ' Jàs 12h15. 15h15. no Cândido Mendes. Rua 1o dé' 1 |Março. 101 Entrada Iranca, i
VlDEOS NO BANCO DO BRASIL — As 12h30 • • !e 18h30; Caçadores da .alma, documentário ^0' ' [Silvio Teridler As 16h e 19h30; 0s anos de, t iSilvio Tendler Hoje, no Centro Cultural Banco cfo, •, '
Brasil, Rua 1o de Março. 66. Entrada franca. . * w "( I
VlDEOS NO ADUANA — Exibição do vídeo, !
Muse concert. Hoje, a partir das 18h. no Aduana ' [Vídeo. Rua da Alfândega, 43. i
NÚCLEO ATLANTIC DE VlDEO/MOSTRÁ OS! ' >
PRESIDENTES — Exibição de Jango. de Silvio'-? |Tendler Hoje. ás 11 h30 e 18h, na UERJ. Rua Sâo' [Francisco Xavier. 524/sala 104/10° andar. ' i

ART-FASHION MALL 4 — Travessuras amorosas de um diabo adolescente de 2" a 6" ás 16h30.I8h20. 20h10, 22h Sábado e domingo, a partirdasÍ4h40 (10anos)

BARRA-2 — O cemitério maldito 14h. 16h, 18h20h. 22h (14 anos)

RICAMAR ;•> de abril. Brasil 14h30 16h
17h30.19h. 20h30. 22h (14 anos)
ROXY Batmar, 14h 16h30. 19h 21 h30 (L
vre)
STUDIO-COPACABANA 9 t/2 semanas de
amor 15h. 17h10.19h20. 21h30 (16ahòs)

BIPANEMA ELEBLÓN

A princesa da Terra Fantástica desaparece e os
ursinhos colocam uma sósia em seu lugar até
encontrarem a verdadeira princesa EUA/1988
MADAME SOUSATZKA (Madame Sousatzka)
de John Schlesinger Com Shirley MacLaine,
Peggy Ashcroft, Twiggy e Shabana Azmi. Studio
Paissandu (Rua Senador Vergueiro. 35 2654653) de 5a a domingo, às 17h 1 5, 19h30. 21h45
De 2a a 4a a partir das 15h (14 anos)
Excêntrica professora de piano exige perfeição de
pequenos alunos que ela pretende transformar em
virtuoses EUA/1988
GUERREIRO AMERICANO (American ninja),
de Sam Firstenberg Com Michael Dudikoff Guich
Koock. Judie Aronson e Tadashi Vamashita Bristol
(Av Ministro Edgar Romero 460 391 4822)
17h 21 h (14 anos)
Soldado lidera um exército de guerreiros ninja e
apaixona-se pela filha do comandante da base
EUA/1987
A HORA DA BRUTALIDADE (52 pick up) de
John Frankenheimer Com Roy Scheider Ann
Margret. Vanity e John Glover Bristol (Av Minis
tro Edgar Romero 460 • 391 4822) 15h 17h
(14 anos)
Suspense sobre um homem de negócios que passaa ser chantageado depois que tem uma aventura
com modelo de casas pornô EUA/1987
TUBARÃO 87 — A VINGANÇA (Jaws Therevenge) de Joseph Sargent Com Lorraine Gary
Michael Came. Lance Guest e Mario van Guest
Campo Grande (Rua Campo Grande, 880 - 394
4452) 14h30.18h 21h30 (14 anos)

NEY MATOGROSSO — Show do cantor Canto '™
cio. Av Venceslau Braz, 215 (295-3044)dom., ás 21 h30. 6a e sáb., às 22h30. Ingressos de
5a e dom. a NCz$ 40.00 (arquibancada). NCz$^ ''
60,00 (mesa lateral e mezanino) e NCz$ 90,00
(mesa central e frisa), de 6" e sáb a NCz$ 50.00
(arquibancada), NCzS 70,00 (mesa lateral) o ^100.00 (mesa central)
SORTE — Apresentação do cantor Bebeto. Teatro • '
da SUAM. Pça das Nações. 88 (270- 7082). De 4" • - ¦
a dom.. às19h Ingressos a NCzS 10.00 • ua -.q,
SEIS E MEIA — Apresentação do cantor Paulinho
da Viola. Participação especial de Cristina Buarqute"
e Maria Amélia Rabello Teatro João Caetano Pça. '
Tiradentes. s/n° (221 0305). De 2a %f .
18h30 ingressos a NCzS 20.00 Até dia 2^^,.^
novembro ' ,
JOÃO CAETANO — Show do cantor Teatro^
João Thetônio. Rua da Assembléia, 10/subsolo 5a.
e 6a às 18h30. sáb e dom., ás 21 h Ingressos a ,'J
NC/S 20.00 . - .

Mthumor ~~
JOÃO KLEBER. HUMOR PRA VALERShow do humorista. Direção de Chico AnysioTeatro da Cidade. Av Epitácio Pessoa. 1664 (?') 7„0^3292) De 5- a sáb.. às 21h30. dom., às 20h30. '
Ingressos a NCz$ 30.00 (14 anos)

CIRCO DE MOSCOU — Show das águas dan
çantes, chimpanzés acrobatas. cavalos apalüzasV *"•
pôneis amestrados, além de palhaços e mágicós"^
Pça 11 (231 0797) 5* e 6->. ás 21 h. sáb. às 15IV.
17h30 e 20h e dom e feriados, às 10h, 15h. 17h30 .
e 20h Ingressos cadeira lateral a NCzS 30,00.
(adulto) e NCzS 20.00 (criança) cadeira central a
NCzS 40.00 (adulto) e NCzS 30.00 (criança) è a'
NCzS 200.00. camarote de quatro lugares

ÊÊ BARES
ROBERTO MENESCAL E WANDA SA — "
Show dos cantores De 4a a dom. às 22h30 Cou-
vert a NCzS 30.00 (5a e dom ) e NCzS 35.00 (6a e
sáb) Consumação a NCzS 25.00 Mistura UP. Rua .
Garcia D'Avlla. 15 (267-6596) HJC
JOSÉ AUGUSTO — Show do cantor 4a e 6a às * '
22h. 6a e sáb às 23h. dom às 21 h Ingressos .4;!. , "
5a e dom a NCzS 40.00. 6a e sáb a NCzS 60.00...
Gafieira Asa Branca. Rua Mem de Sá. 17 (2524428)
CARLINHOS VERGUEIRO — Show do cantor
De 5a a dom. às 23h Couvert a NCzS 35.00 (5a 5 '
6a) e NCzS 45.00 (sáb e dom) Vinícius Piano Bar. ¦
Rua Vinícius de Morais, 39 (287 1497) Até dia 3 v
de dezembro- : - . • "• • ; . • " . ... - . t»cíBEL MACEDO Show da cantora Às 22h i .
Couvert e consumação a NCzS 15.00 Botanic....
Rua Pacheco Leão, 70 (274-0742)
FRUTO DA IMAGINAÇÃO — Show do grupo _>rÁs 21 h Couvert a NCzS» 12.00 Manga Rosa. Rua ' '
1 9 de Fevereiro, 94 (266-4996)

RADIO STARS — Show com as cantoras DuduMorais, Liane Maia. Silvia Massari e Paulo Macha- ./
do (teclado) 5J e dom., às 22h. 6J e sáb., às 23h„ .-Couvert a NC?S 30.00 ( 5-" e dom ) e NCzS 40.00 |(6a e sáb ) Rio Jazz Club. Rua Gustavo Sampaio. " |s/n° (541 9046) Até dia 26 de novembro
NEGUINHO DA BEIJA-FLOR - Show dosam-bista 4-i e 5" às 21 h30. 6J e sáb.. às 23h Couverta NCzS 25.00 (4-> e 5-') e NCzS 35.00 (6J e sáb.)Consumação a NCzS 20.00 Botecoteco. Boiile-vaid 28 de setembro. 205 Até dia 18 de novemhrn , ,
AGNALDO TIMÓTEO,PRESENTE - Show dòcantor De 5' a dom., às 23h Couvert a NCZS50.00 Un Deux Trois. Rua Bartolomeu Mitre, 123 ' "'
(239 0198)
OS CARIOCAS — Show do grupo De 4a a sáb«... <às 22h30 Couvert a NCzS 40.00 (4a e 5a) e NÇz$., ,55.00 (6a e sáb ) People. Av Bartolomeu Mitre. 13/0 (294 0547) De 4a a sáb.. à 1 h da manhã. ,;iDuo Shadow Jazz Couvert a NCzS 40.00 _ir-.
TORAH-TORAH — Show do grupo Às 22h30Couvert e consumação a NCzS 30.00 Gig. Av GalSan Martin' 629 (274 6998)
BAR 776 Show com o grupo Geraçào"tffrti ~'l
Rivers 5a às 22h, 6a e sáb.. às 23h CouVert'uNCzS 30.00 Consumação a NCzS 20.00 São Con"J,-Jrado Palace Hotel Av Niemeyer 776 (322 0911) _ '
Até dia 10 de dezembro
A DAMA DA CANÇAO/ELLEN DE LIMA — „Show da cantora De 5a a sáb-. a partir de meianoite Consumação a NCzS 60.00 One Twehty" ' .
One Av Niemever 121 (274 1122) Até dia 2 db''"dezembro

CÂNDIDO MENDES 2 13h30 (14 anos)
Atratçoados 15h30. 17h40. 19h50. 22h (10anos)
LEBLON-1 Terror a bordo 14h..16h.18h 20h22h (14 anos)

URSINHOS CARINHOSOS NO PAlS DASMARAVILHAS (The care bears adventure inwonderland) desenho anrmado de Raymond Ja
felice Studio Paissandu (Rua Senador Vergueiro
35 265 46§3ri4h 15 15h45. Até domingo
(Livre).,.—

m EXTRA
7 MORTS SUR ORDONNANCE De Jacques
Roufiou Com Michel Piccoli. Gérard Depardieu e
Marina Vlady Hoje, às 19h na Aliança Francesa
de Ipanema Rua Visconde de Pirajá 82/12° an
dar
Drama criminal França/1975
O IDEAL REPUBLICANO DE ÂNGELO AGOS-
TINI Exibição de Ângelo Agostmi Jango e
República ontem e hoje Hoje ás 20h na Casa de
Cultura Laura Alvim Av Vieira Souto 176 Entra
da franca

ÊÊMOSTRAS
MOSTRA CANTAO DE CULT MOVIES Ho
je. amanhã e sábado O fundo do coração (One
from the heart) de Francis Ford Coppoia Com
Frederic Forrest. Teri Garr Raul Julia e Nastassja
Kinski Cândido Mendes (Rua Joana Angélica 63

267 7295) meia noite (16 anos)
Mágica história de amor em Las Vegas envolven
do um casal que briga e se separa durante o feriado
de 4 de julho, cada um em busca de novas aventu
ras EUA/1982

O NOVO CINEMA TCHECO Hoie Minha
pequena aldeia (Vesn/ckó má stredisková). de Jm
Menzel Com Janos Ban. Marian Labuda e Rudolf
Hrusinsky Estação 1 (Rua Voluntários da Pátria
88 286 6149) 20h 22h. Com legendas em
português
Comédia de costumes Dois personagens incom
patlveis dirigem caminhão de carga, enquanto suas
peripécias são lembradas pelos personagens de
uma pequena aldeia perdida Tchecoslováquia/
1986
CICLO DO LIVRO AO FILME -- Ho<e SãoBernardo (Brasileiro) de Leon Hirszman Com
Othon Bastos. Isabel Ribeiro. Vanda Lacerda eNildo Parente Centro Cultural Banco do Brasif
(Rua 1» de Março 101) 16h30 e 18h30 (14anos)
Homem vive obcecado com a idéia de adquirir uma
fazenda e logo depois casa se. mas seu ciúme
doentio provoca o suicídio da mulher e a sua
própria decadência espiritual Baseado no romance
de Graciíiano Ramos Produção de 1972
CICLO DO LIVRO AO FILME Hoie BrásCubas (Brasileiro) de Júlio Bressane Com LuizFernando Guimarães. Bia Nunes. Regina Casé e
Wilson Grey Centro Cultural Banco do Brasil (Rua1° de Março 101) 20h30 Antes da sessão haverá
palestra com a participação de Júlio Bressane
Baseado em Machado de Assis, o filme narra asmemórias do personagem depois de morto refle
tindo sobre a mediocridade de sua existência Produção de 1985
DO CINEMA ALTERNATIVO PARA UMA TE-LEVISAO ALTERNATIVA (III — PAIXÕES)Exibição de O silencioso Makubra (Der lautlose
Makubra) de Jochen Kuhn (1981) e Noite deTrasgos (Rauhnacht) de Klaus Weise (1985)Apresentação e debate com o critico alemão PeterNadermann Cinemateca do MAM (Av Beira Mars/n°) 18h30 Entrada frança

ÊÊ CIRCO

MERCADORES DA MORTE (Fatal beauty) de
Tom Holland Com Whoopi Goldberg Sam Elliott
e Ruben Blades Campo Grande (Rua Campo
Grande 880 394 4452) 16h10. 19h40 (16anos)
Comédia Policial feminina prefere usar diversos
disfarces a ter que usar uma arma. mas precisamudar de métodos quando começa a trabalhar no
departamento de combate aos narcóticos EUA/
1987

Depois da morte do marido, a família Brody muda
se para as Bahamas mas o tubarão aparece nova
mente para espalhar o terror EUA/1 987
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Educativa

— Educativo

PvATD C Q An ' 8h45 3jtEcuB80 20 grau - Edu««-

I 1 m J 1 %. 9 J.. •' ^h VIVER — Debatos do interosse para al^" ™l famllia. Apresentapao de Halina Gryn-

T | 4 Mh, ^Hjjte^4pMINfl|^|fl sentagao de Vera Barroso. Jos6 Regal.
&¦' m < Liliana Rodrigues e Carla Ramos

^i I I I V I ¦ I 1 I Convidados para a mesa-redonda os

0 valor do reembolsado Jh ||t 6h30 TELECURSO 2° QRAU — Educati-
• H BOM DIA BRASILcnado numa montagem polltlcas

T7TVO 11® O I O 7h30 BOM DIA RIO - Noticiino e agendapoeum pamel da existSncia triste e crepuscular m # ¦ cultural local
V UCV G^CAfXvV 8h XOUDAXUXA-lnfan.il Apresen.

%*J-, 13h ®'L°B° MPORTE —

Rogerio Durst ^de Marcos
_ histdrla do Dr. Jeokyll e seu alterego 13h30 vale a pena ver de novo —

cjnema saga, do medico 6 do nionstro Cassiano Gabus Mondss. Com Marllia

vdrlas vereOes aSrias e at6 algumas varlacfles bl- ®p*^^^^^nE^BKMl^EMti^MMMKMMM 14h35 S ess AO DA TARDE — Filrne 0
zarras: numa, o m6dico vlra mulher; noutra, aber- J6Tty L166 e U professor alopr&do QU6 US professor aloprado 23
rapfto sexual. Mas a coisa mais eaquisita que aeon- vezes ViTQ, UTfl CaTltOT CanastrdO 16h40 9 AVENTURA — Reprise da
teceu ao tal m6dico foi virar Jerry Lewis. O pro- Gabus'Mendes Com Tertza Si
fessor aloprado (The nutty professor, EUA, 1963), de atingiu a perfelQfto neste fllme. Em seus filmeB Edson Ceiuiari, Giuiia Gam. Aracy Ba- Oh
Jerry Lewis, conta a histbria de um cientista pas- seguintes ele se comportou demais. labanian e Tato Gabus
cdoio que descobre a f6rmula para virar um tip&o Mas o ator cdmico Jerry Lewis 6 tfto ou mais im- 17h50 o SEXO DOS ANJOS — Noveia de 2h
sedutor. portante que 0 diretor e roteirista em The nutty Jyani Ribeiro Com Bla Seidi. Felipe

Muitos consideram The nutty professor 6 me- professor. Ele 6 o cientista dentugo e babfto que qu™'90' lsabela Gar0la 0 Sllvia Buar"
lhor filme de/por/com Jerry Lewis. O filme n&o para conquistar as mulheres se transforma no gal4 I8h45 TOP MODEL — Noveia de Walter 5h
tem a inventividade furiosa dos primeiros filmes Buddy Love, um cantor canastr&o. Lewis estS. 6ti- Negrao e Antfinio Calmon. Com Malu 6tl
autorais do comediante/cineasta, O mensageiro mo em ambos os personagens. E tamb6m em certos m  j——
trapalhdo (The bellboy, 1960) e O terror das mulhe- hlbridos entre os dois fulanos, causados por im- mOANALi a — IV Manonete
res (The ladies man, 1963): O professor aloprado perfeipOes na fbrmula milagrosa. Mas os ffts de 6h45 PROQRAMAQAO EDUCATIVA
mais comportado. Seu m6rito 6 justamente mistu- Jerry preferem mesmo 6 Buddy Love, no qual ™ ^°^AL LOCAL- Nottaario
rar humor vigoroso e original com um roteiro muita gente identifica uma parbdia de Dean Mar- 8h COMETA ALEQRIA ~ Infantiibem amarrado e direp&o correta. Infelizmente, tin, parceiro cantante de Lewis durante dez anos, Apresentapao de Cmthya. Patrick e
tendfincia de Lewis para organizar seu humor s6 no comeco da carreira. GorgoiSo De 16 em 15 mm. flashes

do MAIMCHETE ECONOMIA -
r^s—— Boletim econdmico
los FIUVTES man, Trlsha Noble, John Ewart, Willie Fennell e Bill Kerr. 11 h55 VOTA BRASIL — Boletim das elei

O PROFESSOR ALOPRADO Produgdo australiana de 81. Cor (94m). coes
_ Jornalista descobre que um grupo de terroristas estd 12h MANCHETE ESPORTIVA — 10

_ „ ,j. ivuiodo usando uma engenhoca nuclear para chantagear TEMPO — Noticiario esportivoComtdim (The nutty professor) de Jerry Lewis. Com Jerry ... j mHnov AuatrAHa Apresentaqao de Mircio GuedesLewis, Stella Stevens, Howard Morris e Kathleen Freeman, ciaaae ae toianey, Australia. iorwal da manchete — ediProducdo americana de 63. Cor (107m). SUA MAJESTADE, O AVENTUREIRO 1 qAO DA TARDE -Noticifrio nacio
Cientista basbaque (Lewis) descobre uma formula TVGlobo —2h20 nai e internacional Apresentaqao de
que 0 transforma em Buddy Love (Lewis), um cantor ¦ A Ventura (His majesty O'Keefe) de Byron Haskin. Com Leda Nagle e Carlos Blanchini
galante e sensual. Burt Lancaster, Joan Rice, Andri Morell e Archie Sa- 13h MULHER 90 - Variedades Apresen

ROBIN HOOD DE CHICAGO vage. ProduQ&o americana de 54. Cor (90m). tap3o de Astrid Fontenelle
TVGlobo —0hl5 Marujo boa vida (Lancaster) ensina nativos de uma 1 &h O HOMEM INVISlVEL — Seriado

ComMi. (Robin and the seven hoods) de Gordon Douglas, ilha dos Mares do Sul a se defenderem de seus inimi- r.'nnc n^ro^A^A^, , ,Com Frank Sinatra, Bing Crosby, Dean Martin, Sammy gos piratas. Este aqui 6 a mais fraca das aven- IDn Anresentacao dR AnoAhr 
~

Davts Jr., Peter Folk, Edward G. Robinson e Victor Buono. turas acrobdticas estreladas por Burt Lancaster para ] gh jornal LOCAL— NonciArioProdugdo americana de64. Cor (123m). 0 produtor Harold Hecht nos anos 50. Mesmo assim 19hi 5 MANCHETE ESPORTIVA 2°Em Chicago, anos 20, gAngster (Sinatra) reune uma flta ligeira, bem-humorada, simpaticissima.
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Rogério Durst

— história do Dr. Jeckyll e seu alterego
ÊL Mr. Hyde está entre as mais repetidas do

Mi^L cinema. A saga do médico e do monstro
criada por Robert Louis Stevenson já teve

várias versões sérias e até algumas variações bi-
zarras: numa, o médico vira mulher; noutra, aber-
ração sexual. Mas a coisa mais esquisita que acon-
teceu ao tal médico foi virar Jerry Lewis. O pro-
fessor aloprado (The nutty professor, EUA, 1963), de
Jerry Lewis, conta a história de um cientista pas-
cácio que descobre a fórmula para virar um tipão
sedutor.

Muitos consideram The nutty professor ò me-
lhor filme de/por/com Jerry Lewis. O filme nâo
tem a inventividade furiosa dos primeiros filmes
autorais do comediante/cineasta, O mensageiro
trapalhão (The bellboy, 1960) e O terror das mulhe-
res (The ladies man, 1963): O professor aloprado é
mais comportado. Seu mérito é justamente mistu-
rar humor vigoroso e original com um roteiro
bem amarrado e direção correta. Infelizmente, a
tendência de Lewis para organizar seu humor só

Jerry Lee é O professor aloprado que às
vezes vira um cantor canastrão
atingiu a perfeição neste filme. Em seus filmeB
seguintes ele se comportou demais.

Mas o ator cômico Jerry Lewis é tão ou mais lm-
portante que o diretor e roteirista em The nutty
professor. Ele é o cientista dentuço e babão que
para conquistar as mulheres se transforma no galã
Buddy Love, um cantor canastrão. Lewis está óti-
mo em ambos os personagens. E também em certos
híbridos entre os dois fulanos, causados por im-
perfeições na fórmula milagrosa. Mas. os fãs de
Jerry preferem mesmo é Buddy Love, no qual
muita gente identifica uma paródia de Dean Mar-
tin, parceiro cantante de Lewis durante dez anos,
no começo da carreira.

«I

WBBBET

m

\4BE3aniBaaEiBEi

PAULO PORTO ALEGRE - Recital de Violão
Às 12h30 Centro Cultural Banco do Brasil Rua
Primeiro d« Março, 66. Entrada franca
DAMASO CERRUTI — Concertoo do bateria As
1 2h30. Paço Imperial Praça 15. Entrada franca

Vsl[RECOMENDA

tf*

ESBEJOUl

JORNAL DO BRASIL
ÊÊAM 940 KHz ESTÉREO

JBI — Jornal do Brasil Informa de 2a a 6'
às 7h30. 12h30, 18h30 e 0h30 Sáb dom eferiados, às 8h30. 1 2h30. 1*8h3Ò e 0h30
Repórter JB de 2J a dom informativo às horas
certas
JB Notícias — de 2J a 6J informativo às meias
horas
Além da Noticia — de 2J a 6J às 8h55 com
Sônia Carneiro
Momento Econômico do 2J a 6J ás 8hl0Apresentação de Rui Pizarro
No Mundo — de 2J a 6J às 8h2b com Carlos
Castilho.
Nas Entrelinhas — de 2J a 6J às 8h35 comJoão Máximo
Panorama EconAmico — do 2J a 6J às 8h40
Correspondente em Washington de 2a a 6J
às9h10. com Ricardo Andró
Correspondente em Paris - de 2' a 6" às9h20 e 1 2h 10. com Reale Jr
Os Rumos da Política — de 2a a 6a às 9h40
com Rogério Coelho Neto
Correspondente em Londres de 2a a 6a às
9h50
Encontro com a Imprensa de 2a a 6a às13h
O seu dinheiro hoje de 2a a 6a às18h05 com
Ernesto Alonso Ortiz
Arte Final — Variedades de 2a a 6a às 22hcom Luiz Carlos Saroldi
ÊKFM ESTÉREO 99, 7 MHz
20 horas Reprodução digital (CDs e DATs)
Abertura da Ópera Salvador Rosa de Carlos Go
mes (OS Campinas. Juarez AAD 7 34) Carna
vai de Viena, op 26 de Schumann (Arrau AAD
22 10) Sinfonia n° 6 Patética, em si menor op
74 de Tchaikowsky (Fil Los Angeles. Giulini
D D D 46.40) Sonata em sol menor para violino e
piano, de Debussy (Thibaud. Cortot Grav 1929
ADD 1126) Come ye sons of art Ode para o
aniversário da Rainha Mary em 1694 de Henry
Purcell (OC Monteverdi. Gardiner AAD 25 20)
Sinfonia n° 10. em mi menor op 93 deShostako
vitch (Fil Berlim. Karajan DDD 5120)
MFM 105 —105.1 MHz

105 na Madrugada — de 2a a 6J 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
Vaie A Pena Ouvir de Novo - de 2a a 6a às
12h.
Boa Tarde Amizeda — de 2a a 6a às 13h
As Mais Pedidas do Som dos Bairros do 2a
a 6a. às 15h
105 Segredos de Amor — de 2a a 6a às 18h
Amor sem Fim • de 2a a 6a às 20h
V CIDADE —102,9 MHz

Saudade Cidade — de 2*. 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 ás 18h
Baú do Rock de 2a a 6a ás 22h

[~1 A programação publicada no Roteiro está sujei
ta a alterações de última hora. É aconselhável
confirmar horários e programas por telefone

? As críticas publicadas no Roteiro obedecem às
seguintes cotações • Ruim * Razoável ? ? Bom
? ? ? Ótimo ir ir ir ir Excepcional

DIONiSIO DEL SANTO Pinturas, dese
nhos. gravuras e relevos Paço Imperial Praça
XV De 3a a domingo das 11 h às 19h Até
domingo
A primeira vez que o artista é apresentado ao
público em uma grande mostra retrospectiva
Com cerca de 1 bO 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 - Exposiçüo de MO obras de 48
artistas cariocas Museu de Arte Moderna Av
Beira Mar s/n° 3'1 e de 5a a domingo das 1 2h
às 18h <!¦' dns 12h ás 20h As 4a às 19h
visitas com monitor Até dia 25

SÉRVULO ESMERALDO Esculturas e reievos Triade Galeria Av Epitácio Pessoa 1 264 Do2a a 6a das lOh ás 20h Sábados das 10h às 18hAté sábado
ARTHUR BISPO Pinturas Escola de Artesfhsuais do Parque Lage Rua Jardim Botânico414 De 2a a 6a das 10h às 21 h Sábados edomingos, das 10h às 18h Até domingo
flAvio-shirú — Pinturas Thomas Cohn Arte
Contemporânea Rua Barão da Torre. 1 85 De 2a a6a das 14h às 20h Sábados das 1 6h às 20h Até

,.[)laJ2 -
ARTUR BAR RIO Pinturas Galeria Montesan
ti Estrada da Gávea 899./212B De 2a a sábado,
dás 10h às 22h Até dia 25
ARTUR BARRIO Intervenções nas paredes da
galeria Galeria de Arte do Centro Empresarial Rio
Praia de Botafogo 228 De 2a a 6a das 1 3h às
19h Sábados e domingos das 13h às 18h Até dia
27
MACHADO DE ASSIS — TEMPO E MEMÚ-
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
3a a domingo das 10h às 23h Até dia 3 de
dezombro
RAYMOND ASSEO • Fotografias Sala Carlos
Oxwald do MNBA Rua México esquina com
Heitor de Mello De 2a a 6a das lOh ás 18h Até
dia 5 de janeiro
COLETIVA Obras de Rauí Gryner Izraei Brum
Júlio Vieira e outros Espaço de Arte Santa Ursula
Rua Farani 42 sobreioja De 2a a 6a das 10b às
18h Inauguração hoje às 19h Até dia 13 de
dezembro
35« EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ARTE FO-
TOGRAFICA Coletiva Sociedade Fluminense
de Fotografia Rua Dr Celestino 116 - Nitoró
Diariamente das 19h às 22h Ultimo dia
O ESTANHO NO BRASIL: 1600 A 1900
Peças antigas em estanho da coleção de John
Somers Paço Imperial Praça XV De 3a a domin
go das 11 h às 18h Ultimo dia
MARCUS ANDRÉ Desenhos Pequena Gale
na Rua da Assembléia 10'subsolo De 2a a 6"
das 10h às 18h Até amanhã
ALICE, 190 Coletiva Instituto Cultural Brasil
Argentina Praia de Botafogo 228/sobreloja De
2a a 6a das 11 h às 1 9h Até amanhã
O IDEAL REPUBLICANO DE ÂNGELO AGOS-TINI — Charges e textos da Revista Ilustrada e D
Quixote Casa de Cultura Laura A/vim Av Vieira
Souto 176 De 3a a 6a das 10h às 20h Até
amanhã
EXPOSIÇÃO FOTO JORNALISMO ¦ Coletivade vários fotógrafos Espaço Cultural PetrobràsAv Chile 65 De 2a a 6a das 9h às 17h Até
amanhã
BERENICE FERRO Aquarelas Galeria de ArteTijuca Tênis Clube Rua Conde de Bonfim 451 '?f
andar De 2a a 6a das14hàs22h Até amanhã
PARODI Pinturas Clube dos Caiçaras Ilha dosCaiçaras De 3a a 6a das14hàs19h Sábados das15h às 19h Até sábado
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mCANAL 9 — TV Córcovado
7h10 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 16h30

- Educativo 1 ?h
7h40 RENASCER Religioso
7h55 PROJETO NOVA VIDA ~ Religio

so 18h40
8h POSSO CRER NO AMANHA -

Religioso
8hl 5 ENTRE AMIGOS - Religioso 19h
8h30 DESPERTAR DA FÉ - Religioso
9h VINDE A CRISTO - Religioso
9h30 IGREJA DA GRAÇA - Religioso
10h PALAVRAS DEVIDA - Religioso 20h
IOhl5 CENTRO DE CONVENÇÕES

EVANGÉLICAS - Religioso
11 h VIVA COM SAÜDE - Informativo 20h05
11 h 15 MEDIUNIDADE - Religioso Com

Átila Nunes
11h30 FÉRIAS NO ACAMPAMENTO 20h15Seriado 20h30
12h EM TEMPO — Variedades Apresen

tação de Roberto Milost 21 h30
1 2h30 O DIREITO DE NASCER - Reprise 22h30

da novela mexicana de Féhx Caignet 23h30
13h SOM NA CAIXA . Musical Apre

sentaçào de Ademir Lemos e Osmar 0h
Cintra

14h SESSÃO DESENHO

'Telefone da emissora 580-1536
SHOW DA LUCY — Seriado
MULHER EM AÇÃO — Utilidade
pública com entrevistas Apresentação
de Deyse Borges
VIBRAÇÃO — Programa jovem com
música, esportee novldadss Apresen-
tação de Cesinha
JORNAL DA RECORD — Noticiá-
rio Apresentação de Carlos Nasci-
mento Comentários de M-arco Antô-
mo Rocha
ARTE Ê INVESTIMENTO — Infor
mativo sobre o mercado de artes
Apresentação de Márcia C Soares
INFORME ECONÔMICO - Infor-
mações sobre o mercado financeiro
Apresentação de Nelson Priori
OS GAROTINHOS — Seriado
PROGRAMA JOSÉ ALIVERTTI —
Entrevistas e debates
ASAS DA ESPERANÇA — Seriado
RIO EM DEBATE - Entrevistas
O RIO É NOSSO — E ntrevistas
Apresentação de Murillo Neri
ÚLTIMA PALAVRA — Rei iqioso
Apresentação do pastor Miguel Ange
Io

MCANAL 11 — TV S
6h45 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- Educativo
7h MÃOS MÁGICAS - Educativo
7h1 5 TJ — EDIÇÃO DA MANHÃ - Des-

taques das notícias do dia Apresenta-
ção de Ana LuiHa Prudente

7h30 SHOW DA SIMONY Infantil
Apresentação de Simony

9h ORADUKAPETA Infantil Apre
sentaçào de Sérgio Mallandro

11 h DÓ. RÉ. Ml. FÃ. SOL. LÃ. SI
Infantil Apresentação de Mariane

12h50 CHAPOLIN Seriado
13h20 BOZO — Infantil Apresentação do

palhaço Bozo
16h SHOW MARAVILHA Infantil

Apresentação de Mara
18h05 CHAVES Senado
18h34TJRIO Noticiário local
18h57 ECONOMIA POPULAR/PERGUN-

TE AÓ TEMER Comentários sobre
economia

Telefone da emissora 580-0313
19h TJ BRASIL — Noticiário nacional einternacional Apresentação de BorisCasov
19h40 CORTINA DE VIDRO - Novela deValcir Carrasco e Bráulio PedrosoCom Herson Capri, Adriano Reis. An-tònio Abujamra e Esther Góes
20h30 ESPECIAL ELEIÇÕES - Coberturada apuração das eleições
21 h30 A PRAÇA é NOSSA — Humorístico23h JÕ SOARES. ONZE E MEIA — En-trevistas com Jô Soares Convidadosde hoje a atriz Cláudia Ohana. a colu-msra social Alik Koslakis e o cantorWaldick Soriano
0h TJ — EDIÇÃO DA NOITE - Desta-

ques das noticias do dia Apresenta-
ção de Kátia Maranhão

0h30 PERFIL Entrevistas Apresentação
de Otávio Mesquita

MCANAL, 13 — TV Rio
7h35 PROGRAMA EDUCATIVO
7h50 JUERP—Religioso
8h07 REENCONTRO — Religioso Apre

sentaçào do pastor Fanini
9h06 RIO MULHER — Programa feminino

Apresentação de Selma Vieira
10h30 AERÓBICA NA TV - Variedades

Apresentação de Aldo Ribeiro
11 h07 CLIP TV — Clips musicais Apresen

tação de José Renato Rabelo
12h10 RIO URGENTE ESPORTE — Espor

tivo Apresentação de José Cunha
13h07 RIO URGENTE —Variedades Apre-

sentação de José Carlos Cataldi. Si
mone Fernandes e Patrícia Rodrigues

Telefone da emissora 293-0012
18h REPÓRTER SEM MEDO Noti-ciáno policial Apresentação de JoséAdilson
18h30 JORNAL 6h30 Noticiário Apre*sentação Paulo Gil e Patrícia Rodri-

gues
19h30 TÚNEL DO TEMPO — Seriado20h30 CINE RIO — Seriado Columbo
23h30 PLANO GERAL— JornalísticoApresentação de Bruno Thys. IsraelTabak. Luiz Fernando Gomes e AnaMaria Badaró
0h30 SESSÃO MADRUGADA — Seria-do Na corc/a bamba

JB
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JORNAL DO BRASIL

A ESTRELA DO LAR — Texto e direção de
Maiirò Rasi. Com Marieta Severo. Sérgio .Viottr
Sônia Guedes e outros. Teatro Copacabana. Av
N.S. de Copacabana. 291 (257 0881) De 4J a
sáb.. às 21 h. Dom., às 19h Ingressos a NCzS 35.00
(4J e 5"). NCzS 40.00 (6* e dom) e NCzS 50.00
(sáb.. feriado e véspera de feriado)
4 NUM KUARTO — Texto de Valentiríi Kataiev
Direção e adaptação de Paulo Reis Com Jackie
Sperandio. Helena Delamare. Paulo Bernardo. Ro
gériò'Dolabella e Márcio Bove. Teatro de Bçlso
Aurímar Rocha. Av Ataulfo de Paiva. 269 De 4J a
sáb'.yàs'21 h30 e dom., às 20h30 Ingressos a NCzS
25.00 (4a. 5J e dom ) e NCzS 30.00 (6d e sáb)
Duração 1h40
LULU — Texto de Frank Wedekind Adaptação do
Geraldo Carneiro. Direção de Naum Alves de Sou
za. Com Maria Padilha. Ewerton do Castro. Gui
lherme,Leme. Rosane Gofman entro outros Casa
de Cultura Laura A/vim. Av Vieira Souto. 175
(24'7;6946) Do 4-» a sáb.. às 21h30 Dom., às
20h3Ò. Ingressos a NCzS 30.00 (4d e 5a) NCzS
35.00 (6J e dom ) e NCzS 40.00 (sáb e feriados)
Duração.-1 h 50
Sorteio de serigrafias de Mònica Barki até o dia 19
de novembro
GEORGE DANDAN — Texto de Molière Direção
do Ivan do Albuquerque. Com Rubens Corrêa.
Lídia Brondi. Leyla Ribeiro. Nildo Parente e outros
Teatro. Ipanema. Rua Prudente de Morais. 824
(2,47-9794) De 5» a sáb.. às 21 h30. dom às 19h
e 21h30. Ingressos 5J. 6J o dom a NczS 25.00
sáb.. feriado e véspera de feriado a NCzS 30.00
Déáòònto de 30% (5a e dom ) e 20% (6" e sáb)
medíânate apresentação de cupom e cartão de
leitor do JB Duração 1 h 10
PERVERSIDADE SEXUAL EM CHICAGO
Texto de David Mamet. Tradução de Marcos Ribas
de Faria. Direção de José Wilker Com José Mayer
Pauio Betti. Eliane Giardini e Vera Fajardo Teatro
de Arena. Rua Siqueira Campos. 143 (235 5348)
De 4a^a sáb. ás 21 h30 e dom., às 20h. Ingressos 4a

} e 5a a NCzS 30.00. 6a e dom. a NCzS 40.00 o sáb e' feriados a NCzS 50.00. Duração 1 h30
JK — Texto e direção de Luis Arthur Nunes Com
José de Abreu. Lilia Cabral e Fábio Junqueira,
entre^outros Teatro Nelson Rodrigues. Av Repú
blica do Paraguai. s/n° (262 0942) De 4J a sáb
às 2Th. Dom., às 19h30 Ingressos a NCzS 30.00
(4"). NCzS 40.00 (5-, ô-1 e dom ) o NCzS 50.00
(sáb.). Duração. 1 h50
ENTRE QUATRO PAREDES — Texto de Jean
PauV Sartre. Direção de Miguel Rezende Com
Sônia Catarina. Yaska Antunes e Miguel Rezende
Teatro- Villa-Lobos. Sala Monteiro Lobato Av
Princesa Isabel. 440 (275-6695) De 5a a sáb.. às
21h30 e dom., às 20h Ingressos a NCzS 20.00
Duração 1 h50 Não é permitida a entrada após o
inicio do espetáculo
Três mortos, condenados ao inferno, são trancados
em um cubículo à espera do carrasco
A TRÁGICA HISTORIA DO DOUTOR FAUS-
TO -njexto de Christopher Marlowe Tradução de
BetU^abetti. Direção de Moacyr Góes Com Fio
riano Peixoto. Leon Góes e Antonella Batista, entre
outros. Teatro Villa-Lobos/Espaço III. Av Princesa
Isabel. 440 (275-6695) De 5J a sáb às 21h30
Dom. às 20h. Ingressos 5a a NCzS 30.00. 6a e dom
a NCzS 35.00; sáb.. a NCzS 40.00 e NCzS 20.00
para classe. Desconto de 20% mediante apresenta
ção de cartão e cupom de leitor do JB Duração
1 h50 O espetáculo começa rigorosamente no ho-
rário
O ESTRANHO JOGO — Texto de Suzana Torres
Molina. Direção. Denise Bandeira Cpm Cristina
Pereira. Ricardo Blat e Stela Freitas Teatro Càndl
do Mendes. Rua Joana Angélica. 63 (267 7295)
D»-4a a sáb.. às 21 h30 e dom às 20h Ingressos de4a 5a e dom a NCzS 20.00, de 6a e sáb a NCzS
30.00 Duração 1 h20 Ultimas semanas
ANNOS LOUCOS — Texto e direção de Márcio
Augusto. Com Jonas Bloch. Patrícia Brandão.
Marcos Ommati o Isa Vianna. entre outros Teatro
Casta Grande Av Afânio de Melo Franco. 290
(23Ô-4046) De 5a a sáb. às21h30edom às 20hIngressos'a NCzS 30.00 (5a) e NCzS 40.00 (6a adom.) Duração 1h20 Curta temporada

AS MASCARAS — Projeto Teatro Gestual Dire •
ção e Roteiro de Dácio Lima Com Gulu MonteiroRita Siriaka. Elke Rettl. entre outros Teatro daAliança Francesa — Botafogo. Rua Muniz Barreto730 (286-4248) De 5-a sáb às21h30 Dom às20h30. Ingressos a NCzS 20.00 (5J) e NCzS 25.00
(6a, £ slom.) Desconto de 20% mediante apresentação de cupom e cartão de leitor do JB Duração50m. Até dia 26 de novembro
COMO SE TORNAR UMA SUPERMAE EMDEZ LIÇÕES — Texto de Paul Fuc's. Tradução deFláyiofMarinho. Direção de Wolf Maia. Com EvaTodor. Daniel Dantas. Ida Gomes. Oswaldo Louzada e outros. Teatro Princesa Isabel. Av Princesa
Isabel. 186 (275-3346) De 4" a 6' às 21h30sáb.. às 20h e 22h30 e dom., às 18h30 e 21 hIngressos 4a e 5a a NCzS 30.00. sáb., feriado evéspera de feriado a NCzS 40.00 e 0a e dom aNCzS 35.00. Desconto de 20% mediante apresen
tação do cupom e cartão de leitor do J B Duração
1 h40.
POR FALTA DE ROUPA NOVA, PASSEI FER-RO NA VELHA — Texto de Abílio Fernandes
Diréçào de Paulo Afonso de Lima. Com Benvindo
Sequeira. Vanda Lacerda.vMonique Lafond. Saiu
quia Rentine. Henriqueta Brieba. entre outrosTeatro da Praia. Rua Francisco Sá. 88 (267 7749)4**. 5» às 21 h30; 6» às 22h. sáb.. às 20h e 22h30. edom., às 19h e 21h30. Ingressos 4a e 5a a NCzS35.00; 6a e dom. a NCzS 40.00 e sáb a NCzS45.00. Aos domingos.. NCzS 25.00. para universi-tários. Duraçào. 1 h30.
TEM UM PSICANALISTA NA NOSSA CAMA• - Texto de João Bethencourt. Direção de An
Coslov Com Roberto Pirilo. Angela Vieira e Rogério Fabiano. Teatro Glória. Rua do Russel. 632
(245-5527) De 5a a sáb.. às 21h30 e dom às20h. Ingressos a NCzS 40.00 Duração 1 h20 Até
dia 30 de dezembro Hoje. excepcionalmente, às
21fi30
M^j^er..desconfia da fidelidade do marido e procmflJ3SÍcanalista para resolver seus problemas

'CANAL 2 — TV Educativa

MOS FIUMCES
O PROFESSOR ALOPRADO

TV Globo —14h35
Comédia (The nutty professor) de Jerry Lewis. Com Jerry ¦

Lewis, Stella Stevens, Howard Morris e Kathleen Freeman.
Produção americana de 63. Cor (107m).
Cientista basbaque (Lewis) descobre uma fórmula
que o transforma em Buddy Love (Lewis), um cantor
galante e sensual.

ROBIN HOOD DE CHICAGO
TV Globo— 01115

Comédia (Robin and the seven hoods) de Gordon Douglas.
Com Frank Stnatra, Bing Crosby, Dean Martin, Sammy
Davis Jr., Peter Falk, Edward O. Robinson e Victor Buono.
Produção americana de 64. Cor (123m).
Em Chicago, anos 20, gángster (Sinatra) reúne uma
quadrilha da pesada (Martin, Davis) e disputa o con-
trole do crime com um rival (Falk). Graças a uma
esperta campanha publicitária do relações públicas
da quadrilha (Crosby), o gángster se torna um mo-
derno Robin Hood. Nem o elenco formidável consegue
tranformar esta farsa baseada em Robin Hood num
bom filme. Mas são os atores/cantores e a música de
Sammy Cahn e James Van Heusen que tornam o
filme divertidamente assistivel, apesar do desastroso
roteiro de David Schwartz.

CHANTAGEM MORTAL
TV Bandeirantes — lh

Suspense (Deadline) de Arch Nicholson. Com Barry New-

man, Trisha Noble, John Ewart, Willie Fennell e Bill Kerr.
Produção australiana de SI. Cor (94m).
Jornalista descobre que um grupo de terroristas está
usando uma engenhoca nuclear para chantagear a
cidade de Sidney, Austrália.

SUA MAJESTADE, O AVENTUREIRO
TV Globo —2h20

Aventura (His majesty 0'Keefe) de Byron Haskin. Com
Burt Lancaster, Joan Rice, André Morell e Archie Sa-
vage. Produção americana de 54. Cor (90m).
Marujo boa vida (Lancaster) ensina nativos de uma
ilha dos Mares do Sul a se defenderem de seus inimi-
gos piratas. Este aqui é a mais fraca das aven-
turas acrobáticas estreladas por Burt Lancaster para
o produtor Harold Hecht nos anos 50. Mesmo assim é
fita ligeira, bem-humorada, simpaticissima.

OS LORDES DE FLATBUSH
TV Globo — 3h55

Bons tempos, hein?(The lords of Flatbush) de Stephen F.
Verona e Martin Davidson. Com Sylvester Stallone, Perry
King, Henry Wrinkler e Paul Mace. Produção americana de
74. Cor (88m).
No final dos anos 50, um grupo de jovens rebeldes
(Stallone, King e Wrinkler) da Avenida Flatbush,
Brooklyn, Nova Iorque, descobre o amor e a ma-
turidade. Este parece um telefilme mas nào é. No
entanto, esta mediocridade nostálgica até que vai
trazer saudades dos velhos tempos. Quando S. Stallo-
ne era mero coadjuvante.

CATAVENTO — Infantil
QUALIFICAÇÃO profissional— Educativo
TELECURSÒ 1° GRAU — Educati-vo
TELECURSÒ 2® GRAU — Educati-VO
VIVER — Debates do interesse para afamília. Apresentação de.Halina Gryn-berg
COBERTURA DA APURAÇÃO
DAS ELEIÇÕES!» — Ao vivo. Apre-
sentação de Vera Barroso. José Regai.
Liliana Rodrigues e Carla Ramos
Convidados para a mesa-redonda os

MCANAL 4 —TV Globo
TELECURSÒ-2° GRAU — Educati-VO
BOM PIA BRASIL — Entrevistas 19h"5
políticas 20hBOM DIA RIO — Noticiário e agenda
cultural local
XOU DA XUXA — Infantil Apresen-
tação de Xuxa 20h35
GLOBO ESPORTE — Esportivo
Apresentação de Fernando Vanuccl

13h05 HOJE — Noticiário, agenda cultural eentrevistas. Apresentação de MarcosHummel 21h40
13h30 VALE A PENA VER DE NOVO —

Reprise da novela Brega & chique, de 22h45
Cassiano Gabus Mendes. Com MarlliaPera. Glória Menezes, Marco Nanini.
Jorge Dóna e Patrícia Pillar

14h35 SESSÃO DA TARDE — Filme O
professor aloprado 23h46

16h40 SESSÃO. AVENTURA — Reprise danovela. Que rei. sou eu?, de CassianoGabus Mendes. Com Tereza Rachel,
Edson Celulari, Giulia Gam. Aracy Ba- 5labanian e Tato Gabus

17h50 O SEXO DOS ANJOS — Novela de 2h20
Ivanl Ribeiro Com Bla Seidl. Felipe
Camargo, Isabela Garcia e Silvia Buar- 3h55
que18h45 TOP MODEL — Novela de Walter 5h10
Negrão e Antônio Calmon. Com Malu 6^

Telefone de emlMora 221 -2227
historiadoras Hélio Silva e Nelson
Werneck Sodré. a cientista política As-
pásia Camargo, o engenheiro HUde-
brando Góes. o jornalista Maurício,
Dias. entre outros

12h REDE BRASIL — TARDE — Noti-
ciário nacional Apresentação de Lilia- .
na Rodrigues e Carla Ramos

12h20 COBERTURA DA APURAÇÃO
DAS ELEIÇÕES 89 — Continuação

21 h30 JORNAL DA REDE BRASIL —
NOITE — Noticiário nacional e entre-
vistas. Apresentação de Kivla Almeida
e Eduardo de Carvalho

22h COBERTURA DA APURAÇÃO
DAS ELEIÇÕES 89 — Continuação

Telefone da emlMora 529-2857
Mader, Nuno Leal Maia. Cecil Thiré.
Taumaturgo Ferreira e Maria Zilda
RJ TV — Noticiário local
JORNAL NACIONAL — Noticiário
nacional e internacional. Apresenta-
ção de Cid Moreira e Sérgio Chappe-lin
TIETA — Novela de Aguinaldo Silva.
Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Li-nhares Com Betty Faria. JoanaFo.mm. Cássio Gabus Mendes. Lídia
Brondi e Reginaldo Faria
GLOBO DE OURO — Parada musl-
cal
REPÚBLICA — Minissérle om quatrocapítulos. Direção de Walter Avancini.
Com Otávio Augusto. Grande Othelo.
Nívea Maria. Cláudio Cavalcanti e ou-
tros. (3o capitulo)
JORNAL DA GLOBO — Noticiário
nacional e internacional.. Comentários
de Paulo Henrique Amorim e Paulo
Francls
FESTIVAL DE SUCESSOS — Filme
Robin Hood de Chicago
CORUJÃO I — Filme Sua majestade,
o aventureiro
CORUJÃO II — Filme Os lordes de
Flatbush
FARO FINO — Senado
TURMA GENIAL— Desenho

MCANAL 6 — TV Manchete
6h45 PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA7h JORNAL LOCAL—Noticiário7h30 BRASÍLIA — Jornalístico
8h COMETA ALEGRIA — InfantilApresentação de Cinthya. Patrick eGorgolãò De 16 em 15 min . flashes

do MANCHETE ECONOMIA -
Boletim econômico

11 h55 VOTA BRASIL — Boletim das elet
ções

12h MANCHETE ESPORTIVA — 1®
TEMPO — Noticiário esportivo
Apresentação de Márcio Guedes

1 2h30 JORNAL DA MANCHETE — EDI-
ÇAO DA TARDE — Noticiário nacio
nal e internacional Apresentação de
Leda.Nagle e Carlos Blanchini

13h MULHER 90 - Variedades Apresen
tação de Astrid Fontenelle

15h O HOMEM INVISÍVEL - Seriado
Episódio Operação Las Vegas

16h CLUBE DA CRIANÇA — Infantil
Apresentação de Angélica

19h JORNAL LOCAL — Noticiário
19h 15 MANCHETE ESPORTIVA 2°

Telefone da emissora 285-0033
TEMPO — Boletim esportivo Apre-
sentaçào de Paulo Steln

19h30 PATRÍCIA — Musical com a cantora
20h30 JORNAL DA MANCHETE — 1-

EDIÇÃO — Noticiário nacional e in-
ternacional Apresentação de Leila
Cordeiro e Eliakim Araújo

21 h30 KANANGA DO JAPÃO — Novela
de Wilson Aguiar Com Cristiane Tor-
lom. Raul Gazola. Tônia Carrero, Giu-
seppe Oristanio. Zezé Motta e Rubens
Corrêa

22h30 VOTA BRASIL ESPECIAL - Co-
bertura da apuração das eleições Co-
mentários de Villas-Boas Corrêa e
Carlos Chagas

23h35 MOMENTO ECONÔMICO - In
formativo sobre economia Apresenta-
ção de Salomão Schvatzman

23h45 JORNAL DA MANCHETE — 2*
EDIÇÃO — Noticiário nacional e in-
ternacional Apresentação de Leila Ri-
chers e Ronaldo Rosas

0h30 JORNAL LOCAL- Noticiário
0h45 BARETTA Seriado Episódio Vigi-

iância feroz

1CANAL 7 — TV Bandeirantes Telefone da emissora 542-2132
6h LEVANDO A VIDA
6h30 EU È ELAS
7h PRESIDENTE 89 - Cobertura das

eleições Apresentação de Marllia Ga
briela. Cióvis Rossi. Washington No-
vaes e outros Convidados Carlos
Matheus. do Instituto Gallup. o em-
presàrio Abílio Diniz os políticosAbreu Sodré. Franco Montoro. Dalmo
Dallari. Almmo A/lonso. Orestes Quér
cia. Luua Erundina. entre outros

12h BANDEIRA 1 Esportivo Aprosen
tação de Rafael Moreno e Vera Nica-
retla

13h PRESIDENTE 89 Continuação
19h JORNAL DO RIO Noticiário local

Apresentação de José Augusto Ribei-
ro e Paulo Branco

19h30 JORNAL BANDEIRANTES - Noti-
ciário nacional e internacional Apre-
sentaçào de Marllia Gabriela. Ferreira
Martins e outros
PRESIDENTE 89 — Continuação
VANGUARDA - Jornal ismo co
mentado Apresentação de Doris
Giesse Rafael Moreno e Fernando
Garcia
CINEMA NA MADRUGADA I -
Filme a programar
CINEMA NA MADRUGADA II -
Filme a programarLEVANDO A VIDA
EU E ELAS

20h30
1 h30

2h30
4h30
6h
6h30

^BmBsaíatsr
^RECOMENDA
rx' O JARDIM DAS CEREJEIRAS — Texto de

Anton Tchekov. Tradução e direção de Paulo
Marrtqde. Com Natália Thimberg. Sérgio Britto.
Qtbq/i Bastos. Edwin Luisi. José Lowgoy e
outros. Teatro dos Quatro. Rua Marquôs de S.
Vicente. 52/2° (274-9895) De 4' a sáb.. ás
2tHHè dom. às 19 h. Ingressos 4a e 5a a NCzS
3KOO:,6'' e dom. a NCzS 40.00 o sáb.. feriado e
véfepera de feriado a NCz$ 45,00. Nâo será
permitida a entrada após o Inicio do espetáculo.
O valor do ingresso não sorá reembolsado para
os.retardatários. Duração. 2h30.
0 extraordinário texto do Anton Tchokov é re-
criado numa montagem em que elenco afinado
com a melancolia e desesperança da peça com-
põe um painel da existência triste e crepuscular
0 visual abstrato desenha um espetáculo rigo-
roso e' formalmente bonito.
Uma hora antes da peça. apresentação da pia•
nista Maria Alice Saraiva.

ORLANDO — Texto de Wirginia Woolf Adapta
ção de Sérgio Sant'Ana. Direção dé Bla Lessa.
Com Fernanda Torres. Júlia Lemmertz. Cláudia
Abrèu 'e outros. Centro Cultural Banco do Brasil
Rua PRimeiro de Março. 66. 4J. ás 19h, 5a e 6a. às
21 h; sàb.. às 19h e 22h e dom., às 19h Ingressos a
NCrò,25,00 (4». 5a e sáb às 19h) e NCzS 35.00
(6a, sáb. e dom ). Estréia hoje para convidados
VAftlAÇâES EM TORNO DE UM INSPETOR
GERAL — Texto do Gogol. Adaptação de Domin
gos de Oliveira. Com Domingos de Oliveira. Ricar
do Kosovski, Dedina Bernadelli Priscilla Rosen
baum e outros. Teatro Benjamim Constant. Av
Pasteur. 350 (295-3448) De 5» a sáb.. às 21 h30
Dom., às 20h. Ingressos a NCzS 30.00 (5J); NCzS
35.00 (6a e dom), e NCzS 40.00 (sáb) Desconto
do 20% mediante apresentação de cupom e cartão
de leitor do JB Duração 1h20 Ultima semana

quinta-feira, 16/11/89 o CADERNO B o 5

NA SAUNA — Texto de Noll Dunn. Direção de
Bibi Ferreira. Com Maitê Proença, Nívea Maria,
Angela Leal e outros. Teatro Villa Lobos. Av Prln
cesa Isabel. 440 (275-6695) Ensaios abertos 6a.
às 21 h/ sáb., às 20h e 22h30 e dom., às 19
Ingressos a NCzS 25.00. De 4a a 6a. às 21 h, sáb.,
ás 20 e 22h30 e dom.; às 19h. Ingressos a NCzS
40.Q0 (4a e 5a). NCíS 45.00 6a e dom) e NCzS
50ÍQjsáb) Duração 1 h40 Estréia hoje para con
vldados.

\
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Jackie, 

pela 

fechadura

Biografia revela fofocas sobre a

intimidade de Jacqueline Kennedy

Tina Correia

JHP AIS que um biografia, o livro
Mm Uma mulher chamada Jackie

IIII — a biografia intima de Jac-
W queline Kennedy Onassis, do

jornalista americano C. David Heymann, é
o relato das relações extraconjugais dos ho-
mens de sua vida: desde o avô, o pai, passan-
do pelo sogro, cunhados, até os dois maridos
que a Imortalizaram — John Kennedy e
Aristóteles Onassis. Que ninguém espere
grandes vôos psicológicos ou literatura ela-
borada. A clara intenção do autor é produzir
texto de leitura fácil, pas-
satempo apimentado para
ocupar enfadonhas esperas
em aeroportos ou ante-sa-
Ias de consultórios médi-
COS.

Lançado em maio nos
Estados Unidos, o livro
ocupou durante dois meses
o primeiro lugar na lista
dos mais vendidos. É com-
preensivel. Afinal, quem
não gostaria de saber que a
jovem Jacqueline foi fia-
grada pela policia em com-,
panhia de um parlamentar,
com os seios à mostra? Ou
que fazia amor em locais
semipúblicos com o bilio-
nário grego? E que costu-
mava comprar 200 pares de
sapato de uma só vez? Estas
e outras fofocas, distribui-
das em quase 600 páginas, já
estão ao alcance do leitor
brasileiro por apenas NCzS
162. Com o selo Best Seller e
uma tiragem inicial de 5.000
exemplares, esgotados em
menos de uma semana,
Uma mulher chamada Jac-
kie (2a edição, 5.000 exem-
plares) chega às livrarias
prometendo repetir o su
cesso que alcançou nos Es-
tados Unidos.

Sobre Jacqueline pode-
se dizer, literalmente, que
sua vida é um livro aberto,
tal sua capacidade de, como
um Midas da midia, trans-
formar em noticia os even-
tos de que participa. Em
Nova Iorque sen rosto está estampado em
todas as livrarias e a revelação de suas inti-
midades estão igualmente na boca do povo.
Todas temperadas com boas dosès de esc&n-
dalos ou tragédias. O livro de Heymann fa-
tura em cima de episódios, verdadeiros ou
não, que revelariam suas intimidadés. Co-
mo a noite em que a impetuosa Jackie,
então noiva de John Husted, foi flagrada por
uma rádio-patrulha no banco do carro em
companhia do futuro presidente dos EUA, o
jovem político Jack Kennedy: "Nesse mo-
mento Jack tinha conseguido tirar o sutiã
da moça." São esses relatos que dão o tom
picante ao texto.

Ainda criança, sofreu o primeiro golpe
com a separação dos pais. "Bloqueou-se
instintivamente, criando um refúgio para
se isolar. O bloqueio se tranformou em seu
principal meio de defesa, seu modo de en-
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frentar o trauma e o estigma do rompi-
mento. Adquiriu prática em participar dos
acontecimentos sem tomar parte neles e
em observar sem ser vista." Foi assim,
com ar altivo e distante, que reagiu às
tragédias de sua vida. Entre elas o assãssi-
nato'do presidente dos Estados Unidos, a
morte do pai, da mãe, da irmã, do cunhado
e do segundo marido.

Como toda adolescente ela cometeu
versos. Chegou a vencer o concurso de en-
salos Prix Paris, entre 1.280 paticipantes
de 225 faculdades. Na escola, advertida pe-
lo péssimo comportamento, sua altivez lhe
valeu uma insólita comparação feita pela
diretora: "Sei que você adora cavalos e
chega a ser parecida com um puro-sangue.
Corre com rapidez, é resistente, tem bom
porte e bom cérebro. Mas se não for doma-
da e bem treinada, não chegará a coisa

alguma." Como jornalista foi um fracasso,
pelo menos é o que afirma o editor-assis-
tente do jornal Times-Herald, onde traba-
lhou pouco mais de um ano: "Como repór
ter era, no máximo, medíocre "

Mas o tema central de sua vida parece
ter sido a infidelidade conjugai. Filha de
um inveterado conquistador, ao casar-se
pela primeira vez Jacqueline caiu nas
mãos de outro charmoso sedutor, o presi-
dente John Kennedy, cujos assédios ao
mulherio extrapolavam as paredes ceri-
moniosas da Casa Branca. O envolvimento
do presidente com atrizes famosas como
Angie Dickson, Marilyn Monroe, Zsa Zsa
Gabor, Jayne Mainsfield já não é segredo,
mas não arranha sua fama de herói da
Pátria. Descuidando da segurança, "JFK
dormia com qualquer mulher sem pensar
nas conseqüências." Judith Exner, uma de

suas conquistas, relembra em seu livro My
story o convite que recebeu do presidente
para participar de um ménage à trois, num
luxuoso apartamento.

Depois do assassinato de John Kennedy,
a primeira-dama passou a ser muito corte-
jada, provocando inveja nas mulheres que
admiravam seu talento maior: os homens
mais destacados e brilhantes do mundo
dançavam na ponta de seus dedos como
marionetes. As manchetes dos jornais co-
mentavam até um possível envolvimento
sexual com o cunhado Bobby Kennedy.

O segundo marido não era menos mu-
lherengo. Mas era muito mais rico. O es-
critor Gore Vidal, enteado da mãe de Jac-
kie, foi sucinto ao comentar a união:"muito conveniente." Mais uma vez ela
conviveu com cenas de adultério, agora
amparada por um invejável dote. Ao casar
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com o armador grego Aristóteles Onassis,'
multo mais velho que ela, perdeu a pensão!
de viúva (USS 10.000 por ano) e a renda do
Fundo Kennedy (USS 175.000 por ano). Com .
a orientação do cunhado Teddy, aplicou 

'
um certeiro golpe do baú: recebeu um de- \
pósito de USS 3 milhões, em sua conta, e i
assegurou a renda anual de um fundo de'
USS 1 milhão para cada uma das duas,
crianças. Divorclando-se, ou enviuvando',;
estaria assegurada uma renda adicional de!
USS 200.000 por ano enquanto vivesse)!
Amante das coisas finas, roupas caras, a*
sra. Onassis conquistou a fama de voç&zj
consumidora, gastando, certa vez, nada;
menos que USS 5.000 em calças compridas.;"Depois de comprar as roupas mais finas,
ela as vendia... e ficava com o dinheiro."
Estas extravagâncias provocaram a ira do
bilionário grego: "Ela encomenda bolsas,
vestidos, conjuntos e casacos ás dúzias,,
mais do que o suficiente para montar uma
loja na Quinta Avenida. Essa mulher Hão'
tem noção de quando deve parar de esban-
jar meu dinheiro. EBtou de saco cheio dèla
e quero o divórcio."

Sobre o relacionamento sexual do ca-
sal, Heymann foi buscar o depoimento de
John Karavlas: "Onassis gostava de fazer
amor em locais lncomuns, muitas vezes
em lugares semipúblicoB. Era muito mais
velho que a esposa, mas tinha uma lib(do
ativa." O bilionário grego era freqüente-¦
mente assediado pela imprensa e uma .vez,
para se livrar de um jornalista francês,
resolveu conceder-lhe uma exclusiva, pro-
metendo revelar a chavè do seu sucesso
social e financeiro: "Então Onassis deixou
cair a calça, abaixou a cueca, pôs a mão
sob seus documentos e num movimento•
ágil levantou todo o mecanismo para cima
e para a frente. Este é o meu segredo,
falou. Eu tenho colhões."

Para compor a biografia de Jaqueline, o
jornalista americano David Heymann diz
ter mergulhado nas fichas do FBI, do Ser-
viço Secreto e da Casa Branca. Num estilo
direto, o autor de Pobre menina rica:. A
vida e a lenda de Bárbara Hutton esmiu-
çou o quanto pôde a vida da primeira-da-
ma, mesmo sem a sua autorização. Recom-:
pôs fatos importantes como o descontrole ¦
nos momentos que se seguiram ao assasBi-
nato do presidente, o atendimento no hos-
pitai, e a cerimônia fúnebre em companhia
dos filhos. Ouviu amigos, colegas e empre-
gados.Pedante ou charmosa, medíocre ou in-
teligente, fina ou mal-educada, qualquer
que fosBe sua atitude, Jackie criava polê-
micas. Seu exame grafológico revelou a
personalidade de uma egomaniaca. Afinai,.
quem é Jackie? Autorizado a escrever so-
bre o assassinato do presidente, Wiliam
Manchester responde: "Não tenho a menor
idéia de como é Jacqueline Kennedy Onas-
sis. É uma pergunta que levarei para o
túmulo." Talvez Jacqueline não tenha si-'
do apenas uma celebridade, ou "uma len-
da; não uma lenda, mas um mito. Não, não
apenas uma mito, mas um arquétipo histó-
rico..." Verdade é que na atribulada vida
dessa atraente vovó sexagenária, a surpre-
sa é um fator constante. A julgar pela sua
vitalidade muita história ainda vai rolar.
E muitas manchetes ostentarão sua foto
garantindo o sucesso de vendas mundo afo-
ra.

Eli, Minas Gerais, sô!

Milton tira do sério templo

da música clássica nos EUA

Vera Franco

OVA IORQUE — Sem cantar uma
I só música em inglês, Milton Nas-

cimento encerrou seu show de se- •
¦ki ™ grunda-feira em Nova Iorque, num
Ayery Fisher Hall (Lincoln Center) comple-
tamente lotado, com a platéia toda de pé,
aplaudindo com entusiasmo e sapateando
freneticamente por bis. Sem a menor dúvi-
da foi um acontecimento inédito: ver o tra-
dicional templo da música clássica de re-
pente com o mesmo clima do
Maracanãzinho. O cantor Paul Simon, a
quem Milton dedicou a canção O vendedor
de sonhos, olhava surpreso o público, repre-
sentado por diferentes nacionalidades,
abandonar seus assentos e correr para junto
do palco para ver de perto Milton, com o seu
conhecido bonezinho e todo vestido de bran-
co, bisar ao ritmo contagiante da bateria do
mestre Robertinho Silva a música Maria,
Maria.

O público este ano teve chance de ver um
Milton Nascimento muito mais solto e ver-
sátil — dançando, tocando piano e intera-
gindo com a platéia todo o tempo — do que
no show do ano passado, realizado no Radio
City Music Hall, muito mais adaptado para
os padrões americanos. Como o próprio Mil-
ton declarou, o espetáculo deste ano trazia
implícito um desafio muito grande: ultra-
passar a barreira da língua. Desde a primei-
ra vez que se apresentou nos Estados Uni-
dos, em 1984, no Carnegie Hall, o cantor
vem testando a reação da platéia quanto à
aceitação de seu repertório em português:"Mesmo que não entendam português, as
pessoas aqui costumam depois do espetácu-
lo vir a mim e comentar as suas emoções
com certas músicas. E no fundo era real-
mente o que eu queria dizer Não literal-
mente, é claro, mas a nivel de sentimento."
E Milton resolveu dar o tom este ano, se
limitando apenas a apresentar as canções
dos álbuns Miltons e Yauretê e alguns de
seus clássicos como San Vicente, Travessia,
Cais, Canção da América, em que convocou
todos os brasileiros presentes a cantarem
com ele.

A idéia de convidar Milton Nascimento
para se apresentar no Avery Fisher Hall
partiu da Fundação Cultural Brasileira em
Nova Iorque. O espetáculo, orçado em USS
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Todo de branco e com seu inseparável boné, Milton entusiasmou o público do Avery Fisher Hall

200 mil, é uma forma de divulgar o produto
nacional em Nova Iorque à altura dos even-
tos culturais da cidade, explica Iza Cha-
teaubriand Sessler, presidente da entidade.
E o cantor é um investimento certeiro de
bilheteria. Embora nenhum músico brasi-
leiro tenha ainda alcançado sucesso comer-
ciai nos Estados Unidos, não resta dúvida de
que entre todos eles Milton Nascimento é o
que goza de maior reputação no mercado,
não só entre os críticos musicais e o públi-
co, mas também entre os próprios músicos
americanos, afirma Tom Gibson, produtor
internacional da CBS.

Em quase todos os artigos sobre música

brasileira publicados nas principais revistas
americanas, Milton é sempre apresentado
como o carro-chefe. E volta e meia o cantor
é surpreendido por demonstrações de cari-
nho dos músicos americanos — a cantora e
compositora de jazz Nina Simone, certa
ocasião, bateu à porta de seu camarim, em
Los Angeles, e disse: "Li nos jornais que
você gosta de fazer amigos por onde passa,
vim aqui pra ser também sua amiga, ser
parte de sua vida."

"Meu namoro com os Estados Unidos
começou em 1968. quando gravei o meu se-
gundo disco, Courage que, embora não ti-
vesse uma boa saída, atingiu muitos músi-

cos americanos, principalmente os de jazz,
que na época eram os de cabeça mais aberta.
Hoje está diferente a situação. É possível
encontrar músicos americanos de várias
tendências pesquisando no Brasil e se inspi-
rando, mas naquela época eram só os jazzis-
tas. Mas o trabalho mais importante em
termos de público foi Native dance, álbum
gravado em 1974 com o saxofonista Wayne
Shorter. Com esse disco eu não só atingi o
mercado americano como também o euro-
peu." Todo mundo então começou a falar
em Milton Nascimento, essa novidade queWayne Shorter descobriu, conta Milton. Em
termos de vendas de discos nos Estados Uni-
dos, nem Milton conseguiu quantificar e

ném Tom Gibson quis declarar, mas a ven-
dagem, de Miltons e de Yauaretè, está ,bero
maior do que se previa. "A partir do mo-
mento em que a gente vai divulgando os
discos através de shows, as pessoas vão para
casa com a imagem na cabeça e acabam:
querendo estender mais esse momento", ex-"'
plica Milton.

No total do mercado norte-americano, a
música brasileira representa pouco menoa
de 1%, e esse percentual não se alterou
muito noa últimos três anos. A fatia que
cabe à música brasileira nos Estados Unido8
ainda é muito pequena por causa de sua
sofisticação, que a torna sob esse aspecto -
muito mais próxima ao jazz do que da músi-
ca popular americana. Um outro fator é á
língua, declara Tom Gibson. O próprio Mil-
ton admite que no passado perdeu grandes
oportunidades de se apresentar nos Estados
Unidos porque tinha informação de que os
americanos só gostam da música cantada
em inglês. "Eu não me sentia muito à von-
tade para cantar em inglês as músicas feitas-
aqui. Ou seja, as letras não foram feitas do
jeito que eu gosto de fazer as minhas coisas,
tal como levar à pessoa à Minas Gerais para
conhecer a comida, o povo, a natureza, ficar
amigo e depois escrever". Milton agora está,
acertando os detalhes para uma parceria
definitiva em inglês: "Quero um parceiró-
que pegue o espirito do que eu canto e que a
gente conviva da mesma maneira que faço
com os meus parceiros brasileiros".

Recentemente, ele acabou de escrever
uma música cantada por crianças, que Paul
Simon gravará em seu novo álbum, e com-
pôs um tema de 20 minutoB para o ballet de
David Parsons, com estréia prevista para o
principio do próximo ano em Nova Iorque.-
No Brasil, Milton está concluindo as com-
posições e os arranjos para o novo ballet do
grupo Corpo, que será também estreado no
ano que vem. Além de seu engajamento
político em defesa da ecologia, as suas
andanças e pesquisas pelas tribos indígenas
da Amazônia resultará em novo disco que
fala sobre as águas, em especial sobre ob
rios, que são as veias que correm da terra:
Desse álbum, que começará a ser gravado
em janeiro, participarão índios, seringuei-
ros e convidados internacionais. Milton já
tem prontas várias canções de tribos que
escolheu para cantar e depoimentos de in-
dios e seringueiros.
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