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"Acionada 
por controle remoto, a bomba matou 17 pessoas e destruiu um quarteirão

¦ ¦

Bomba no Líbano
*

mata presidente

Tempo
NÒ Rio e em Niterói, nubla-
do com períodos de claro,
instabilidade na madruga-
da. Visibilidade moderada.
Temperatura estável. Má-
xima e mínima de ontem:
36,7° em Bangu e 23,1° no
Alto da Boa Vista". Foto do
satélite, mapa e tempo no
mundo, Cidade, página 2.

Reprodução

Guerrilha deixa

hotel sem luta

em El Salvador

«W* :
Artistas como Sarah Ber-
nhardt (foto), que povoa-
ram os palcos do fim do
século 19 á terceira década
deste século, são os perso-
nagens principais da expo-
sição Celebridades e mitos
que, a partir de hoje, reúne
500 càrtões-postaisi
antigos na Acade-
mia Brasileira de
Letras.

A guerrilha esquerdista salvadorenha
abandonou o hotel Sheraton de San Sal-
vador, ocupado por um dia, o que per-
mitiu a saída de 12 boinas-verdes ameri-
canos e 13 civis. Outros 70 hóspedes
foram libertados na terça-feira, entre
eles o secretário-geral da OEA, o brasi-
leiro João Baena Soares. Os militares
americanos disseram que os rebeldes dei-
xaram o hotel sem trocar nenhum tiro,
contrariando versão do presidente Geor-
ge Bush de que uma força especial ame-
ricana os tinha libertado.. (Página 14)

? Em Washington, João Bacna Soares re-
velou aos jornalistas o que ocorreu du-
rante as oito horas em que os guerrilheiros
ocuparam a torre VIP, um dos dois prédios
do Sheraton da capital salvadorenha.

recêm-empossado

O presidente do Líbano, Renè Mua-
wad, cristão maronita de 64 anos e no
cargo há apenas 17 dias, morreu ontem
quando uma bomba com 250 quilos de
dinamite explodiu numa rua de Beirute
Ocidental, o setor muçulmano da cidade.
Acionada por controle remoto e escondi-
da numa loja vazia, a bomba explodiu
quando o carro do presidente passava
pelo local.'

Nenhum grupo assumiu a responsa-
bilidade pelo atentado, que matou 17
pessoas, incluindo oito guarda-costas
de Muawad, e deixou 36 feridos. O
presidente voltava para casa depois de
participar de uma cerimônia pelo 46°
aniversário da Independência do Líba-
no, país há 14 anos em guerra civil.
Os governos árabes, dos EUA, França e
Israel condenaram o atentado. (Pág. 15)

André Barcinski

ie, reúne

B

Petrobrás
O presidente da Petrobrás,
Carlos Sant'Anna, reuniu
cerca de 400 funcionários
em cargos de chefia para
conscientizá-los do colapso
do caixa da empresa, com
déficit próximo a USS 1 bi-
lhão. (Página 17)

Coração
Estudo da Sociedade de
Gardiologia do Rio de Ja-
neiro, com base em dados
do Ministério da Saúde no
Estado do Rio, concluiu que
as doenças cardíacas ma-
tám tanto ou mais pobres
do que pessoas de alta ren-
da. A mortalidade é elevada
nos bolsões de miséria, co-
mo São João de Meriti.
(Página 12)

Privatização
No esforço de privatização
de empresas do setor públi-
co, o governo da primeira-
ministra Margareth That-
cher está oferecendo, a pre-
çòs baixos, ações das
principais companhias de
águas da Grã-Bretanha.
(Página 19)

Cotações
Dólar oficial: NCzS 6,661
(compra), NCz$ 6,695 (ven-
da). Dólar paralelo: NCzS
12,30 (compra), NCz$ 13
(venda). Dólar turismo:
NCzS 12,20 (compra), NCzS
13,30 (venda). BTN fiscal:
NCzS 6,3561. BTN: NCzS
5,0434. Unif para IPTU, ISS
e Alvará: NCzS 81,57; taxa
de expediente: NCzS 16,31.
Uferj: NCzS 72,60. UPC:
NCzS 39.89. MVR: NCzS
90,07. Piso Nacional de Sa-
lário: NCzS 557,33. Salário
táinimo de Referência:
NCzS 201,73 (40 BTNs). Ta-
blita única para conversão:
CzS/NCzS 2.128,6935.
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Collor começa

com vantagem

nas 
pesquisas

A primeira pesquisa do Ibope relati-
va ao segundo turno da eleição presi-
dencial indica que o candidato do
PRN, Fernando Collor de Mello, tem a
preferência de 50% dos eleitores, con-
tra 38% de seu adversário do PT, Luís
Inácio Lula da Silva. Realizada entre
segunda-feira e ontem, a pesquisa ou-
viu 3.650 eleitores em 260 municípios, e
conclui que Collor vence em todas as
regiões do país.

Na região Norte, sua vantagem é de
57% contra 29%, na Centro-Õeste, de
59% a 32%, na Sudeste, de 48% a
41%, na Sul, de 45% a 37% e, na
Nordeste, de 54% a 38%. Os únicos
estados onde Lula vence são Rio e Rio
Grande do Sul — justamente, os dois
que deram vitória esmagadora ao can-
didato do PDT, Leonel Brizola, no pri-
meiro turno. Na Bahia e em Pernam-
buco há um empate técnico, enquanto
nos demais estados a vitória é de Col-
lor. O número de votos brancos e nulos
é pequeno — 5% —, assim como o de
indecisos — 7%.

O Instituto Vox Populi, de Belo Ho-
rizonte, que trabalha para Collor de
Mello, também terminou ontem sua
primeira pesquisa posterior ao primei-
ro turno. Centrada nas três maiores
cidades do país — São Paulo, Rio de
Janeiro e Belo Horizonte — e realizada
na terça-feira, com base em 1.500 en-
trevistas, a pesquisa conclui por um •
empate técnico nas três capitais, onde
cada um dos finalistas se situaria num
percentual entre 39% e 40%.

Trata-se de três cidades onde Collor
perdeu no primeiro turno. No total, ele
obteve, nelas, cerca de 1,6 milhão de

votos — mesma soma obtida por Lula.
Hoje, segundo o Vox Populi, cada um
deles teria subido para o patamar dos
4,1 milhões. Das três capitais, Lula
vence em duas — Rio (54% a 26%) e
Belo Horizonte (49% a 29%). Mas per-
de na maior delas, São Paulo (51%
para Collor contra 29%) — o que é
suficiente para caracterizar, na soma, o
empate técnico.

Collor apresenta um melhor desem-
penho, de acordo com os dados da Vox
Populi, quando considerado um fator
decisivo neste segundo turno — a
transferência de votos dos candidatos
eliminados no primeiro turno para os
dois finalistas. Somados os votos de
Lula aos de dois outros concorrentes
considerados ideologicamente afins —
Leonel Brizola, do PDT, e Mário Co-
vas, do PSDB —, tem-se um total de 6
milhões de votos, nas três capitais, no
primeiro turno. Desses, porém, Lula só
retém 4,1 milhões.

Já para Collor, os mesmos 4,1 mi-
lhòes significam um avanço conside-
rável com relação aos 3,1 milhões de
votos representados, em 15 de no-
vembro, pela soma de seus próprios
votos aos de dois outros candidatos
situados à direita do espectro político
— Paulo Maluf, do PDS, e Guilherme
Afif Domingos, do PL. E o candidato
do PRN tem ainda outra vantagem,
segundo o diretor do Vox Populi.
Marcos Antônio Coimbra: trata-se de
uma pesquisa feita numa semana fa-
vorável a Lula, dada a grande exposi:
ção de seu nome nos meios de comu-
nicaçào. (Mais eleição, páginas 2 a 8)

A família Lula sob estado de sítio

Marcos Emílio Gomes

SÃO BERNARDO DO CAMPO. SP
— Os 11.622.673 votos que saíram dus
urnas para o candidato do PT, Luís Iná-
cio Lula da Silva, produziram dois efeitos
opostos cm sua vida. Como político, Lu-
Ia comemora a vitória suada quase como
uma fábula encantada, no figurino do
retirante que foi tentar a vida num gran-
de centro e acabou herói dos pobres, com
chances concretas de tornar-se presidente
da Republica. Em sua vida doméstica, a
notoriedade acabou invadindo as portas
da privacidade junto com um batalhão
de repórteres e instalando a família Iná-
cio da Silva sob uma vigilância perma-
nente. Uma semana depois da realização
do primeiro turno, essa convivência dei-
xou de ter o sabor de festa dos primeiros
dias para transformar-se num incômodo
que ninguém mais disfarça.

Quando entrou na chuva da política.
Lula sabia que estava sujeito a alguns

banhos cm público, mas certamente não
imaginava que isso incluiria ter reporte-
res pisando cm cigarros sobre os ladri-
lhos do quintal ou fotógrafos bisbilho-
tando os quartos da casa, como ocorreu
no dia 15de novembro, durante o café da
manhã que o candidato ofereceu à im-
prensa. Previdente, logo no início da
campanha a família deixou a casa finan-
ciada pelo BNH no bairro operário do
Jardim Lavínia, cm São Bernardo do
Campo, no ABC paulista, para se insta-
lar noutra menos devassa vel, cedida pelo
advogado Roberto Teixeira, amigo de
longa data do candidato. Erguida num
pacato bairro de classe média a menos de
um quilômetro do Sindicato dos Meta-
lúrgicos que o revelou como líder de
elasse, essa casa mostrou-se eficiente para
a segurança de seus ocupantes, mas de
nada adianta para o sítio que curiosos e
jornalistas decretaram sobre a intimidade
de seus ocupantes. (Continua na página 4)

Móveis usados, como a cama vendida numa esquina de Copa-
cabana, são mercadorias oferecidas pelos camelôs nas calçadas
do Rio. Até peruca e bateria de carro dão lucro„ (Cidade, pág. 3)

Poluição do ar

na Saeiiz Pena

é 
preocupante

A poluição por monóxido de carbono
atinge níveis preocupantes na Praça
Saenz Pena, na Tijuca, na Zona Norte do
Rio. De acordo com relatório da Feema
(Fundação Estadual de Engenharia do
Meio Ambiente), em 32 dias, a qualidade
do ar esteve crítica em sete, péssima em
oito, má em três e inadequada em 14. As
análises foram realizadas entre 20 de ou-
tubro de 1988 e 14 de janeiro de 1989.
mas continuam válidas, segundo os téc-
nicos. Ontem, fiscais da fundação que par-
ticipam da operação Fumaça negra, não!
multaram 56 dos 155 veículos vistoriados
no subúrbio do Méier. (Cidade, página 1)

Empresários

esperam plano

de emergência

Pesquisa realizada pela Arthur Ander-
sen com 600 companhias revela que as.
empresas estão líquidas, lucrativas, ope-
rando a plena capacidade, mas sem realizar
investimentos significativos na produção,
O estudo, que abrangeu o primeiro se-
mestre, mostra aumento de vendas em
todos os setores, à exceção de máquinas e
equipamentos e papel e celulose, que ti-
veram, respectivamente, quedas de 4% e
8%. Pelas respostas dos questionários,
61% dos empresários acreditam que o
novo governo fará um plano de emergèn-
cia para combater a inflação. (Página 17)

PATEK — PHILUPE. —
ROLEX — CARTIER —
JÓIAS ANTIGAS Com-
firamos com a SENSI-
BILIDADE de quem
conhece, não venda
sem nos consultar
Shopping Cassino
Atlântico 3"1 and. Lj.
333 TEL 521 -0345.

MESINHAS BOTE-
QUIM - Do Rio Anti-
go Bélle Époque e
Tronquinho c/ márms
cadeiras. Part.
vde.359-8474.
CARBRASMAR 32' — Merc.Benz. muito equipada, exc.estado, om seco — IMS 205-8$46s

AUDITOR requi-
red whole or part
time with expe-
rience of report
writing in English.
Call Dna. Marise
224-8658 for ap-
pointment.

HILDEBRANDO LIMA —
Exposição individual de
esculturas — VESTÍGIOS

vernissage 5* feira, dia
23/11 às 21 horas na Way
Galeria de Arte — Leblon.
Av. Ataulfo de Paiva, 270

2o piso (Rio Oesign
Center) tels.: 294-0196 —
259-0394

COMPRO URGEN-
TE Jóias antigas e
modernas, brilhantes
relógios, Patek, Ro-
lex, etc. segurança e
honestidade (cole-
cionador estrangei-
ro). TEL: 521-5697.

PORTAL FALANDO A VER-DADE OFERTÀO — Cobterr. 3 q. st.. 3 bh . cop
coz .dec. dep. 3 gar esc.USS 130 mil 255-7272 REFCob 624 CRECI J-15Q2

A BAMBA GÁVEA — Org 3
qts decorado 2 banhs boa slacoz montada vg ót. vista bom
ponto Nova Residência 541-3296 — NRM.300 —
C.14563.

DOA-SE UNDOS CACHOR-RINKOS — Mestiços de pas-tor alemão. 1 mès. Tel: 246-4530.
ARRUMADEIRA — Maior 18a., goste crianças, n/ fumar.650,00. folga 15/15, ref. 1 a.cart. 239-4434. Leblon.
COZINHEIRA — Triviol sim-

pios, com ref. monsal NCz$800. Trat. 237-3620.

PORTAL OPORTUNIDA-
DE — Todo ref., vaz.,
sl., 2 q„ dep. U$ 43 mil.
Ac. imóveis menor. T.
255-7272 Ref.2/764
CRECI J-1502.

COPA P-5 — Sala 2 amb 2 qtsbanheiro cozinha arms de-pends indevassavel! Vazio'Dias úteis 26.1-9548 CRECI4621

VENDO SANTANA CG 86 —
Cor vinho, vidros rayban.
pneus novos, lataria 100%.interior preto^uxo. exc esta-do. NCzS 65 000. ver Tel266 7390 Isab) o 389 1216Idom) SR JORGE LUIZ

VOLKS SEDAN Um sódono Anuncie nos Classifica-dos do JORNAL DO BRASILNo Méter Rua Dias da Cruz,74 l| B 594-1716

ANTIQUE ART AUC-
TION Estamos recebendo
peças para o nosso próxi-mo leilão de arte. Pinturas
nacionais e européias, an-
tiguidades, móveis, tape-
tes, peças para coleciona-
dores avaliamos à
domicílio. Rua Francis-
co Otaviano 42-A Tel:267-9788.
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Produtos I

De requinte |

Exclusivos I

Para sua |

Ceiade Natal 1

1 ti tS , > "; ...... •

CESTA DE NATAL "MARAJA" 1

1 Gf. Champagne Francesa Moet Chandon Brut Imperial lt>
1 L . Whisky Buchanan's de Luxe 12 anos i|||
1 L . Whisky Black White 8 anos jj

II 

Gf. Brandy Frances Bardinet garrafa Fosca
1 Gf. Vodka Polonesa Wiborowa B
1 Gf. Gin Ingles Gordon's |
1 Gf. Vinho do Porto Adriano Ramos Pinto Bco. |;,v;

I 1 Gf. Vinho Alemao Liebfraumilch garrafa Azul Ij3|
" 1 Gf. Vinho Frances Rose D'anjou |

11 

Gf. Vinho Italiano Valpolicella pgV
1 Gf. Vinho Portugues Casal Garcia Bco. |Vi:r.
1 Gf. Licor Italiano Frangelico |
1 Lt. Azeite Italiano Bertoli 500 ml. |f| 4
1 Lt. Sprats Fum^es Germany 

^127 

grs. ~~ ~~~~~ rr-

1 Pc. Uvas Argentinas Passas 500 grs. PH s «&.
1 IV. Ameixas Socas Argentines 500 grs. flip. jpHfeB JIlL'
I Lt. Biscoito Dinamarques 450 grs. M«'-':' ./ Utt, || Qffif Jfe'<• a jgffiw--
1 Cesta de Vime E8& illf • TW -->118

I-O Prestes Salomao Malina Joao Amazonas
CESTA DE NATAL COLLORIDA re*
1 L . Whisky Ballantine's 12 anos

| 1 Gf. de Champagne M. Chandon Brut 750 ml. pg§
1 Gf. de Licor Nacional Cointreau 700 ml. mfi
1 Qf. de Vinho Portugues Matheus Rose 750 ml. I.. I

>' 1 Gf. de Vinho Portugues Bairrado safra 82 g, ;
1 Gf. de Vinho Portugues Casal Garcia Bco. 750 ml. 1/ |
1 Gf. de Cooler Alemao If
1 lata de Azeite Portugues Gallo 500 ml. lg§g
1 lata de Azeitonas Pretas Estrela da Beira 500 grs. | '

¦ 1 lata de Atum Solido Van Camps 184 grs. ^
1 lata de Figo em calda Cica 450 grs. 111
1 lata de Pessegos em calda metades Mello 450 Srs- |
1 lata de Biscoito Bon Gouter Suigo 600 grs.
1 Panetone Bauducco 500 grs. mm

II 

Cesta de Vime jffi. ,

CESTA DE NATAL ? TRABALHADOR Wt
1 L . de Whisky Natu Nobillis
1 Gr. de Champagne George Aubert Meio doce ||||
1 Gf. de Vinho Chateau Duvalier Tto. 750 ml. |||1;
1 Gf. de Vinho Liebfraumilch Bco. 720 ml.
1 Gf. de Vinho Surpresa Michelon 900 ml. |||||, •"
1 lata de Azeite Malaguena 500 ml. HBfc *• -
1 lata de Atum solido Pescador 198 grs. j s>1
1 lata de Azeitonas Pretas Estrela da Beira 500 grs. ^9
1 lata de Figos em calda Cica 450 grs. 1111
1 lata de Pessegos em calda metades Mello 450 grs. ||fg:
I lata de Goiabada Peixe 700 grs. ^Pfpr
1 pacote de Bombom Fino Sortido Garoto 500 grs.
1 miniatura Whisky Cutty Sark 08 anos

\ 1 Kit de natal I: ;

WHISKIES IMPORTADOS H 
'

Ballantines 12 anos NCz$ 490,00
Black White NCz$ 350.00 K'

_ • Buchanan's NCz$ 490,00 i|||
3 Haig NCz$ 290,00 X -

J.B. NCz$ 290,00 J§§ (
James Martins 12 anos Gf NCz$ 290,00 |ll|

WHISKIES NACIONAIS f
Bell's NCz$ 140,00 |3J
Passport NCz$ 140,00 |H 

' 
.

Teacher's NCz$ 160,00 |
House of Lord 12 anos Gf NCz$ 160,00 §ft|
Something Special NCz$ 160,00 1^-j

VINHOS IMPORTADOS :
Blanc de Blanc Frances NCz$ 54,00 Bg
Casal Garcia TT/Bco NCz$ 65,00 i|ffi
Dao Gr3o Vasco TT/Bco NCz$ 65,00 ||f
Mateus Rose TT/Bco NCz$ 65,00 si -

;i Liebfraumilch Alemao Gf. Azul NCz$ 65,00 ||g

VINHOS NACIONAIS f i' 
| Almaden Cabernet/Merlot. Cordilheira NCz$ 25,00
| Forestier TT/Bco NCz$ 25,00 lit
1 Liebfraumilch NCz$ 25,00 IIP

' ' \ " * ' • •• V-,'.' • • .. ' • \ ¦ ¦. ' '

I 

Faiga 

seu pedido por telefone ou pe^a 
g visila de um representante. filflATCY

Entregamos em todo o grande ||j(J | ^
I r* *t| Rio s/onus I "

; ^ Despachamos para todo oBrasil.

Temos embaiagens para 2 ou
( Qjy 3Gf. 

de vinhos |;

TELEFOHE: 234-O10S ||

1

' 
*" **•

ff

'

Valente: contra Lula e Amato
campanha do proprio candidato, que^H
gostou nada da Fiesp ter tornado piiblicoB
apoio a sua candidatura.

> ^
'•> '• •'> ^ i I

\ w^®retes- i
I ^«TAv^SF.com.da II ESPECIAL J

' Pi

Produtos

De requinte

Exclusivos

Para sua

Ceia de Natal

Faça seu pedido por telefone ou peça a
visita de um representante.

Entregamos em todo o grande
Rio 

s/Ônus
fíQ Despachamos para todo o Brasil.

Temos embalagens para 2 ou
ry 3Gf. de vinhos

TELEFONE: 234-O10S

SS&I&&F

ífTUmRASEVCMARRETES.
ê»RT^SSr.COM.DAespecial. ..

Associações comerciais abrem campanha contra Luljl
Jurandir Silveira — 2/7/89

CESTA DE NATAL "MARAJA"

1 Gf. Champagne Francesa Moet Chandon Brut Imperial
1 L . Whisky Buchanan's de Luxe 12 anos
1 L . Whisky Black White 8 anos
1 Gf. Brandy Francês Bardinet garrafa Fosca
1 Gf. Vodka Polonesa Wiborowa
1 Gf. Gin Inglês Gordon's
1 Gf. Vinho do Porto Adriano Ramos Pinto Bco.
1 Gf. Vinho Alemão Liebfraumilch garrafa Azul
1 Gf. Vinho Francês Rosé D'anjou
1 Gf. Vinho Italiano Valpolicella
1 Gf. Vinho Português Casal Garcia Bco.
1 Gf. Licor Italiano Frangelico
1 Lt. Azeite Italiano Bertoli 500 ml.
1 Lt. Sprats Fumées Germany 127 grs.
1 Vd. Mostarda Francesa Dijon
1 Vd. Molho Tabasco Americano
1 Vd. Molho Inglês Léa Perrins
1 Pc. Castanha de Caju 100 grs.
1 Lt. Cereja Chilena em calda Aurora 300 grs.
1 Vd. Marron Glacê Espanhol Cuevas 350 grs.
1 Vd. Mel Argentino Ebia 250 grs.
1 Pc. Chocolate em Rama Fenóglio Argentino
1 Pc. Chá Inglês Twings
1 Pc. Uvas Argentinas Passas 500 grs.
1 Pc. Ameixas Secas Argentinas 500 grs.
I Lt. Biscoito Dinamarquês 450 grs.
1 Cesta de Vime

CESTA DE NATAL COLLORIDA
1 L . Whisky Ballantine's 12 anos
1 Gf. de Champagne M. Chandon Brut 750 ml.
1 Gf. de Licor Nacional Cointreau 700 ml.
1 Qf. de Vinho Português Matheus Rosé 750 ml.
1 Gf. de Vinho Português Bairrado safra 82
1 Gf. de Vinho Português Casal Garcia Bco. 750 ml
1 Gf. de Cooler Alemão
1 lata de Azeite Português Gallo 500 ml.
1 lata de Azeitonas Pretas Estrela da Beira 500 grs,
1 lata de Atum Sólido Van Camps 184 grs. §
1 lata de Figo em calda Cica 450 grs.
1 lata de Pêssegos em calda metades Mello 450
1 lata de Biscoito Bon Gouter Suiço 600 grs.
1 Panetone Bauducco 500 grs.
1 Cesta de Vime

1

CESTA DE NATAL ? TRABALHADOR ?
1 L . de Whisky Natu Nobillis
1 Gr. de Champagne George Aubert Meio doce
1 Gf. de Vinho Chateau Duvalier Tto. 750 ml.
1 Gf. de Vinho Liebfraumilch Bco. 720 ml.
1 Gf. de Vinho Surpresa Michelon 900 ml.
1 lata de Azeite Malaguena 500 ml.
1 lata de Atum sólido Pescador 198 grs.
1 lata de Azeitonas Pretas Estrela da Beira 500 grs.
1 lata de Figos em calda Cica 450 grs.
1 lata de Pêssegos em calda metades Mello 450 grs.
I lata de Goiabada Peixe 700 grs.
1 pacote de Bombom Fino Sortido Garoto 500 grs.
1 miniatura Whisky Cutty Sark 08 anos
1 Kit de natal

WHISKIES IMPORTADOS
Ballantines 12 anos NCz$ 490,00
Black White NCz$ 350,00
Buchanans NCz$ 490,00
Haig NCz$ 290,00
J.B. NCz$ 290,00
James Martins 12 anos Gf NCz$ 290,00

WHISKIES NACIONAIS
Bell's NCz$ 140,00
Passport NCz$ 140,00
Teacher's NCz$ 160,00
House of Lord 12 anos Gf NCz$ 160,00
Something Special NCz$ 160,00

VINHOS IMPORTADOS
Blanc de Blanc Francês NCz$ 54,00
Casal Garcia TT/Bco NCz$ 65,00
Dão Grão Vasco TT/Bco NCz$ 65,00
Mateus Rosé TT/Bco NCz$ 65,00
Liebfraumilch Alemão Gf. Azul NCz$ 65,00

VINHOS NACIONAIS
Almaden Cabernet/Merlot. Cordilheira NCz$ 25,00
Forestier TT/Bco NCz$ 25,00
Liebfraumilch NCz$ 25,00

Oassifioadhs
Nogótáos do ocasião no lugar certa.

BRASÍLIA — A Confederação das As-
sociações Comerciais do Brasil (CACB), que
reúne 1,3 milhão de associados — 95% deles
de micros e pequenos empresários — consi-
dera o programa do candidato do PT, Luís
Inácio Lula da Silva, "contrário à livre ini-
ciativa, à modernidade, à liberdade, anti-de-
mocrático, radical e retrógrado", segundo
definição do seu presidente, César Rogério
Valente. Os presidentes das federações esta-
duais estiveram reunidos ontem em Brasilia
e já descartaram qualquer apoio à candida-
tura de Lula. Eles agora analisam a propos-
ta de governo do candidato do PRN, Fer-
nando Collor de Mello.

Em entrevista recheada de adjetivos pou-
co elogiosos ao programa de governo do PT,
César Valente tentou todo o tempo afirmar
que a entidade que dirige não dará apoio a
qualquer dos candidatos — "Apenas vamos
enviar aos nossos associados os programas
dos dois candidatos, para que eles decidam
em quem votar" —, mesmo partindo sempre
da premissa de que Lula representa uma
candidatura inviável do ponto de vista do"conflito ideológico", posição que, admitiu,
será repassada aos associados. Além disso,
embora garantindo que o programa de Col-
lor ainda está em fase de análise, afirmou:"O programa do candidato do PRN apre-
senta idéias liberais, que coincidem com as
nossas".

Criticas — Na reunião feita ontem
pela manhã, segundo um de seus participan-
tes, o programa de governo do PT recebeu
duras críticas, mas não de forma unânime,
enquanto a candidatura de Collor também
foi alvo de avaliações pouco animadoras,
tendo sido considerada não confiável por
alguns dos presidentes de federações como.
A tendência, apesar disto, informou um de-
les, é de que os filiados à CACB sejam
orientados no trabalho pró-Collor, só que
não de forma institucionalizada, até para
evitar reações hostis vindas do comando da

Valente: contra Lula e Amato
campanha do próprio candidato, que não
gostou nada da Fiesp ter tornado público o
apoio à sua candidatura.

O presidente da Fiesp, Mário Amato,
por sinal, foi alvo de alfinetadas de César
Valente, em razão de suas declarações pre-
vendo que cerca de 800 mil empresários
deixariam o país no caso de uma vitória <lo
Lula. "Talvez este cidadão fosse o primeiro
na fila de cumprimentos ao novo presidente,
se desse esta solução", comentou acerca de
Amato. Ele acha, que, seja qual for o eleito,
não haverá dificuldades no relacionamento
com o Congresso: "O Congresso Nacional,
com o devido respeito, tem demonstrado
que tem muita facilidade de se compor com
quem está no poder. Basta o novo presidente
abrir as portas do Palácio do Planalto.'"

PT leva comunistas à trégua

PCB e PC do B se
unem ã Prestes para
enfrentar Collor

A passagem do candidato do PT à
JHL Presidência da República, Luís
Inácio Lula da Silva, para o segundo
turno das eleições vai unir em torno da
mesma campanha os principais grupos
comunistas do país, que há 30 anos anos
se dividiram e hoje defendem propos-
tas aparentemente inconciliáveis. Na pri-
meira etapa da eleição, o PC do B já
integrava a Frente Brasil Popular, em
apoio a Lula, enquanto o PCB lançou o
candidato Roberto Freire, que ficou em
oitavo lugar, com 769 mil votos. O
veterano lider comunista Luis Carlos
Prestes, afastado do PCB desde 1979,
participou da campanha de Leonel Bri-
zola, do PDT. Agora, representantes
destes três segmentos estarão juntos pe-
dindo votos para Lula, com o objetivo de
derrotar Fernando Collor de Mello, do
PRN.

Esta união em torno de Lula, entre-
tanto, não significa o início de uma
aproximação entre as diferentes corren-
tes comunistas brasileiras, embora possa
reunir, nos mesmos comícios, os presi-
dentes do PCB, Salomão Malina, do PC
do B, João Amazonas, e o próprio Pres-
tes. "No segundo turno, o palanque ga-
nha outra dimensão", resume Amazonas
ao comentar a convergência de seus ad-
versários em torno de Lula.

Independente Par? o segundo
turno das eleições, Prestes pretende atuar
da mesma maneira que na campanha de
Brizola: independente de partido. Indife-
rente ao PDT, Prestes montou seus pró-
prios comitês, chamados Comitês Demo-
cráticos e Revolucionários Luís Carlos
Prestes, que tinham até camisetas dife-
rentes das demais, e organizou manifes-
tações independentes. Para esta nova
etapa, Prestes anuncia, em relação aos
ex-camaradas: "Trata-se de um fato con-
creto, que é derrotar a direita de Collor.
Eu vou trabalhar com o meu grupo e os
meus amigos, independente dessa gen-
te".

O presidente do PCB também não
está preocupado com as diferenças ideo-
lógicas entre os partidos comunistas. Ele
garante que seu partido vai participar
efetivamente da campanha de Lula e, no
ano que vem, pretende lançar candidatos
ao governo em vários estados. "Não so-
mos parte da Frente Brasil Popular, mas

vamos trabalhar sem criar problemas,
porque este período não é para discutir,
questões mais profundas". O deputado
Roberto Freire, que não conseguiu tan-
tos votos mas ganhou a simpatia de mui-"
tos eleitores, estará presente nos co-
micios de Lula e já começa a conciliar
sua agenda com os próximos comícios
da Frente Brasil Popular.

Racha As brigas internas no an-
tigo PCB (sigla para o nome Partido
Comunista do Brasil) começaram em
1956, depois do XX Congresso do Parti-
do Comunista da União Soviética, do
qual participavam representantes dos
partidos comunistas do mundo todo.
Nesta época, os brasileiros dividiram-se
quanto a oposição do secretário do PC
russo, Nikita Kruschev, ao governo de
Stalin. As brigas se intensificaram entre o
grupo de Amazonas — que condenava as
propostas de mudança e o de Prestes,
que apoiava as idéias de Kruschev. O
ápice das divergências ocorreu em 1962,
quando o grupo de João Amazonas defi-
niu-se contra o "partido prestista" e or-
ganizou o Partido Comunista do Brasil.
Na versão de Amazonas, foi Prestes
quem fundou outro partido, pois "o ver-
dadeiro partido comunista é o fundado
em 1922, do qual faço parte desde
1935".

Durante a última eleição para presi-
dente, em 1960, o partido, já rachado,
ainda esteve unido em prol da candi-
datura do Marechal Henrique Teixeira
Lott. Desde então, esta é a primeira
vez que os três mais importantes gru-
pos comunistas no Brasil apoiam o mes-
mo candidato. Em eleições para gover-
nador e prefeito, o PCB e o PC do
B participaram de algumas coligações,
sem o apoio de Prestes, como aconte-
ceu na eleição do governador Moreira
Franco, em 1986, e da prefeita de São
Paulo, Luisa Erundina, em 1988. "Na
eleição de Moreira, cada um trabalhou
de seu lado, tínhamos objetivos dife-
rentes", ressalva Amazonas.

Para o PCB, Amazonas apenas ataca
a União Soviética e a abertura ocorri-
da nos países socialistas. O PC do B
acusa o PCB de ter abandonado o ca-
minho revolucionário do Comunismo.
Prestes ataca os dois, a quem conside-
ra "partidinhos que não têm votos".
Contudo, estas acusações serão deixa-
das de lado, pelo menos até o dia 17 de
dezembro, quando os eleitores escolhe-
rão entre Collor e Lula.

FAZENDA SANTA BARBARAI

FÉRIAS E REVEILLON
Venha desfrutar de todas estas '
maravilhas à sua disposição bem
perto do Rio de Janeiro Uma
combinação autêntica de Hotel
Fazenda, com natureza viva ao
seulado. e as mordomias e con-
forto de um hotel da cidade.
PROMOÇÃO ESPECIAL
As reservas feitas com paga-mento à vista até 27/11 terão
desconto de 20% e até 1°/12
desconto de 10%. no preço da
tabela de novembro
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'•Coluna do Castello

PDT vai com Lula

mas de meia-bomba

E*" 
claro que as esquer-
das terminarão por

endossar a candidatura de
Luis Inácio Lula da Silva
mas não deverão fazê-lo
com a presteza, a celerida-
de e o entusiasmo que se-
riam necessários para uma
vigorosa aglutinação que
possa melhorar o desem-
penho do candidato. Tanto o PDT quanto o
PSDB e o Novo-PMDB não conseguem moti-
var suas bases para uma marcha sem restrições
ao lado de Lula. Há razões para isso. A come-
çar pelo partido de Brizola que enfrenta proble-
mas específicos de sobrevivência sem eliminar
os problemas de competição que poderão res-
surgir logo após o pleito.

Brizola aparentemente está convencido de
que o candidato do PT não tem condições
objetivas de derrotar Fernando Collor de Mel-
lo. Essas condições na esquerda seriam dele,
exclusivamente dele, pois além de se tornar o
pólo dessa vertente política teria como atrair
adesões entre liberais e até mesmo conservado-
res que não temeriam correr ao seu lado os
mesmos riscos que supõem iriam correr com
Lula na Presidência. Isso explica o fato de ter
considerado a hipótese, já afastada, de propor a
renúncia dos dois em beneficio de uma propos-
ta de unidade esquerdista que teria como ex-
pressão Mário Covas. Ora, tanto Lula quanto o
próprio Covas excluem essa alternativa que não
atende à manifestação das urnas no primeiro
turno.

Mas além desse convencimento da inviabili-
dade eleitoral de Lula, apresenta-se desde já a
Brizola a questão da sobrevivência do PDT e de
sua competição com o PT depois de fechadas as
urnas a 17 de dezembro. Com sua presença
uniforme em todo o país o PT demonstrou ter
condições de superar o PDT como expressão
mais qualificada e mais numerosa da esquerda.
O brizolismo estaria contido nos próprios limi-
tes da influência pessoal do seu líder e de certo
modo pelo anacronismo da mensagem junto às
classes trabalhadoras. Além da forte liderança

; pessoal de Brizola e da sua expansão em dois
grandes estados, Rio de Janeiro e Rio Grande' do Sul, a mensagem de Brizola estaria a exau-
rir-se por deitar suas raízes num fenômeno que
envelheceu e desapareceu de cena — o getulis-
mo, e numa expressão partidária, o PTB, que' foi praticamente abandonada sem ser inteira-
mente substituída pelo PDT.

A diferença entre os dois partidos seria
evidente hoje a partir do nome. Um é o Partido
Trabalhista, isto é, um partido de políticos que
propõem uma política para os trabalhadores.
Já o Partido dos Trabalhadores é dos próprios
trabalhadores, que o instituíram, fundaram e
promoveram seu desenvolvimento com a cres-

; cente adesão de intelectuais, artistas e também
I de políticos. Isso estaria na base do maior

dinamismo e da novidade do PT em relação ao
; PDT. E é contra isso que Brizola pretenderia
; lutar, impedindo que o movimento pró-Lula
I absorva suas bases ou que sejam estas supera-
! das depois da eleição, cedendo-se a Lula e ao
; PT o comando da oposição de esquerda ao
; futuro governo com reflexos nas composições

; para a disputa eleitoral do próximo ano.
Tais circunstâncias afetam no tempo e na

; qualidade o apoio do brizolismo à candidatura
: de Lula. Ela virá sem entusiasmo e com restri-
: ções que vão se tornando cada dia mais visíveis.

Mas esse problema não é só do PDT. O PSDB
; não conseguiu ocupar seus ansiados espaços à

esquerda. Não dispõe de bases sindicais nem de
apoio de lideranças de trabalhadores. É um
partido com mensagem de classe média e aspi-
rações sociais-democratas de padrão europeu.
Seu programa está mais próximo do de Collor
do que do de Lula, mas a emoção coloca a
maioria dos tucanos ao lado de Lula e isso é
suficiente quando nada para paralisar a mani-
festação dos que racionalmente vêem melhor
futuro e mais racionalidade no entendimento

com Collor. Eles pretendem marcar uma forte
; posição anti-Collor mas possivelmente nessa

candidatura é que se encontrariam mais bem
! acolhidos, pois seus líderes exigem de Lula
| desde já mudanças de programa para que haja

apoio irrestrito. Isso é difícil.
O Novo PMDB, que domina sua Executiva

; Nacional, não domina o partido. Nove gover-
nadores já se mobilizaram para rejeitar a defini-

; ção pró-Lula, a qual agride interesses definidos
: de quase todos eles, a começar pelo de São

Paulo, com programação própria para 1990. A
¦ bancada divide-se e a maioria pode até inclinar-
; se pela esquerda mas sem comprometer a deci-
: são dos restantes. Isso é válido para este segun-

do turno eleitoral e para depois, ou seja, para a
; tomada de posição em relação ao futuro gover-
; no. Ulysses Guimarães, que tomou um cami-

nho sem retorno ao agregar-se à esquerda, teve
1 seu apoio rejeitado. Ele é a Nova República. E

o PT pretende ser a anti-Nova República. Tan-
to quanto o PRN.

No Rio Grande do Sul
Passando por Brasília Pratini de Morais

confirma que o PDS do Rio Grande do Sul irá
com Collor no segundo turno. Nélson Marche-
zan e ele, entre outras figuras do partido, já se
acertaram nisso. Pratini acredita que, excluído
Brizola do segundo turno, Collor pode sair
vitorioso agora no seu estado. O PDS dispõe-se
a trabalhar por isso, o que levará o governador
Pedro Simon a completar seu caminho rumo a
Lula.

Carlos Castello Branco
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Lula e Brizola trocam 
gentilezas 

e marcam encontro

PT aceita discutir Cieps
SÂO PAULO — Depois de vá-

rias tentativas nos últimos dois dias,
candidato do PT à Presidência,

Lujsgijjácio Lula da Silva, conseguiu
finalmente falar pelo telefone com o
candidato derrotado do PDT, Leonel
Brizola, que está descansando em sua
fazenda no Uruguai, e dar andamen-
m tentativa de aproximação dos
dois partidos. Em tom cordial, os
recentes adversários marcaram um
encontro para o próximo sábado às
14h. no apartamento de Brizola na
Avenida Atlântica, em Copacabana.
^Estarei te esperando de braços aber-
fô|", garantiu o ex-governador do
Rip na conversa telefônica. Preocu-
||£jp com a composição de alianças
políticas para o segundo turno, Lula
PítSSQU a tarde de ontem junto ao
telefone da sede nacional do PT, no
bairro paulistano de Vila Mariana, li-
gaíido para outros oponentes do pri-
méiro turno. Às 17h 10 falou com o
candidato do PMDB, Ulysses Gui-
marães, c, no começo da noite espera-
va contatar o senador Mário Covas,
do PSDB.

A conversa de Lula com Brizola
ocorreu às 16h40 e durou pouco mais
de dois minutos. Como é comum no
prática política, foi repleta de troca
de, gentilezas e sem nenhuma referên-
eia ao festival de farpas trocadas pe-
los dois ao longo da campanha eleito-
rab'0 candidato petista chegou a
perguntar ao seu antigo oponente co-
irio estava passando dona Neuza,
mulher de Brizola, e a se dirigir a ele
como "meu querido". Na parte da
manhã, no entanto, Lula revelou que
a. proposta de Brizola para que am-
bos renunciassem em favor do sena-
dor-Mário Covas estava amparada
no fato de que o ex-governador do
Rio ainda não havia absorvido a der-
rota. "Ele acreditava que já estava
eleito", disse o candidato da petista.
Disposto a não reabrir nenhuma das
feridas provocadas ao longo da cam-
panha, Lula deve ir ao encontro de
liábado na companhia do presidente
çle seu partido, deputado Luiz Gushi-
ken (SP), e do seu lider na Câmara,
Plínio de Arruda Sampaio (SP).

Vocês têm convenção no final
de semana e seria bom conversarmos
antes. Se for o caso eu vou ao Rio
Sugeriu Lula no início da conversa te-
|rônica.Vamos marcar já, pode ser na
minha casa no sábado às 14h rcs-
pondeu Brizola.

Ao final da conversa, o candidato
do PT desejou "um bom descanso" a
Brizola, que retribuiu em tom amá-

vel. "Muito obrigado pelo telefone-
ma. Estarei te esperando de braços
abertos", afirmou o ex-governador
antes de encerrarem a ligação.

Ulysses - Depois do diálogo,
Lula se voltou para a tentativa de
localizar o candidato derrotado do
PMDB, Ulysses Guimarães, que não
se encontrava no momento em sua
casa em Brasília. Às 17h 10, o presi-
dente nacional do PMDB retornou a
ligação. O clima da conversa, segun-
do revelou a assessoria do PT, foi
muito cordial e girou em torno do
desmentido de Lula das notícias de
que ele não deseja o apoio de Ulysses
e de seus seguidores no segundo tur-
no. "Jamais falaria um negócio des-
ses. Tenho por você o maior respei-
to e aprendi isso na Constituinte, ape-
sar de nossas divergências polítiças",
argumentou Lula ao telefone. "Esse
não é o meu pensamento e nem o de
meu partido", acrescentou. O candi-
dato petista preferiu creditar essas in-
formações "a um processo de intriga
contra nós feito pela grande impren-
sa". Lula garantiu a Ulysses: "Não
rejeito nem escolho aliados. É a Frcn-
te Brasil Popular que decide".

Depois de ter visitado, de manhã,
o bispo diocesano de Santo André,
Dom Cláudio Hummes, na cúria lo-
cal, quando recordaram sua convi-
vência na época em que Lula presidia
o Sindicato dos Metalúrgicos de São
Bernardo do Campo, na década de
70, o candidato deixou o encontro
elogiando o anfitrião. "Já estivemos
juntos em situações muito difíceis",
relembrou Lula. Em seguida, dirigiu-
se à sede do diretório nacional do
partido para uma reunião com o co-
mando de sua campanha sobre os
novos programas de rádio e TV para
o horário eleitoral gratuito. Ali, no
entanto, acabou metido em uma si-
tuaçào constrangedora provocada
pela presença de um grupo de funcio-
nários públicos em greve do municí-
pio de Diadema, cidade do ABCD
paulista administrada pelo PT Os
grevistas desejavam que Lula inter-
mediasse uma negociação com o pre-
feito José Augusto Ramos. Irrita-
dos com a informação do partido de
que Lula não estava no local, os ma-
nifestantes chegaram a hostilizar din-
gentes do PT.

Os grevistas só se acalmaram de-
pois de recebidos por Lula. O que
parecia se transformar em uma cena
conturbada ganhou, ao final, coritor-
nos de pacificação. Lula prometeu
intermediar um contato dos funcio-
nários com o prefeito.

André Barcinski — 4/B/89
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Ciep, o grande 
'marketing' de Brizola, pode ser uma estrela do PT
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No encontro que terá sábado
com Leonel Brizola, no Rio de Ja-
neiro, Luís Inácio Lula da Silva
acenará com a possibilidade de in-
corporar a proposta dos Cieps —
escolas de tempo integral — em seu
programa de governo e, assim, faci-
litar a aproximação com o PDT. A
flexibilidade do PT vai além: embo-
ra considere prematuro discutir a
adoção do parlamentarismo agora,
o PT já concorda em sentará mesa
com ò PSDB para falar do assunto.

Até agora, Brizola não condi-
cionou seu apoio à participação no
futuro governo, mas insiste em sa-
ber a opinião de Lula sobre a cria-
ção de Cieps pelo pais — o ponto
principal da plataforma com que
disputou o primeio turno.oração de
sua plataforma eleitoral. Os Cieps
— escolas-modelo idealizadas pelo
professor Darcy Ribeiro e proje-
todas pelo arquiteto Oscar Nieme-
yer — foram implantados no Rio
de Janeiro, durante o governo de
Leonel Brizola.

Custo — O princípio do Ciep é
dar educação integral à criança, o
que significa manter os alunos na
escola durante dois períodos (ma-
nhà e tarde), dar refeições, banho,
lazer, esporte e assistência médica e
dentária. "Não há nenhuma obje-
ção em nosso programa contra os
Cieps. É uma solução técnica, que
nós vamos sentar e conversar. Há
companheiros que vêem limitações
nessa proposta. Precisamos ver se
não é uma idéia demasiado cara
c. portanto, de aplicação restrita",
explicou, em Brasília, o líder do PT
na Câmara, deputado Plínio de Ar-
ruda Sampaio.

Apesar de o PT ter votado na
Constituinte contra a proposta do
PDT, que defendia a obrigatorieda-
de do ensino público em tempo in-
tegral. o presidente regional do PT
no Rio, Jorge Bittar, não descarta a
possibilidade de um acordo com
Brizola sobre os Cieps. "Nunca ti-
vemos uma postura intransigente
com relação à implantação do tur-
no único", afirmou."Na Constituinte não votamos
na proposta porque elá tornava
imediata a adoção do turno único,
o que é inviável. Nosso objetivo
prioritário é conseguir vagas para
pito milhões de crianças na rede
pública. A partir disso poderemos,
progressivamente, chegar no turno
único. Não podemos nos esquecer
de que Brizola planejou construir

500 Cieps e só conseguiu fazer 60",'
lembrou Bittar.

Competência — Em relação!
ao apoio do PSDB, são outras as'
arestas a serem aparadas. "Nós va-.
mos suspender o pagamento da dí-1
vida externa. Isso não está cm dis-;
cussão. Mas daí para discutir como|
fazer isso, há um espaço", disse Ar-'
ruda Sampaio. Embora não expli-J
que quais as possibilidades acei-
táveis para o PT, o líder do partido,
na Câmara acenou novamente paras
o PSDB, mas advertiu: "Não dá>
para conversar com os tucanos se'
eles não quiserem fazer a reforma'
agrária". O programa do PSDB in-!
cluiu, com propostas mais modera-j
das do que as do PT, os dois temas.,

Para facilitar o caminho do en-:
tendimento para o PDT e o PSDB,
Arruda Sampaio afirmou que os'
aliados de hoje terão lugar no futu-
ro governo. "Todos os que forem'
competentes terão seu lugar. Não;
há nenhum problema em incluir re-,
presentantes de partidos que não os,
da Frente", sustentou Arruda Sam->
paio. Citou, como exemplo, a inclu-,
são do deputado Oswaldo Lima1
Sobrinho (PMDB-PE), que desde o'
primeiro turno apóia Lula, no gru-j
po que tratará da reforma agrária.
Não admitiu, no entanto, discutir aj
substituição do senador José Paulo
Bisol, vice de Lula, para obter o,
apoio de Brizola. '

Arruda Sampaio foi o articula-
dor do encontro de Lula com Bri-'
zola e acha o apoio do PDT impres-
cindível. "É importante pelo|
conteúdo popular do voto. Afinal, é
o mesmo eleitorado, que se dividiu,
entre dois líderes populares", disse.'
Menos enfático quanto à necessida-
de do apoio do PSDB, o lider|
do PT falou sobre o encontro que
teve com o presidente nacional do|
PSDB, Franco Montoro, revelando
que o ex-governador de São Paula
colocou-se como um magistrado,
que representa diversas soluções
possíveis dentro do partido. '

"O importante é formar um blo-
co que garanta governabilidade pa-;
ra Lula. Agora, temos de montar
um governo que tenha uma políticadefinida para o pais e que possa
sustentá-la", afirmou. Não há preo-
cupação, por parte do PT, em im-j
por limites para as adesões à candi-
datura Lula no segundo turno: "A>j
pessoas estão se excluindo natural-,
mente. Não posso admitir que o
senhor Paulo Maluf (PDS) quei-ra cumprir nosso programa agora"!
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BANCO REAL

BONS SERVIÇOS BONS NEGÓCIOS

Sul América Saúde.

Ã maior 
proteção

que 
a sua saúde

Já 
teve.

Analise as vantagens do Sul América Saúde e entenda

porque a experiência de mais de 90 anos da Sul América conta
tanto na hora de fazer um plano de saúde.

Cobertura imediata para acidentes pessoais.

Consultas e exames na rede credenciada após 24 horas do início do seguro.

Total liberdade de escolha de médicos, laboratórios e hospitais.

Disponibilidade de utilização, sem despesa, de ampla rede credenciada
de médicos, laboratórios e hospitais.

A mais ampla cobertura para consultas em todas as especialidades.

Menores prazos de carência que poderão ser reduzidos .

pelas carências já cumpridas em outros planos.

Faça um Sul América Saúde.
Além de todas essas vantagens, a Sul América coloca à sua disposição

o Plantão Salva-Vidas 24 horas, que manda de uma ambulância
a um avião-hospital se você precisar.

Procure seu corretor ou ligue para: Rio de Janeiro, tel.: 210-3137.

Salve-se quem tiver

t-
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Sâo Paulo — Ariovaldo Santos
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BRASÍLIA — O ex-governador
Franco Montoro disse que não acredita
na possibilidade de um acordo entre o
PSBD e o PT, antes mesmo de um cn-
contro que manteria, à noite, com os
deputados Plínio de Arruda Sampaio e
Luiz Gushiken, do PT, Haroldo Lima,
do PC do B, e João Herrmann, do PSB,
representantes da Frente Brasil Popular,
que apóia Luís Inácio da Silva. "Por
onde eles estão caminhando não sai na-
da", disse. Montoro considera excluden-
tes as declarações de parlamentares da
Frente e acha que está havendo resistên-
cia quanto a mudanças no programa,
condições a seu ver essenciais para a
aliança.

Entre as manifestações atribuídas a
integrantes da frente que apóia Lula con-
sideradas desastrosas pelo PSDB está a
do deputado Haroldo Lima, que em
discurso na tribuna da Câmara, à tarde,
dividiu os tucanos cm progressistas e mo-
derados, a exemplo do que ocorre no
PMDB. Pouco antes, o deputado José
Genoíno (PT-SP) dizia que as negocia-
ções seriam apenas com o PDT, PCB e as
alas progressistas do PSDB e PMDB. "É
preciso saber se eles querem mesmo ga-
nhar a eleição ou se pretendem apenas
marcar posição", rebateu o deputado
Jaime Santana (PSDB-MA).

A posição de Genoíno, que não pou-
pou nem mesmo o deputado Ulysses
Guimarães — "não nos interessa seu
apoio", disse — < dificulta a possibilidade
de o PSDB influir no programa da Fren-
te. "Eleição em dois turnos impõe a ne-
gociação entre o mais forte no primeiro
turno e os que ficaram de fora. Sem isso,
não faz sentido imaginar alianças", disse
o senador Mário Covas, que acusou a
Frente Brasil Popular de ser "inflexível".

Programa — Para Genoíno, Co-
vas não conseguirá levar a Frente a ad-
mitir mudanças nos principais pontos do
programa. "Há treze pontos inegociá-
veis, que vão da suspensão do pagamen-
to da dívida externa, com auditoria e
negociação em bloco dos países devedo-
res, até a reforma agrária ampla e a
desprivatização do Estado, passando por
uma reforma financeira e o combate à
corrupção", disse Genoíno. "É muita ri-
gidez", comentou Mário Covas.

De acordo com um parlamentar do
PSDB, as posições assumidas pela frente

que apóia Lula serve aos que no PSDB
defendem neutralidade em relação à
disputa do segundo turno. Ainda segun-
do esse parlamentar, a própria Frente
está oferecendo argumento para o PSDB
escapar da acusação de omissão caso
opte por ficar neutro.

Essas posições da Frente, que tam-
bém faz restrições ao apoio do PMDB, já
começam a estimular a disseminação de
uma tese antes condenada nos dois parti-
dos: a de que os partidos que sustentam a
candidatura de Lula não desejam con-
correr no segundo turno para vencer,
mas só marcar posição. Muitos parla-
mentares faziam essa afirmação ontem,
dizendo-se perplexos com o comporta-
mento de Lula. "Se não tem pólvora,
não tem guerra", resumiu o senador
Mário Covas, ao reclamar uma iniciativa
da Frente Brasil Popular na direção de
um entendimento.

Desconfiança - O PDT também
parece desconfiar das intenções da Fren-
te Brasil Popular. No encontro ocorrido
ontem entre os deputados Luís Salomão,
Brandão Monteiro e Vivaldo Barbosa,
do PDT, e Plínio de Arruda Sampaio e
Luiz Gushiken, do PT, João Herrmann,
do PSB, e Haroldo Lima, do PC do
B, os brizolistas perguntaram se a inten-
ção de Lula é ganhar a eleição ou formar
uma oposição muito forte ao presidente.
Nenhum acordo foi fechado. Ficaram
acertados mais alguns encontros para
novas negociações.

Na nota oficial resultante da reunião
da Executiva Nacional do partido e da
bancada, realizada anteontem á noite,
que fecha as portas a Collor de Mello e
as abre a Lula, recomenda ao Diretório
Nacional, que reúne-se sábado, o repú-
dio ao candidato do PRN "por situar-se
em campo oposto ao que é próprio da
social-democracia e dos interesses do
Pais", e autoriza o presidente do partido,
Franco Montoro, a ouvir as propostas
do candidato Luís Inácio Lula da Silva,
para decidir sobre a possibilidade de a-
poiá-lo. "Deixamos a porta aberta a ele.
Isso significa que a bola está com a
Frente", disse Montoro."O PT precisa dizer onde quer che-
gar. Se quer pular dos 17% obtidos no
primeiro turno, para 51%, ou se quer
ficar onde está. Se quer ganhar a eleição,
tem que abrir-se", afirmou Covas.

Candidato fará

vinte comícios
SÃO PAULO — O comando da

campanha eleitoral do PT definiu que o
programa de TV no horário gratuito,
os debates com o candidato do PRN,
Fernando Collor de Mello, a criação de
fatos políticos e a realização de cerca
de 20 grandes comícios pelo pais serão
as prioridades do candidato do partido,
Luís Inácio Lula da Silva, em sua cam-
panha para o segundo turno. Ficou
acertado também que Lula não usará o
seu programa de TV para fazer ataques
sistemáticos a ColIor."Só bateremos
quando for absolutamente necessário",
afirmou um dos coordenadores de TV do
PT, José Américo Dias.

Baseados em estudos do PT sobre o
desempenho do PDT, PRN e PSDB no
primeiro turno, os coordenadores da
campanha de Lula decidiram também
intensificar a busca de votos em pe-
quenas e médias cidades do país e nas
periferias dos grandes municípios. "Que-
remos falar diretamente com a classe
média e com a população de baixa ren-
da", afirmou o secretário-geral do PT, o
deputado estadual paulista José Dirceu. ¦

Para tanto, os petistas já estão pro-
videnciando a impressão de um jornal
sobre o programa de Lula com tiragem
de 3 milhões de exemplares. O coman-
do da campanha organizará também
uma operação corpo-a-corpo com o elei-
torado, com a realização de carreatas e
caravanas integradas por parlamentares,
personalidades e sindicalistas. Na segun-
da-feira, quando Lula se dirigir, em Bra-
sília, á sede do Tribunal Superior Eleito-
/ai para ser comunicado oficialmente de
que está no segundo turno, os dirigentes
do PT esperam atrair uma multidão em
uma carreata que sairá do aeroporto.

Na reunião que Lula realizou com
assessores sobre o novo programa de
TV do horário eleitoral gratuito ficou
definido, além da estratégia em rela-
ção a Collor, que o programa conti-
nuará investindo na linha de quadros
de humor, clips e depoimentos de per-sonalidades em favor de Lula. O co-
mando eleitoral do PT já contactou,
com sucesso, os compositores Gilberto
Gil c Caetano Veloso, que no primeiro
turno apoiaram o candidato do PDT,
Leonel Brizola, para que os dois parti-cipem do horário eleitoral petista.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

AVISO
CONCURSO PÚBLICO TBC - 89/01

CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS

OBJETO
Convocação dos candidatos inscritos no
concurso público para o cargo de Técni-
co do Banco Central da Carreira Técnica
do quadro de pessoal do Banco Central
do Brasil, para a realização das provasda 1 • Etapa
DATA
Dia 26 de novembro de 1989 (domingo)HORÁRIO
07:30 horas - abertura dos portões paraacesso dos candidatos às salas
08:00 horas - fechamento dos portões e
início das provas de: Avaliação de Poten-
cialidade e Conhecimentos Gerais
13.30 horas - abertura dos portões paraacesso dos candidatos às salas
14:00 horas - fechamento dos portões einicio da prova de Conhecimentos Es-
peciticos
LOCAIS
BELÉM:
De Abelardo Barbosa de Oliveira a Zu-
nade Saraiva

União de Ensino Superior do Pará Av.
Alcindo Cacela. 287 Umarizal
BELO HORIZONTE:
De Abel Luís Moreira Júnior a Orlando
Laércio MonteiroPUC/MG-Pontrffcia Universidade Cató-
lica de Minas Gerais
Av. Dom José Gaspar, 500 Dom Cabral
De Ortene Lopes Silva a Romeu Neri de
Avelar

Colégio Santa Maria
Rua Jacaí, 237 Floresta
De Romualdo Stehling Pinto Coelho aZuriel Carvalho RiosColégio Marista Dom Silvério
Rua Lavras, 225 São Pedro
BRASlUA:
De Abadia Eleuza Mendes a Francisco
Carlos de FariasAEUDF - Associação de Ensino Unifica-
do do Distrito Federal
SEPS - 704/904 Blocos A e B Asa Sul
De Francisco Carlos de Oliveira a João
Carlos Garcia

Colégio Integrado Ob|ativo
Av. W5 Sul, Quadra 913, lotes 54/55 AsaSul
De João Carlos Gonçalves dos Santos a
Lucineide de Oliveira

Faculdades Integradas da Católica deBrasiia
Av. W3 Norte, Quadra 702, Bloco B Asa
Norte
De Lucineiva Mendes Sousa a Luzimar
Arruda

Centro Educacional Juscelino Kubits-
chek
SGAN 913 Bloco A Asa Norte
De Luzimar Ferreira da Costa a MariaSebastiana de B.T.R. SilvaColégio Militar de Brasília
SGAN 902/4 Asa Norte
De Maria Sebastiana Ramos Vieira a
Zulmlra Vieira EvangelistaCentro de Ensino Unificado de BrasíliaCEUB
EQN 707/9 Asa Norte
CURITIBA:
Da Abadi Madeira a Júlio César PegoriniPUC-PR - Pontifícia Universidade
Católica do Paraná
Rua Imaculada Conceição ,1155 BI. 1/2
Prado Velho
De Júlio César Sularevicz a Zulméia Viei-
ra de Paula

Universidade Federal do Paraná - Cen-
tro Politécnico
Jardim das Américas
FORTALEZA:
De Abdalah Arruda Rached a Zuila Oli-

veira FariasUniversidade de Fortaleza - UNIFOR
Av. Washington Soares, 1321 Edson
Queiroz
PORTO ALEGRE:

De Abel Arantes da Costa Martins a Boli-
var Tarrago Moura NetoInstituto de Educação Gal Piores da
Cunha
Av. Osvaldo Aranha, 527 Farroupillha
De Brandalei Ester Gonçalves a Flávio
Dimas Franzoi

Colégio Anchieta
Av. Nilo Peçanha, 1 521 Três Figueiras
De Flávio Galvão a Luís Carlos PozzaColégio Nossa Senhora do Rosário
Praça D. Sebastião, 60 Centro
De Luís Carlos Soccol a Marilu Acosta
Esteve

Colégio Santa Inés
Av. Protásio Alves, 2493 Petrópolis
De Mariluz Rolim da Silveira a Ricardo
Fermlno de Oliveira

Colégio Estadual Júlio de Castilhos
Praça Piratini, 76 Azenha
De Ricardo Floriam Raupp a Sônia Regi-
na P Cavalheiro

Colégio São João
Rua Honório Silveira Dias. 645 São João
De Sônia Rosa Pratti de Menezes a Zul-
mara Inácia Saenger Fortes

Colégio Estadual Protásio Alves
Av. Ipiranga, 1090 Azenha
RECIFE:
De Abdias Branco Sobrinho a Gilberto
Aureliano B. Correia

Colégio Salesiano
Rua Dom Bosco, 551 Boa Vista
De Gilberto Cavalcanti P do Lago a Mar-
coni José de A. PereiraColégio Americano Batista
Rua Dom Bosco, 1303 Boa Vista
Da Marconl Pereira de Araú|o a Reinaldo
Carlos Alves de AlmeidaColégio Contato
Rua Dom Bosco, 1329 Boa Vista
De Reinaldo Gomes da Silva a Zureique
Maria Goldstein CostaColégio Vera Cruz
Av. Rui Barbosa, 57 Graças
RIO DE JANEIRO:
De Abdon Rezende a Maria José de
Araújo Nunes

Universidade Gama Filho
Rua Manoel Vitorino, 625 Piedade
De Maria José de Carvalho M. Ramalho
a Zulmira Maria Pacheco de UmaSociedade de Ensino Superior Estácio
de Sá
Rua do Bispo, 83 Rio Comprido
SALVADOR:
De Abadias José Cardoso Neto a Márcio
Antônio Coelho Santa IsabelICEIA - Instituto Central de Educação
Isaias Alves
Praça do Barbalho, s/nç Barbalho
De Márcio Augusto Costa da Silva a Zul-
mira Rosa da Silva FonsecaColégio Antônio Vieira
Av. Leovigildo Filgueiras, s/nç Garcia
SÃO PAULO:
De Abadia Malim a Almir FerreiraFaculdades Integradas Ibirapuera - Pré-
dio I
Av. irai, 297 Moema
De Almir Gava a Aparecida Taguchi
Faculdades Integradas Ibirapuera - Pré-
dio II
Av. Irai'. 297 Fundos Moema
De Aparecida Takeshit a Carmela Apa-
recida de A. MartinsFaculdades Integradas Ibirapuera - Pró-
dio III
Av. Irai, 312 Moema

De Carmelina Maria Camargo Carvalho
a Eliana ZagoFASP - Faculdades Associadas de SãoPaulo
R José Antônio Coelho, 879 Vila Mana-
na
De Eliana Zmetek Naconeci de Souza a
Eunice de Souza Avellone

Faculdade São Marcos - Unidade I
Av. Nazaré, 900 Ipiranga
De Eunice Domingos Barbosa a João
Negn Sobrinho

Universidade São Francisco
R Thiers, 310/312 Pari
De Joáo Nishimori a Maria Emilia Barbo-
sa da Rocha

FAAP - Fundação Armando Alvares
Penteado
R. Alagoas. 903 Higienópolis
De Mana Emilia Rizzo Zanelatto e Os-
waldo Oliva Castillo

Faculdade Anhembi Morumbi
R. Quatá, 66 Vila Olímpia
De Oswaldo Peres a Roberto loshimotoFaculdade Ibero Americana • Prédio I
Av Brigadeiro Luís Antônio, 871 Bala
Vista
De Roberto Jajr Poy a Sérgio de Souza
Pizo

Faculdade Ibero Americana - Prédio II
Av. Brigadeiro Luís Antonio, 860 Bela
Vista
De Sérgio Delgado a Soma RobiniESAN • Escola Superior de Adminis-
tração de Negócios
R. São Joaquim 163 Liberdade
De Sônia Sales de Alencar Simm a Zul-
mira Assunção Diz

Colégio São Luís
R. Hadock Lobo, 400 Cerqueira César
OBSERVAÇÕES

somente será permitida a realização
das provas na mesma cidade onde ins-
crito o candidato.
Os candidatos deverão apresentar-se no
horário de abertura dos portões, munidos
apenas de:
a) ficha de insenção
b) documento de identidade apresentado
no ato da inscrição;
c) lápis preto n® 2 e apontador,
d) borracha macia; e
e) esferográfica com tinta azul ou preta.Não será permitida a entrada de ne-
nhum candidato após o fechamento dos
portões, seja qual for o motivo alegadoDurante a realização das provas da 1 •
Etapa náo serão permitidas consultas,
de nenhuma espécie, a livro, revista, fo-
lheto etc., nem uso de máquina calcula-
dora, réguas de cálculo ou de quaisqueroutros instrumentos auxiliares, inclusive
tabelas.

O candidato será sumariamente ex-
clufdo do concurso se:
a) lançar mão de meios ilícitos para exe-
cuçáo das provas;
b) perturbar, de qualquer modo, a ordem
dos trabalhos;
c) não devolver, integralmente, o materl-
al recebido;
d) não estiver na sala respectiva antes
da distribuição dos temas de prova; e
e) faltar a qualquer prova, uma vez quenão haverá segunda chamada, em ne-
nhuma hipótese. se|a qual for o motvo
alegado.

Brasília (DF), 16 de novembro de 1989
Diretona de Administração
Departamento de Desenvolvimento do
Funcionalismo
Consultoria de Seleção e
Desenvolvimento

Cercado em casa, Lula propôs trégua:daria entrevista de 10 minutos e todos se retirariam

A família Lula sob estado de sítio
(Continuação da primeira página)

Do lado de lá da fachada de amplos
vidros verdes da sala que dá para a rua,
sobre a garagem, moram Lula, sua mu-
llier Marisa, quatro filhos, a sogra do
primeiro casamento de Marisa, dona
Marilia, o dálmata Andy e meia dúzia de
periquitos australianos. Do |ado de cá,
têm praticamente morado nos últimos
dias pelo menos duas dúzias de jornalis-
tas, meia dúzia de curiosos e, no jardim,
um jabuti da família apelidado de TSE
por locomover-se com lentidão seme-
lliante à apresentada pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral na apuração dos votos
do primeiro turno. Embaixo, na gara-
gem, vivem de plantão quatro metalúrgi-
cos improvisados em seguranças e dois
agentes da Policia Federal que os ajudam
a assistir televisão, atender telefonemas e
zelar pelo candidato Pela quantidade de
gente reunida com interesses tão di-
vergentes, até que a convivência tem
se mantido em nível razoável de civili-
dade, mas nem tudo são rosas.

Marisa, por exemplo, sofreu por dois
dias inteiros de dor de dente. Mas não
queria sair de casa para não ter de
contar ao mundo o que Lula comeu, a
que horas acordou, o que disse para os
filhos, quantos aperitivos bebeu, para
quem telefonou tudo isso antes de
rumar para o dentista. Conseguiu fi-
nalmente visitá-lo ontem à tarde. Co-
mo Lula passou o dia todo fora, a folga
foi aproveitada para uma vigorosa lim-
peza no quintal, que exibia cicatrizes de
uma batalha campal em forma de tocos
de cigarro, papéis pelo chão e milhares
de marcas de sapato. Num quartinho da
garagem, os seguranças guardaram por
alguns dias os pratos usados numa refei-
ção feita ali mesmo. Sandro, o filho de 10
anos, já teve que driblar quatro carros,
três seguranças, dois equipamentos de
televisão e duas cadeiras ocupadas por
repórteres apenas para chegar até um
armário da garagem e pegar uma revista

em quadrinhos, na manhã da terça-feira
passada.

Houve tanto movimento nesse dia
que Marisa desistiu de fazer o almoço e
o tesoureiro da campanha de Lula, Paulo
Okamoto, mandou um dos seguranças
comprar cinco frangos com polenta num
dos restaurantes italianos de São Bernar-
do. Com a chuva empurrando os jorna-
listas para dentro da garagem, Lula che-
gou ao limite da tolerância e propôs uma
barganha: daria 10 minutos de entrevista
em troca da desocupação da frente da
casa. Impaciente, Marisa já tinha espia-
do três vezes pela janela, desolada com o
panorama da ocupação.

O assessor de imprensa Ricardo
Kotscho, mediador dessa negociação pa-
ra a retirada, concordou com uma con-
traproposta e o plantão acabou se trans-
ferindo para o bar da esquina, 50 metros
abaixo, onde o proprietário, seu Abel,
fatura como nunca vendendo sanduíches
de mortadela. Nem com essa providèn-
cia, no entanto, Marisa permitiu que
Luis Cláudio, o filho de 4 anos, voltasse
a brincar na frente da casa, como ele
ainda tentou fazer nos primeiros dias.
Com a solidariedade dos vizinhos, a mu-
lher de Lula tem enviado os filhos para a
casa deles sempre que possível, pelo me-
nos para que o pequeno não interrompa
as conversas do pai com as celebridades
petistas que têm ajudado a transtornar
ainda mais a tranqüilidade com suas
visitas. "Nós temos o maior prazer em
ajudar", garante a vizinha da frente,
Giovana Bertin, que costuma receber
Fábio, de 14 anos, em sua casa.

Italiana, casada com o francês Guy
Bertin, Giovana não vota, nem seu mari-
do, mas os dois fizeram questão de tocar
o Hino Nacional a todo volume no dia
15, quando Lula tomou o caminho das
urnas. "Estamos nos sentindo como tes-
temunhas de um momento histórico",
conta a vizinha do candidato, uma das
poucas que ainda não reclamou dos car-

ros de reportagem parados diante de sua
garagem."Nem no tempo das greves era as-
sim", recorda o afiador de ferramentas
Álvaro Cicotte, um misto de amigo;
motorista e segurança de Lula, além
de herdeiro da casa onde moravaSg
candidato. De fato, na época dos mo.vjjf
mentos que sacudiram São Bernardo,
a movimentação ocorria no sindicato
e nunca tanta gente ocupou por tanto
tempo a porta de Lula. A Rua São
João, onde ele mora agora no número
246, tornou-se um ponto turístico.-Ari-
tes, era apenas o quebra-molas diante
da casa que fazia os motoristas reduzi-
rem a velocidade. Agora é a curiosida-
de que leva muita gente a reduzir a
marcha para tentar enxergar Marisa ou o
próprio Lula atrás das cortinas. As en-
iradas e saídas do candidato transfor-
mam-se inevitavelmente em sessões de
autógrafos. "Acho melhor sair até paradar um pouco de sossego ao pessoal aqui
de casa", anunciou o candidato no ter-
ceiro dia de convivência com essa bal-
búrdia.

Assim como no dia 15, em várias
oportunidades a confusão conseguiu ul-
trapassar os portões de alumínio e fre-
qüentar a sala de visitas da família.
O fotógrafo Antônio Ribeiro, por exem-
pio, montou seu estúdio lá dentro paraas fotos da entrevista semanal da revista
Veja. A revista IstoÉ, Senhor não ficou
atrás e o técnico de som Roberto Maciel
levou para a sala um equipamento com-
pleto, num carrinho de mão, para insta-
lar um microfone na boca de cada parti-
cipante da entrevista. Do lado de fora, a
gentileza da família Inácio da Silva ma-
terializou-se por duas vezes na forma de
compoteiras cheias de cachaça curtida
com frutas silvestres. Ambas foram esgo-
tadas pelos plantonistas e curiosos e os
copinhos de plástico usados tornaram-se
um elemento a mais na decoração do
jardim. (M.E.G.)

[ hora de crescer e construir

AVISO DE CONVOCAÇÃO
CONCORRÊNCIAS INTERNACIONAIS

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia COELBA, divulga para conhecimento das firmasinteressadas, que se acham abertas as seguintes concorrências:
CONCORRÊNCIA OBJETO RECEBIMENTO DE PROPOSTA

DATA HORÁRIO
6.031 /BIDII TCS. TP'S e Divisor 08.01 90 09:30 minCapacitivo
6.035/BIDII para raios 10.01.90 09:30 min6.037/BIDII Baterias e Retiíicadores 12.01 90 09:30 mm6.040/BIDII Isoladores de Disco 15.01 90 09:30 min6.042/BIDII Religadores Automáticos 17 01 90 09:30 min
As propostas serão recebidas e abertas nas datas e horários acima indicados, na sala de conferências doedifício sede da COELBA, Bloco I, térreo, situado na Avenida Edgard Santos, nesta cidade deSalvador-BA
As concorrências sâo abertas exclusivamente a fabricantes e fornecedores com sede em países membrosdo Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, entidade que financiará a aquisição dosmateriais objetos das licitações, conforme o contrato de empréstimo n° 507/OC-BR
O Edital de cada concorrência, com a indicação das condições para a habilitação preliminar das firmasinteressadas, instruções para elaboração das propostas e critério que será utilizado no julgamento, bemcomo as especificações técnicas, características básicas e quantitativos dos materiais, estão reunidos na"Documentação para a Concorrência", que poderá ser adquirida até 10 (dez) dias antes da datadesignada para recebimento e abertura das propostas em português e/ou inglês, ao preço de NCz$100,00 (cem cruzados novos), não restituíveis, por cada volume, em um dos idiomas, no endereço daComissão Permanente de Licitação - CPL, Bloco II, 3o andar, ala "C" do Edifício sede da COELBA

Salvador, 21 de novembro de 1989
Marcelo Soares Prado

Chefe da Comissão Permanente de Licitação

mm

V ; ; - . SECRETARIADASMINASE

Voto de Paes — O pre-
sidente da Câmara dos Depu-
tados, Paes de Andrade, negou
que tenha liberado seus segúi-
dores, no Ceará, para desistir
da campanha de Ulysses Gui-
marães, candidato de seu par-
tido, o PMDB, e apoiar o
candidato do PDT, Leonel
Brizola. "Homem de partido,
jamais pratiquei qualquer infi-
delidade partidária. Meu voto
é o da coerência e o do senti-
mento do partido", disse Paes.
No segundo turno, Paes diz
que ficará neutro.
Conversa — O prefeito
de Nova Iguaçu, Aluísio Ga-
ma, do PDT, apóia o candi-
dato do PT. Luis Inácio Lula
da Silva, à Presidência da Re-
pública. A informação foi di-
vulgada ontem em nota da
prefeitura assinada pelo coor-
denador de imprensa João Da-
niel de Castro Filho. O asses-
sor de Aluisio Gama nega que
ele tenha conversado com o
prefeito de Duque de CaxiaáJ
Hidekel de Freitas (sem parti-
do) sobre um eventual apoio a
Collor de Mello, do PRN.
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Collor usará linguagem

TERNOS EM PROMOÇÃO.
À VISTA:
GABARDINE NCzS 751,00
CLÁSSICO 2 BOTÕES NCzS 801,00
PRÍNCIPE DE GALES NCzS1.029,00
JAQUETÂ0 6 BOTÕES NCz5l .600,00

para 
as classes D e E

Brasília — O candidato do PRN,
Fernando Collor de Mello, quer que a
linguagem de sua campanha no pri-
meiro turno seja mais simples do que a
usada no primeiro turno, para facili-
tar a compreensão dos eleitores das
classes D e E, onde está a maioria de
seus votos. Collor aprovou as peças de
campanha (cartazes, broches, outdoors
e santinhos), apresentadas pelo publici-
tárío Almir Salles.

Collor analisou com sua assessoria
resultados de pesquisas sobre a difi-
culdade de compreensão das mensa-
gens dos candidatos nas faixas de me-
nor nível cultural. Constatou-se, por.
exemplo, que o eleitor não entende
nada quando ouve alguém falar em"privatização da Mafersa". Reserva de
mercado é confundida com "estoca-

gem de alimentos"; capital de risco,
com "alto índice de criminalidade no
Rio e São Paulo" e incentivo fiscal,
com "suborno 

pago aos fiscais em to-
das as cidades".
¦^.ÍRecusando-se a tratar o assunto co-
mrò piada, os assessores de Collor ten-
ta|jn'traduzir para uma linguagem com-
preensível esses grandes temas dos
^programas de campanha, até porque,
Segundo acreditam, para as classes mais'instruídas 

(A e B) haverá a linguagem
dos debates na televisão, que permitirão
ao candidato detalhar seu programa de
governo. O candidato do PRN está in-
sistindo na formação de redes de televi-
são para a transmissão dos debates,
segundo seus assessores, por duas ra-
zões: a primeira é de racionalidade, por-
que será difícil encontrar tempo para
aparecer em várias emissoras em urru
curto período^ a„outra-se-devé^õs pro-
blemas de concorrência entre as redes.

Se aparecer primeiro na TV Globo,
corre o risco de ver o debate bombar-
deado por ter sido produzido para favo-
iecê-lo. "É o que vão dizer, com certe-
za", assegura um auxiliar do candidato.
Se, ao contrário, for primeiro à TV
Bandeirantes, ou à Manchete, ou á
TVS, a Globo não aceitará.

Tolerância — O candidato do PRN

discutiu com os assessores os proble-
mas de infraestrutura para o trabalho
de segundo turno. Depois de ouvir lide-
ranças de todos os estados, concluiu
que, além da distribuição do material
de propaganda, sua campanha sofreu
duas grandes dificuldades: o transpor-
te do eleitor e a falta de militância. A
distribuição será resolvida com a des-
centralização para os estados da pro-
dução de material. Na véspera da vo-
tação, dia 14 de novembro, o comitê
central tinha 30 milhões de cédulas de
propaganda sem saber como distribuí-
Ias.

No estado do Acre, em numerosos
municípios não chegou sequer um car-
taz. Mesmo assim, a assessoria conta-
bilizava ontem que Collor só perdeu
para o candidato do PT, Luís Inácio
Lula, em Xapuri( 1281-a 1903) e Assis
Brasil (258 a 355), ficando em primeiro
lugar em nove municípios, inclusive
em Feijó e Tarauacá, onde não chegou
a propaganda.

Os especialistas da campanha anali-
saram o comportamento "tolerante"
da Justiça Eleitoral, no interior dos
estados, quanto ao cumprimento da
Lei Etelvino Lins, que proíbe a parti-
culares o transporte do eleitor. Consi-
derando que o eleitorado do candidato
do PRN está em sua maioria no inte-
rior, pelo menos 77% dos votos de Col-
lor estão fora das capitais, as lideran-
ças municipais darão transporte onde
for necessário.

Quanto à falta de militância, Collor
pretende aproveitar um pouco a expe-

"riência do PT. Achou um sucesso a
idéia de lotar um carro com militan-
tes, bandeira, música, e fazer essas uni-
dades de propaganda rodarem as cida-
des muitas vezes. Segundo definição de
um assessor envolvido com a organiza-
ção da campanha, "isso multiplica o ato
de presença do partido e do candidato,
além de evitar o descumprimento da
lei". A Justiça Eleitoral não tem condi-
ções legais de coibir esse tipo de propa-
ganda.

Cleto viaja para negociar

Começa ofensiva
''"' Munido de um banco de dados com o
p'éffll de cada vereador e prefeito do PDT, o
deputado estadual Cleto Falcão (PRN-AL) sc
instala hoje no Rio de Janeiro para começar
uma conquista que deverá durar uma semana
eque ambiciona melhorar o desempenho
eleitoral de Fernando Collor no estado. A fim
de remover as resistências brizolistas, o parla-
mentar chega com carta branca para negociar
tudo, exceto cargos no governo, assunto ex-
clusivo de Collor. Falcão não tentará tam-
bçm cortejar autoridades acima de prefeitos e
vereadores: "Não adianta ir atrás de vedetes,
porque elas não trazem nada", avalia o parla-
mentar.

Até deixar Brasilia, ontem, Cleto Falcão
nao sabia ainda onde ia instalar esse alto
comando de negociações. Leleco Barbosa, fi-
lho de Chacrinha e amigo de infância de
Fernando Collor, foi incumbido de organizar
essas instalações, que poderão ficar num hotel
ou num apartamento. "Tudo o que desejo é
que seja num lugar discreto, onde eu possa ter
longas conversas, à vontade", recomendou
Cleto Falcão, no momento em que arrumava
sua mala para deixar Brasília. Na pasta,
ele teve o cuidado de colocar três maços de
cigarros, uma caneta Mont Blanc, três blocos
de papel do comitê central da campanha e
uma análise encomendada do perfil de cada
vereador e prefeito a ser convidado para
conversas a partir de hoje.

Divergências — Orientado por Collor
a ter cuidado para não suscitar mais divergên-
cias no comando da campanha no estado,
Falcão pretende agir em parceria com Rubem
Medina e outros coordenadores do PRN, es-
tando disposto também a viajar para o inte-
rior, a fim de conquistar as lideranças mais
resistentes. Ele iniciará o cortejo a esses politi-
cos que ajudaram o PDT a ganhar a eleição
no .estado com os seguintes argumentos: 1
Brizola agora está fora da disputa e cada um
tem o direito de decidir o próprio destino; 2— apesar das farpas jogadas durante a cam-
panha, o eleitorado de Brizola está mais pro-
penso a acompanhar Collor do que Lula; 3

ceio cargos no governo

ao PDT no Rio
Lula está muito à esquerda e significa uma
opção muito atrasada; 4 se Collor não
tivesse ido para o segundo turno, seria muito
difícil segurar agora seu eleitorado, portanto,
Brizola não terá como segurar o dele; e 5 a
eleição voltou à estaca zero.e Brizola não tem
o direito agora de pedir o sacrifício de um
vereador seu.

A idéia de conversar com lideranças me-
nores e abandonar as investidas sobre grandes
caciques do PDT foi do próprio Collor, mas
aplaudida integralmente pelo comitê da cam-
panha. "A experiência com César Maia, que
nos procurou para apoiar Collor e depois saiu
nos agredindo, já foi suficiente", conta Cleto
Falcão. Depois de informar que os dois en-
contros de César Maia com o candidato do
PRN, no início deste ano. se deram a pedido
do próprio deputado pedetista, ele conclui que"homens como este não acrescentam nada à
campanha e ainda criam problemas para os
dois lados". Segundo Cleto Falcão, o comitê
de Collor só não deixou vir a público an-
tes que as conversas tinham sido solicitadas
por César Maia para honrar "um pacto de
silêncio".

Além de evitar as lideranças mais impor-
tantes, o emissário de Collor oferecerá aos
vereadores e prefeitos brizolistas "participa-
ção na vitória do novo governo". Ele pedirá
que lhe digam o que mais precisam para a re-
gião. "Se o problema for água para o municí-
pio. a reivindicação será anotada e quando
Collor assumir o governo tratará de honrar
esse compromisso", antecipa Cleto Falcão.

Ele dirá também a esses interlocutores que
negociar pontos do programa de governo é
uma hipótese de entendimento, mas prevenirá
que ninguém na campanha de Collor tem
autoridade para negociar cargos. "Quem dis-
ser que tem poder pra isso está mentin-
do", conta ele, sem conseguir esconder a preo-
cupação com a missão a ser desempenhada a
partir de hoje. Antes de deixar sua casa, ele
tinha porém um consolo: "Brizola não é mais
candidato e trabalhar contra Lula é muito
mais fácil".

CAMISA EM POPELINE
À VISTA
NCz$ 186,00

José Varella —29/7/89
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Só 
para refrescar a memória: o

general íris Lustosa, que acaba
de ser promovido a quatro estrelas,
isto é, general de Exército, era o
chefe do Centro de Informações do
Exército em 1984/85, quando foi de-
sencadeada a Operação Bruxos, des-
tinada a sabotar a candidatura de
Tancredo Neves à Presidência da
República.

Foi sob a chefia do general íris
Lustosa que oficiais e soldados do
Exército imprimiram e colaram em
Brasília falsos cartazes do Partido
Comunista Brasileiro dando apoio à
chapa Tancredo/Sarney.

A manobra só foi descoberta
por um acidente: seguranças do en-
tão presidenciável Paulo Maluf to-
maram por comunistas os soldados e
suboficiais que, à paisana, colavam
os cartazes próximo ao local onde
seria realizada a Convenção do
PDS.

Os seguranças, todos atletas de
academia, deram uma exemplar sur-
ra nos comunistas, que foram man-
dados para a Io DP da Asa Sul e
soltos por um coronel enviado secre-
tamente pelo general íris Lustosa.

?
Na época, o então candidato a

vice José Sarney agradeceu pessoal-
mente à direção da revista Veja por
denunciar a operação que, segundo
ele, fazia parte de um golpe contra a
eleição do candidato da Aliança Li-
beral.

Gol de placa
Quem vai patrocinar a partida de

despedida de Zico, marcada para o dia
17 de fevereiro, no Maracanã, é a Caixa
Econômica Federal.
O jogo reunirá o Flamengo e uma sele-
çào formada por amigos jogadores do
mundo inteiro.

No primeiro tempo, jogarão os
companheiros dos dois times que já não
estão mais atuando profissionalmente- os veteranos. No segundo, o time
atual do Flamengo contra jogadores
do mundo que ainda jogam.

Ingratidão
Na véspera da eleição, o então can-

didato do PFL, Aureliano Chaves, re-
cebeu um telefonema do presidente Sar-
ney lhe declarando voto.

- Uma vez você disse que conti-
nuaria candidato nem que só tivesse dois
votos: o seu e de D. Vivi. Pois se assim
for, você terá trcs.

i
Apesar do apoio, Aureliano até ho-

je não lhe devolveu a ligação para agra-
decer.

A voz do muro
O PT escolheu errado seu embaixa-

dor para negociar com outras forças
progressistas eventuais adesões para o
segundo turno.

Miguel Arraes não tem bom trânsi-
to em nenhum dos partidos de esquerda.

No PMDB, o doutor Ulysses não se
sente confortável ao lado de um gover-
nador do partido que o traiu nas urnas.
Além disso, Arraes hostiliza, cada vez
mais, o ex-prefeito de Recife, Jarbas
Vasconcelos.

No PSDB, a situação é muito pior.
Arraes sempre teve ciúmes do senador
Mário Covas, por ter lhe tomado o
comando de boa parte da esquerda do
PMDB.

No PDT, os deputados Fernando
Lyra e Cristina Tavares não podem nem
ouvir falar em seu nome, já que duran-
te toda a eleição cozinhou os brizolis-
tas acenando com um apoio - que
terminou não ocorrendo.

E, finalmente, ele acaba de trocar
farpas com o deputado comunista Ro-
berto Freire.

Lata
O Bradesco acaba de se unir á mui-

tinacional americana Reynolds Metals

Company S/A na fabricação de latas de
aluminio.
Obstáculos

É dura a vida do candidato Lula.
É mais difícil do que ele imagina

costurar uma ampla frente de esquer-
da para o segundo turno.
Pepsi na jogada

Corre no mercado financeiro um
tititi de que há o dedo - ou melhor,
dinheiro - da americana Pepsi Co. na
operação que resultou na tomada do
controle acionário da Brahma pelo Ban-
co Garantia.

A Brahma é a engarrafadora da
Pepsi no Brasil.

Seria uma forma de concorrer no
mercado de cervejas com a Coca-Cola,
que fabrica a Kaiser.

Pronta resposta
Do senador Jarbas Passarinho, so-

bre as estocadas que recebeu do ex-go-
vernador Paulo Maluf:

— Em matéria de dignidade não re-
ceio confronto com o competente per-
dedor sr. Paulo Maluf. Não corrompo,
nem corrompi; não minto, nem fui des-
mentido; honro a palavra empenhada e
a tenho honrado ao longo de minha
vida. Finalmente, nunca fui condenado
pelo uso indevido do dinheiro público.

C
Sai de baixo.

Não pegou bem
Está causando o efeito de um terre-

moto no movimento sindical a adesão
do economista Walter Barelli à asses-
soria econômica do candidato do PT,
Luís Inácio Lula da Silva.

Semana passada, Barelli pediu li-
cença não-remunerada do cargo de di-
retor-técnico do Dieese para ligar-se á
campanha de Lula.

Como o Dieese é um "fifgão técnico
do movimento sindical, historicamen-
te não ligado às disputas políticas en-
tre sindicalistas, a decisão do econo-
mista está desagradando aos setores não
ligados à CUT.

E mais
No campo da CGT também está

havendo problemas com a declaração de
seu presidente, Antônio Magri, segundo
a qual quem não estiver com Collor deve
cair fora da entidade.

O Sindicato dos Telefônicos de São
Paulo, ligado à CGT e adversário da
CUT, mandou apagar de todo o seu
material impresso o símbolo da CGT
por discordar da intimação de Magri.

O mesmo Magri que dizia que o seu
sindicalismo de resultados era aparti-
dário.

Agora, está provado que não era
nem nunca foi bem assim.
A volta

O deputado Ulysses Guimarães, on-
tem, yiveu um dia movimentado.

Às 17h, recebeu telefonema do can-
didato do PT, Lula, desmentindo que"dispensava o PMDB" nas articula-
ções com a esquerda.

E recebeu em casa os deputados Vi-
valdo Barbosa (PDT) e Euclides Scalco
(PSDB).

O velho comandante está mostran-
do um fôlego de gato.

Até parece que não foi pisoteado
implacavelmente pelas urnas.
Em causa própria

Fruto de uma lei aprovada por eles
mesmos, os deputados capixabas têm
reajuste semestral de salário.

Neste mês de novembro, eles já es-
tão ganhando NCz$ 34 mil. E mais: o
pagamento saiu dia 21.

Um verdadeiro Papai Noel antcci-
pado.

Repouso
O senador Mário Covas não preten-

de reassumir sua cadeira no Senado Fe-
deral que está ocupada pelo senador
Marcos Mendonça antes do dia 15 de
fevereiro.

Depois do segundo turno pretende
descansar, de preferência viajando pa-
ra o exterior.

O O PMDB, o PDT e o PSDB
estão tentando tirar uma posição
conjunta sobre o segundo turno.
O ex-prefeilo Jarbas Vasconce-
los, ontem, sugeriu que o PCB
seja incluido na decisão.

O melhor momento da noite
de entrega do Prêmio Shell para
Música Brasileira 89, terça-feira,
no Teatro Municipal, no Rio, foi
quando o presidente da empresa,
Robert Broughton, contou para
Caetano Veloso e para o público
que ele era o primeiro artista pre-
miado a se vestir com as cores da
multinacional.

A Frente Brasil Popular do
Paraná, ontem à noite, tirava
uma nota de repúdio à tentativa
de adesão dos deputados Waldir
Pugliesi, presidente do PMDB
paranaense, e Hélio Duque, do
mesmo partido.
® O deputado gaúcho Adroaldo
Stieck, do PSDB, ex-PDT, resol-
veu tripudiar, lançando farpas
contra o candidato do PDT, du-

Lance-Livre-
rante sessão no plenário da Câ-
mara, ao comentar os erros da
campanha pedetista: "O Brizola
teve que fazer muita hora extra
para perder esta eleição."

Calcado no sucesso de Col-
lor, o Espirito Santo já tem can-
didato a governador para 1990.
É o empresário Carlos Lindcn-
berg Filho, dono da Rede Gaze-
Ia, afiliada da TV Globo. Lin-
denberg conta com o apoio do
senador Gérson Camata.

A Comissão de Desenvolvi-
mento Social, Ciência e Tecnolo-
gia da Lei Orgânica faz audiência
pública hoje, ás 18h, no plenário
da Câmara Municipal.
9 Do deputado Vladimir Pai-
meira (PT-RJ): "Para quem acha
que o PT é estreito em assuntos
políticos podemos garantir que,
sem romper com os princípios da
candidatura, vamos obter apoios
que surpreenderão os analistas
políticos."
® A ordem do progresso ¦
Cem anos de política econômica

republicana, uma coletânea de
artigos organizada por Marcelo
de Paiva Abreu, será lançada pela
Editora Campus dia 28, no Solar
Grandjean de Montigny, na
PUC.

O deputado Maurílio Ferrei-
ra Lima (PMDB-PE) fala hoje
no Encontro com a Imprensa, ás
I3h, na Rádio JORNAL DO
BRASIL, sobre a governabilida-
de do PT c a disputa com Col-
lor.

Os secretários estaduais de
Saneamento e Meio Ambiente
aprovam hoje cm Brasília propos-
ta a ser entregue aos presidenciá-
veis Collor e Lula, enfatizando a
deterioração dos índices de saúde
da população brasileira por falta
de saneamento básico.
® A proposta do candidato
Leonel Brizola para que Lula re-
nuncie em favor de Covas parece
coisa de criança Do lipo: já que
eu não consegui, você também
nacw iiavguit.

CUT — O presidente da CUT-RJ, Carlos Santana, se reuniu,
ontem, com o presidente regional do PT, Jorge Bittar, para
concretizar o apoio da entidade sindical ao candidato da Frente
Brasil Popular, Luís Inácio Lula da Silva. Na próxima semana, a
CUT editará um jornal com tiragem de 50 mil exemplares, onde
serão publicadas as biografias de Lula e Fernado Collor de
Mello, candidato do PRN. A CUT irá buscar o apoio dos
sindicatos com lideranças pedetistas, como os metroviários, me-
talúrgicos de Niterói e de Volta Redonda e dos ferroviários.
PMDB — O PMDB sergipano que votou em Ulysses Guima-
rães decidiu não apoiar formalmente nenhum candidato no
segundo turno. Depois de quase três horas de acirrados debates,
cerca de 50 pemedebistas resolveram liberar as bases do partido
para apoiar qualquer candidato. "Decidir por Lula ou por Collor
seria o mesmo que esfacelar ainda mais o PMDB", explicou o
presidente da executiva estadual, José Carlos Teixeira, queixan-
do-se ao saber que o PT local-não o aceitaria em seus
palanques. Mesmo assim, Teixeira pretende fazer campanha pelo
PT.
Quércia — O governador de São Paulo, Orestes Quércia,
impôs uma condição para iniciar entendimentos com Fer-
nando Collor, para um eventual apoio no segundo turno: que o
candidato do PRN não faça qualquer acordo com o PSDB
paulista. "O apoio de Quércia nos interessa", diz Renan Calhei-
ros, que tentou, mas não conseguiu, formalizar aliança com os
tucanos. A conversa entre Quércia e Collor, que deveria aconte-
cer no início desta semana, foi temporariamente suspensa
porque o governador não quer tomar nenhuma atitude antes da
reunião da executiva do PMDB.
Inquérito — A Superintendência da Policia Federal em São
Paulo instaurou inquérito policial contra o candidato derrotado
do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, por cri-
me de difamação contra o candidato do PT, Luís Inácio Lula da
Silva. No penúltimo debate entre os candidatos, realizado pela
Rede Bandeirantes, Caiado denunciou o repasse ilegal de
dinheiro da empresa Lubeca S/A para a campanha de Lula, mas
não conseguiu apresentar provas.

Vo&FalalnibiQão
ORATORIA, IMPROVISO E CULTURA GERAL

Consultas e cursos. Prof. SIMON WAJNTRAUB
Tel.: (021) 236-5223, 236-5185 e 256-1644 RJ 9 às 22h
Adquira as 6 FITAS K-7 com apostilas, exercícios de
DICÇÃO, IMPOSTAÇÃO e ORATÓRIA, NCZ$ 700,00

Gustavo Miranda — 2/6/89
Maluf acha que mudou imagem

Lembra o tempo de

desgraça e diz que
o PDS também ganhou

ORTO ALEGRE — "Valeu a pena
JL participar da campanha eleitoral. Não
enfrentamos nenhuma hostilidade, recebe-
mos mais de seis milhões de votos em todo o
país, a imagem de Paulo Maluf foi resgatada
e o PDS foi o único dos grandes partidos
que sobrou, pois PMDB e PFL não tiveram
aceitação popular". Essa análise das eleições
foi feita ontem, pelo próprio Maluf, em
entrevista telefônica à Rádio Gaúcha.

Maluf disse que, na eleição indireta de
1984, quando ele e Tancredo Neves disputa-
ram a Presidência da República no Colégio
Eleitoral formado por senadores, deputados
federais e representações das Assembléias
Legislativas, sua imagem foi deturpada e
transformada em sinônimo do mal e de to-
das as coisas erradas do país. Esse problema,
o candidato, enfrentou, também, quando
disputou a eleição para o governo paulista,
em 1986, vencida por Orestes Quércia, e no
pleito municipal do ano passado quando
perdeu a Prefeitura de São Paulo para a
candidata do PT, Luiza Erundina.

"Com essa eleição de agora", no entan-
to, Maluf acha que resgatou não só a sua
imagem, mas também a do PDS. O candida-
to pedessista ficou em quinto lugar com o
final da apuração eletrônica pelo TSE, con-
quistando 5 milhões 986 mil e 575 votos. Em
São Paulo, as urnas deram a Maluf o segun-
do lugar no estado, com 3 milhões 934 mil e
334 votos, credenciando-o, desde já, à dispu-

Maluf, segundo em São Paulo

ta da sucessão do governador Orestes Quér-
cia.

O candidato, diante dos resultados que
conquistou, nacionalmente, e no Estado de
São Paulo, onde faz política, disse que não
aceita que a direção do PDS decida qual o
candidato que apoiará no segundo turno.
Propôs a convocação de uma convenção
extraordinária, onde representantes do par-
tido de todo o país possam definir a questão
do segundo turno. "Até me neguei a ir-a
uma reunião da Executiva do PDS por cau-
sa disso. E preciso ouvir as bases". Ess?
reunião foi realizada anteontem. -t

Paulo Maluf lamentou que no Brasil"ò
peso dos homens seja superior ao dos parti-
dos numa eleição presidencial. "Infelizmente
isso ocorre, o que vejo com tristeza. Precisa-
ríamos, a curtíssimo prazo, de partidos for;
tes, como verdadeiros avalistas da democra-
cia. Homens carismáticos são mai?
candidatos e ditador do que a democrata".

0 condomínio não se conformou.
Se uniu à BAP e venceu

essa batalha.
Agora, as cotas do condomínio
pagas pelos proprietários não
estão mais se desvalorizando.

A BAP colocou o dinheiro
deles pra render.

Quando os condôminos recolhem
suas cotas à BAP, a conta do

condomínio, automaticamente,
começa a ser aplicada. Este
rendimento é continuo até a

quitação das despesas. A BAP
está sempre lutando para
beneficiar seus clientes.

Esse condominio, agora, só se
conforma com a BAP-
Administração de Bens

a seu lado.

0G ^

fÜ

odministracão
de bens Itda.
Uma empresa do grupo

Union Fonciere et Financière
Av. Nilo Peçanha, 151/3° andar-Centro
Tel. 240.0214 Telex (021) 32441
FAX (021) 262.6145
Filial: Av. das Américas, 2250 - loja M
Tel. 325-6067 - Barra da Tijuca-RJ
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Ancelmo Gois, com sucursais

Áreas de Comercialização
Superintendente Comercial:
José Carlos Rodrigues
Superintendente de Vendas:
Luiz Fernando Pinto Veiga
Superintendente Comercial (São Paulo)
Sylvian Mifano
Superintendente Comercial (Brasília)Fernando Vasconcelos
Gerente de Classificados:
Saulo Omelas
Sucursais
Brasília Setor Comercial Sul (SCS) Quadra I,Bloco K, Edifício Dcnasa, 2o andar CEP 70302telefone: (061) 223-5888 - telex: (061) 1 011São Paulo Avenida Paulista, l 294, 17°andar CEP 01310 S. Paulo, SP - telefo-ne: (011) 284-8133 (PBX) telex. (011)21 061,(011) 23 038
Minas Gerais Av Afonso Pena, 1 500, 7oandar CEP 30130 — B. Horizonte, MG -
telefone (031) 273-2955 telex: (031) 1 262R. G. do Sul Rua Tcncnte-Coroncl CorreiaLima, 1 960/ Morro Sta. Teresa CEP 90640Porto Alegre, RS telefone- (0512) 33-3711
(PBX) telex (0512) 1 017

Bahia Rua Conde Pereira Carneiro, 226
Salvador - Bahia CEP 41100 - telefone:
(071)244-3133 telex: 1 095
Pernambuco - Rua Aurora, 325, 4o and., s/
418/420 - Boa Vista - Recife Pernambuco- CEP 50050 - telefone: (081) 231-5060 -
telex: (081) 1 247
Ceará Rua Desembargador Leite Albuqucr-
que, 832, s/ 202 — Edifício Harbour Villagc —
Aldeota Fortaleza CEP 60150 telefone:
(085) 244-4766 - telex: (085) I 655
Correspondentes nacionais
Acre, Alagoas, Amazonas, Espirito Santo,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará,
Paraná, Piauí, Rondônia, Santa Catarina.
Correspondentes no exterior
Buenos Aires, Pans, Roma, Washington, DC
Serviços noticiosos
AFP, Tass, Ansa, AP, AP'Dow Jones, DPA,EFE, Reuters, Sport Press, UPI.
Serviços especiais
BVRJ, The New York Times, Washington
Post, Los Angeles Times, Le Monde, El Pais,
L'Express.
Atendimento a Assinantes
Luiz Alberto Rocha da CruzDe segunda a sexta, das 7h às 17h
Sábados, domingos e feriados, das 7h às 11 h

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

Preços de Vendi Avulsa em Banca

Com Classificados
Estados Din Gtil Domingo
DF-MT-MS-PR-BA 7# 10,50
PE 9,00 11,50
PA-RO-RR 10,00 WXT'
Manaus 10,00 12.00

Estados Dla Citil Domingo~RJ 3j00 6,00
MG-ES <50 7.50~SP <50 7,50
AL-MT-MS-SC-RS-BA-SE-PR-GO 5,50 8,50
MA-CE-PI-RN-PB-PE 7^50 10,50
Denials Estados 7,50 10,50

¦li'l I M—
Pagamento CobranpaEntrega ChaqueouDomiciliar Espdcie Banc&ria

RJ-SPMG-ES 132,00 132,00DF
Demais Estados 180,00 180.00

Assinatura — Tel. (021) 585-4346
© JORNAL DO BRASIL S A 1989
Os textos, fotografias e demais criações intelectuais publicados neste exemplar não podem ser utilizados, •
reproduzidos, apropriados ou estocados em sistema de banco dc dados ou processo similar, em qualquer
forma ou meio mecânico, eletrônico, microfilmagcm, fotocópia, grávaçâo, etc. sem autorização escrita
dos titulares dos direitos autorais.

Preços das Assinaturas (de 1/11/09 a 30/11/89)
Sagunda/Domingo Executive (Segunda/Saxta-foira)

Entrega Mansal Trimestral Someatral Menial Trimeatral SamaatralDomicilinr 3Prego Pra$o Parcalaa Prapo Parcalaa Prago Preco Parcelai Praco Parcelaa

Rio de Janeiro 102,00 275,40 159,90 520,20 232,50 
""" 66,00 188,10 109,20 356,40 159,30

Minas Gerals/Esplrito Santo/Sao Pai'o  147,00 396,90 230,50 749,70 335,10 99.00 282,20 163,90 534,60 239,00
GoiSnia/Salvador/Maceib/Cuiabi

Curitiba/Flonanbpolis/Porto Ategre 177.00 477,90 277,50 902,70 • 403,50 121.00 344,90 200.30 653,40 292,10
Campo Grande/C) Brasilia

NaS^SaoUIS 237,00 639,90 371.60 1208,70 540,30 165.00 470,30 273,10 891,00 398,30

Camapari-BA  — — 1435.10 641.50 1057,30 472.60
Manaus 300.00 831.60 402,90 1570,80 702,10 242,00 689,70 400,50 1306,80 584,10

Par&/Rond6ma 308,00 831.60 482,90 1570,80 702,10 220,00 627,00 364,10 1188,00 531,00
Entrega postal em todo o territbrio nacional — 639,90 371,60 1208,70 540,30 — 470,30 273,10 891,00 398,30

(•) No caso especifico dc Brasíliai nmestral (Sabãdo c Domingo) NCzS 168.00Semestral (Sábado e Domingo) NCzS 336.00
Cartões d« Crédito (Para lodo o Território Nacional) 4

Bradesco (ELO), Nacional e Credicard

Avenida Brasil, 500 - CEP 20949 - Caixa Postal 23100 - S. Cristóvão - CEP 20922 - Rio de Janeiro - Telefone — (021) 585-4422 O Telex — (021) 23 690
(021) 23 262 (021) 21 558 0 Classificados por telefone (021) 580-5522 — Outras Praças — (021) 800-4613 (DDG - Discagem Direta Grátis)
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Divulgação

i iCollor dirá na T V que Lula propõe governo inviável

PRN 
quer 

associar PT

com a luta de classes

BRASÍLIA As Resoluções Políticas
aprovadas no VI Encontro Nacional do PT,
realizado nos dias 16, 17 e 18 de junho,
foram submetidas a um processo de disseca-
ção pela assessoria política do candidato do
PRN à Presidência da República, Fernando
Collor de Mello, e serão usadas como exem-
pio daquilo que, segundo o candidato, não

, serve ao país. Os assessores estão reu-
nindo ampla munição tanto para os progra-

i mas do horário gratuito da Justiça Eleitoral
como para os debates que vierem a ser orga-
nizados pelas redes de televisão.

Collor pretende mostrar que Lula, seu
adversário, deseja frear qualquer tipo de"pacto, aliança .ou acordo na sociedade,
porque isso descaracterizaria a luta de cias-
ses", como admite o programa do partido.• Os documentos em análise mostram que o
PT não está prevendo a implantação do"^regime socialista já, np governo de Lula,"^jn^s sim a preparação do regime socialista,

k^ío acirramento da ltita de classes. O PT
.jrisreçonhece que ainda não há crise de regime,
,í-rtio Brasil, e o socialismo só será possível "na
^medida em que se instalar uma situação
' ?pfé-revolucionária ou revolucionária"

Alianças O candidato do PRN pre-
para-se até para bombardear algumas possí-
veis alianças de candidatos derrotados com
Lula. No mesmo documento político, o PT
acusa Leonel Brizola de ter feito acordos
com setores do Exército, do empresariado e

i de partidos da direita. Lembra que Brizo-
'Ha reprimiu greves, combateu o sindicalismo
" autônomo e tentou desorganizar o movi-' 

^hjento popular.' 
w" Sobre os tucanos de Mário Covas, o
PT diz que o partido não tem enraiza-
mento nacional e apresentou um candidato
sem.perfil definido. Quanto a 1'lysses Gui-

> marâes, o programa petista o identifica

com" o governo Sarney, um representante
da continuidade da transição conservadora e
principal artífice da Nova República".

Fernando Collor deverá apontar, ainda,
com base no programa de governo do PT,
que Lula pretende incrementar o movimento
reivindicatório. Uma das contradições do
PT, já anotadas, é a de optar pela estatiza-
ção ao mesmo tempo em que condena "o gi-
gantismo do aparelho estatal".. O partidos
dos trabalhadores alega esse crescimento do
Estado para justificar a inviabilidade de sa-
neamento rápido da máquina burocrática.

Constituição - O trabalho realizado
por 559 constituintes, em 1988, será uma das
peças de campanha do candidato Collor no
enfrentamento com Lula. Para o PT, a nova
Constituição deve ser totalmente reformula-
da para que seja possível fazer o governo
socialista pretendido pelo partido. Subli-
nhand.o trechos das Resoluções Políticas, o
candidato do PRN acusará o adversário de
ter um programa de governo inviável, uma
vez que o próprio documento do partido
admite dificuldades insuperáveis se não hou-
ver uma reforma constitucional.

O PT quer fazer reformas amplas na
Constituição em vigor para mudar, do siste-
ma de representação parlamentar no Con-
gresso ao papel atribuído às Forças Arma-
das. l'ma das. principais mudanças
constitucionais previstas no programa de
Lula tem a finalidade de permitir a reforma
agrária em terras produtivas. No mesmo
documento analisado pela equipe de Collor,
o PT faz uma autocrítica de sua adminis-
tração nas prefeituras, afirmando: "Estamos
aquém da expectativa que a sociedade depo-
sitou nos governos petistas. Carecemos de
um projeto político-administrativo mais de-
finido". Isto será peça da campanha de Col-
lor.

Maciel leva

pefelistas

para Collor
BRASÍLIA — Com o máximo de

discrição e evitando a cobertura da
imprensa, o candidato do PRN, Fer-
nando Collor Mello, recebeu ontem a
adesão dos senadores pefelistas Mar-
co Maciel (PE) e Jorge Bornhausen
(SC) e de outros 15 deputados e pre-
feitos, entre eles, Konaer Reis (PDS-
SC) e Vilson Kleinubing, prefeito de
Blumenau. Mantendo o fato em sigi-
lo, Collor encontrou-se com esses po-
líticos, às 9h, na casa do seu amigo
Paulo Octávio Pereira, enquanto seu
motorista fazia manobras em frente
de sua casa, dando a entender que o
candidato ía sair. Depois de Paulo
Octávio e outros senadores presentes
ao encontro confirmarem a adesão.
Marco Maciel ainda se esforçou para
dizer que nada estava ainda acerta-
do. "Apenas prometi conversar com
meu pessoal - o PFL moderno - e de-
pois voltar a conversar com Collor",
disse o senador classificando a reu-
nião com o candidato do PRN como"boa, construtiva e causadora de boa
impressão". Embora negando a ade-
são a Collor, ele fez questão de enfa-
tizar que não negociou nada: "Em
nenhum momento, se falou em toma
lá dá cá. Não reivindicamos nada em
termos de cargos, nem individual-
mente e nem em grupo". Enquanto
Maciel condicionava sua adesão a
Collor a uma conversa que ainda vai
ter com "os integrantes do PFL mo-
derno", seus amigos José Agripino
(RN), Carlos Chiarelli (RS) e Jorge
Bornhausen (SC) confirmavam a
adesão. Também preocupado em
afastar insinuações de manobra,
Chiarelli observou: "ninguém pediu
cargo, favor ou verba. A adesão foi
um impulso espontâneo".

Convite — Sabendo do isola-
mento de Marco Maciel em Pernam-
buco, onde o governador Miguel Ar-
raes está apoiando Lula (candidato
do. PT), Collor o convidou para a-
companhá-lo lembrando que não
custa nada ficar ao lado do prefeito
de Recife, Joaquim Francisco, que já
o apoiou no primeiro turno. Com
Bornhausen o argumento foi pareci-
do: não custaria náda ao senador fi-
car do lado do prefeito de Florianó-
polis, Espiridião Amim. Marco
Maciel, no entanto, diz que prevale-
ceu ha reunião a boa impressão dei-
xada pelo programa de governo de
Collor. "Eu falei que devemos viabili-.
zar o programa liberal do PFL e mos-
trei esse plano a ele. Esse plano vê o
Estado como um grande prestador de
serviços essenciais básicos e não um
Estado completamente ausente da
economia", explicou Maciel.

Gafe na assessoria do PRN

Erro muda local

da sepultura
do avô de Collor

RASÍL1A — A assessoria do
candidato do PRN, Fernan-

do Collor de Mello, teve de fazer
uma mudança sutil na informação
para esconder a gafe cometida.
Desde segunda-feira anunciava-se
que Collor viajaria a São Leopol-
do (RS) para visitar o túmulo do
avô, Lindolfo Collor. Até que on-
tem se descobriu que o ministro
do Trabalho do governo de Getú-
lio Vargas está enterrado no cemi-
tério São João Batista, no Rio.
Sem que ninguém percebesse, a
visita de Collor ao cemitério de
São Leopoldo passou a ser justifi-
cada com uma visita ao jazigo da
família Collor.

A irmã do candidato, Leda
Coimbra, casada com o embaixa-
dor Marcos Coimbra, informou
que a Prefeitura de São Leopoldo
tenta há muito o traslado dos res-
tos mortais de Lindolfo Collor pa-
ra o município, onde seriam depo-
sitados num mausoléu. "Mas
ainda não conseguimos autoriza-
ção para o traslado", informou
Leda Coimbra.

Brizola — A idéia de visitar o
túmulo de Lindolfo Collor surgiu
na segunda-feira, durante uma
reunião com os coordenadores da
campanha do candidato do PRN

no Rio Grande do Sul, como for-
ma de associar a imagem de Col-
lor ao estado e ao trabalhismo.
Com isso, os estrategistas de Col-
lor imaginam herdar os votos da-
dos a Leonel Brizola no Rio
Grande do Sul, já que a avaliação
é de que a votação do candidato
do PDT foi mais. por sentimento
regionalista do que por ideologia.

A gafe da assessoria do candi-
dato do PRN só foi percebida
quando o assessor de imprensa de
Collor em Porto Alegre, Lahyre
Escobar, alertou os responsáveis
pela agenda do candidato de que
estava errada a informação.publi-
cada pelos jornais de todo país
sobre a existência do túmulo de
Lindolfo Collor em São Leopol-
do. A notícia havia sido confirma-
da aos jornais, entre outros, pelo
jornalista Sebastião Nery, pelo as-
sessor de imprensa Cláudio Hum-
berto e pelo senador Carlos Chia-
relli (PFL-RS).

Apesar disso, a viagem de Col-
lor ao Rio Grande do Sul foi man-
tida. Collor visitará o jazigo da
família cm São Leopoldo, ama-
nhã, e retorna ao estado na próxi-
ma terça-feira, quando iniciará
maratona de três dias por pelo
menos 15 municípios. Collor pre-
tende dar prioridade aos estados
do Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul e Santa Catarina, além do
Distrito Federal — onde perdeu
no primeiro turno.

Ee5$SB83!38FEBES
Moreira — O governador do Rio dc
Janeiro, Moreira Franco, enviou rácn-
sagem ao presidente em exercício do
PMDB, Jarbas Vasconcelos, reafirnan-
do que a opção do partido é " íos
incorporar às forças populares e de: no-
cráticas, que, por imposição dos re;ul-
tados eleitorais, têm na candidaturí de
Luís Inácio Lula da Silva, o seu es uá-
rio". Moreira disse que, por causa de
compromissos, não poderá participai da
reunião da Executiva, hoje em Brasíli i.
Simon — Com a máxima discrii ão,
o governador Pedro Simon formalizou
ontem, em Porto Alegre, o apoi) a
Luís Inácio Lula da Silva. Simon r ce-
beu representantes da Frente Brasil 3o-
pular (PT-PC do B-PSB) na ala i:si-
dencial do Palácio Piratinipara lor-
malizar a adesão, mas não perm tiu
fotografias nem deu entrevista. Sirion
não se comprometeu a engajar-se na
campanha de Lula e queixou-se do ve-
to dos petistas ao apoio do presidente
do PMDB, deputado Ulysses Guinia-
rães, e do governador de Santa Cat iri-
na, Pedro Ivo.
PSDB — Uma comissão do miví-
mento jovem do PSDB do Rio, líder ida
pela deputada estadual Heloneida í tu-
dart, manifestou ao presidente regio: lal-
do do PT, Jorge Bittar, a disposição de
apoiar Lula. O jornalista Marcos Qi in-
tanilha, integrante da comissão, d sse
que PSDB e PT estão unidos por 'iifi-
nidade de ideais de justiça social".
Igreja — A Igreja teme que o esfijce-
lamento dos partidos políticos e a pi la-
rização entre direita e esquerda ac ibe
levando a um golpe militar, como em
1964. Esse temor foi manifestado iu-
rante a reunião, em Brasília, do C)n-

.. selho Permanente da CNBB (Confeiin-
cia Nacional dos Bispos do Brasil) O
bispo de Pelotas (RS), dom Jaime C le^
mello, disse que a cúpula da Igr:ja
está "pasma e perplexa, vendo os gr >n-
des partidos reduzidos a zero".
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PERSIANAS

PanÃmerfcan
VERTICAIS E HORIZONTAIS

Perfeito controle de luz, sol
e ar. Modernas, decorativas,
funcionais. Tecidos plastificados à
sua escolha. Também em alumínio

porcelanizado.
Vendedores de plantão.

8 (021)241=1177
Rua Frei Caneca, 101 - Centro
Av. Alvorada, 2150 - CasaShopping - Barra da Tijucc
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Consertos fora da garantia exclusivamente
com peças originais da PanAmerican

E brincadeira?

Tudo em brinquedos e artigos de bazar pelo menor preço está
no Carrefour. Se você conseguir encontrar um preço mais baixo,

o Carrefour devolve a diferença em dinheiro vivo, na hora.
Parece brincadeira, mas não é.
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Linha Duralex
Xícara de café Sta. Marina 6,00
Xícara de chá Sta. Marina  6,00
Prato de sobremesa Sta. Marina 7,00
Prato raso Sta. Marina 7,00
Prato fundo Sta. Marina 7,00

i
Linha Inox

Conjunto p/bar Hércules
Ref.: 1905  130,00

Baixela Tramontina
Ref.: T004 - 8 peças 164,00

Conjunto p/sobremesa
Ttamontina
Ref.: T086  309,00

Jogo p/chá e café Hércules
Ref.: 600  590,00

Linha Porcelana
Xi'cara de caf6 Schimidt - oitavado 47,00
Xi'cara de ch£ Schimidt - oitavado  70,00

Prato p/sobremesa Schimidt
oitavado  57,00

Prato raso Schimidt - oitavado 79,0©

Copos de Cristal
Copo Blumenau s/pé p/vodka - unid. ... 12,00
Copo Blumenau s/pé p/limonada - unid. 13,00
Copo Blumenau s/pé p/longdrink-unid. 14,00
Tkça p/champagne Blumenau-unid. 22,00

Copos de Vidro

Conjunto de copos Cisper
Ref.: 306.23 - estojo 19,00

Conjunto de copos Nadir Figueiredo
Ref.: 7707 - estojo 32,00

Conjunto de copos Cisper
Ref.: 374.23 - estojo 35,00

Talheres
Conjunto de facas Fio Navalha Zivi

Ref.: 5203  34,00
Conjunto de facas Gourmet

Tramontina 74,00
Conjunto p/servir Hércules

Ref.: 745 §3,00
Conjunto de facas Metalcan

Ref.: 1518 90,00
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peço ama
Sife®pa

devoto.
Av. das Américas, 5150 - Barra

Av. Suburbana, 5474 - NorteShopping

Utilize
nosso crediário.
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fcollor assumirá compromisso de 
preservar 

salários

BRASÍLIA — O candidato do PRN, Fernando Collor de
Mello, vai começar sua campanha do segundo turno, na
próxima semana, apresentando um plano de combate à infla-
ção que inclua a recomposição dos salários. "Ele quer que os
sacrifícios recaiam sobre todo mundo, menos sobre os traba-

. lhadores", disse a economista Zélia Cardoso de Melo, respon-
üitiável pela elaboração do programa, que passou a tarde de
-n%ntem tratando do assunto com Collor. Ela informou que
Ifi^Gojlor pediu um detalhamento do plano de estabilização eco-
ü,"nômica que exclua os salários das medidas drásticas a serem"^''tomadas. "Esta é a minha homework (lição de casa)", brincou
''^Zélia.
'rA 

Collor e sua assessora passaram a tarde na casa do empre-
"'Sário Pedro Paulo Leoni Ramos, no Lago Sul. Zélia vai

pensar e discutir" a determinação do candidato do PRN com
seis economistas — cujos nomes não revelou — que a ajudaram
a elaborar o plano econômico de governo.'í'1 Fiesp — Em São Paulo, o presidente da Fiesp (Federação•c4là's Industrias do Estado de São Paulo), Mário Amato,"^Uivulgou nota para esclarecer que sua declaração de apoio a

^Fernando Collor foi feita em nome pessoal, não repre-'"^Sentando a posição dos empresários congregados na entidade.
Amato participou de reunião de mais três horas do Conse-

™ÍH6 de Orientação Política da Fiesp e não quis comentar o
.^espisódio, mostrando-se tenso e bastante preocupado com as

repercussões de seu apoio a Collor. Segundo um empresário
,.que participou do almoço que se seguiu á reunião no qual

Wdi servido rocambole de massa com molho vermelho - ,
'^Àmato "estava muito abalado com o erro estratégico de decla-
''"rar o voto em Collor, porque vinculou a candidatura do PRN-niÜo empresariado, exatamente como o PT está tentando fazer".

Com a fisionomia carregada, Amato saiu rapidamente do
u,H-estaurante no 16° andar do edifício da Fiesp para o elevador.
üí?%le não quis fazer declarações aos jornalistas. "Não me levem a
ò"'mal. Compreendam , isso (a declaração de voto em Collor) já

, tómplicou muito a minha vida", disse ao justificar seu silêncio.
Maioria apóia Outros importantes empresários que

também participaram da reunião evitaram tornar públicas suas
bl preferências na eleição do segundo turno. Abílio dos Santos
•^Diniz, do Grupo Pão de Açúcar, criticou "o apoio a um ou
°[;outro candidato, sem que se conheça os programas", mas¦'.''admitiu que "a maioria dos empresários apóia Collor, pelo que''"se conhece de suas propostas, de características social-demo-'"xráticas". Voto declarado em Mário Covas, do PSDB, noonpHmè|ro turno, Diniz havia admitido no final do mês passado,

durante almoço promovido pela Revista Balanço Anual," do Grupo Gazeta Mercantil, que votaria "como pessoa jurídi-
ca" no segundo turno, exercendo o voto útil.

M ' Lideranças empresariais como Olavo Setúbal, do Banco
"^Itaú; Roberto Konder Borhausen, do Unibanco; e Edmundo"1)CKlotz, da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos6 (Abia), procuraram evitar comentários sobre as repercussões'"tiegativas do apoio do presidente da Fiesp e de empresários a" Çollòr. Segundo Bornhausen, o prejuízo ou beneficio de tais'^apoios "apenas poderá ser analisado por cientistas políticos".' Erro — Outros participantes da reunião do Conselho'''Político da Fiesp, no entanto, foram mais pródigos em suasJ declarações. O ex-deputado federal Nelson Marchezan, do
^j.TDS, ainda uma importante liderança no Rio Grande do Sul,'por exemplo, considerou "um erro claro", o apoio de Amato a

Collor, classificando como "prejudicial" à campanha do PRN
a manifestação de voto do lider empresarial.

— "É claro que não interessa ao Collor a explicitação desse
tipo de apoio. Essa é exatamente a estratégia do PT para o
segundo turno: vincular o Collor ao empresariado, o que não
corresponde à realidade, conforme demonstraram as urnas",
afirmou Marchezan.

Rui Altenfelder Martins, diretor da Fiesp, defendeu Amato.
Segundo ele, "como pessoa física", o presidente da entidade
tem direito de declarar seu voto e isso apenas pode prejudicar
determinado candidato se a opinião do dirigente for confundi-
da com a da entidade que preside. "O candidato que rejeitar
apoio de um empresário moderno, como é Mário Amato,
estará cometendo um erro político muito grande", comentou
Altenfelder.
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CENTRO
Rua Uruguaiana (cm frente ao n° 94 em alinhamento
com a banca de Jornal)
Rua São José c/R. da Quitanda (em frente ao n° 66 em
alinhamento com a banca de jomal)Av. Rio Branco, (em frente ao n° 122 em alinhamento
com a banca de jornal)Rua Sete de Setembro c/R. da Quitanda (em frente ao
no 55)
Largo da Carioca (atrás da estação do Metrô)
Rua Miguel Couto (em frente ao n° 32)
CATETE
Largo do Machado (em frente ao Cinema Condor)
COPACABANA
Av. N. S. Copacabana (em frente ao n° 583)
Av. N. S. Copacabana (em frente ao n° 1052)
IPANEMA
Rua Visconde de Pirajá (em frente ao n° 111)
Praça N. S. da Paz
J. BOTÂNICO
Rua J. Botânico (em frente ao n° 635)
BOTAFOGO
R. Voluntários da Pátria
ESTAÇÕES DO METRÔ
Carioca'Uruguaiana - Cinelàndia.
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Empresário

acha que Lula

foi bom susto

SÃO 
PAULO - A passagem

de Luís Inácio Lula da Silva,
do PT, para o segundo turno foi um"susto pedagógico" nos empresá-
rios, que não perceberam ainda seu
papel de agentes de mudanças poli-
ticas e econômicas. A interpretação
foi feita ontem por Ricardo Semíer,
presidente da Semco, a quarta
maior empresa do setor de compo-
nentes mecânicos e hidráulicos do
país, em palestra promovida pela
Associação Brasileira da Indústria
Eletroeletrônica (Abinee).

Semjer, que é autor do best seller
Virando a própria mesa, não pou-
pou críticas "às elites empresariais
brasileiras" e defendeu "a opção
por um socialismo moderno, que
tiraria o Brasil do capitalismo abso-
lutamente selvagem em que vive-
mos". Para ele, "as elites e parte da
imprensa estão analisando "de for-
ma muito idiota" as mudanças que
ocorrem nos países socialistas, co-
mo a queda do muro de Berlim."Essas mudanças não são uma vitó-
ria do capitalismo, mas o encami-
nhamento para um socialismo mais
moderno, não estatizado e mais de-
mocrático", disse.

Segundo Semler, as lideranças
empresariais brasileiras são "con-
servadoras, incapazes de ceder e de

compreender as mudanças que a so-
cicdade exige" e a passagem de Lula
para o turno decisivo das eleições
presidenciais 

"é uma reação ao
imobilismo dessas elites".

Comentando o apoio de impor-
tantes empresários a Fernando Col-
lor de Mello, Semler classificou de"muito ruim" a imagem das lide-
ranças empresariais tradicionais:"A imagem desses empresários é
tão ruim que o Collor recusou o
apoio no mesmo dia", disse Semler.
O empresário declara que votou em
Mário Covas, do PSDB, no primei-
ro turno, e não definiu ainda seu
voto para a próxima fase da eleição,
embora tenha declarado que não
votará em Collor, "em nenhuma hi-
pótese".

PT e PRN 
querem profissionalizar

Forças Armadas e extinguir o SNI

Tânia Monteiro

BRASÍLIA - PT e PRN querem
profissionalizar as Forças Armadas. Os
programas dos dois partidos classifi-
cados para o segundo turno das elei-
ções são muito semelhantes e propõem
ainda a extinção do Serviço Nacional
de Informações - SNI, a valorização da
carreira militar e a não intromissão desse
segmento da sociedade em qualquer
questão política.

Os dois partidos não definiram ainda
se irão ou não criar o Ministério da
Defesa. Tanto no PT, quanto no PRN,
há quem defenda as duas hipóteses,
embora a tendência de unir as Forças
Armadas em uma única pasta seja mais
forte no Partido dos Trabalhadores. A
principal dificuldade para a implantação
da idéia é que uma alteração desse gêne-
ro depende de emenda constitucional.

Perfil - PT e PRN traçaram tam-
bém o mesmo perfil para os chefes mili-
tares:"Tem que ser um profissional res-
peitado, com liderança na tropa e dis-
ciplinado para não querer se imiscuir
em assuntos políticos" - disse o asses-
sor de imprensa do PRN, Cláudio Hum-
berto Rosa e Silva.

O líder do PT na Câmara, deputado
Plínio de Arruda Sampaio vai mais lon-
ge: "não queremos politização nas For-
ças Armadas. Não queremos ter o PT
nos quartéis". Plínio acentuou ainda que"o Lula jamais terá o seu grupo dentro
do Exército". Para ele, a questão militar
foi resolvida na Constituição e, portanto,
não haverá qualquer tipo de mobilização
por parte do PT para alterar a missão
constitucional das Forças Armadas.

Nomes - Nem Luís Inácio Lula da
Silva, do PT, nem Fernando Collor de
Mello, do PRN, convidou qualquer mi-
litar para fazer parte da sua equipe
ministerial. O candidato do PRN, por
exemplo, já manteve algumas conver-
sas nesta área, mas nada foi definitivo.
Sempre que é alertado por seus asses-
sores mais próximos para a necessida-
de de iniciar os entendimentos com os
militares, Collor reage sempre da mes-
ma forma: "vamos deixar isso para de-
pois. Ainda é cedo". Ele justifica estar
empurrando este assunto com a barriga
por não conhecer praticamente nenhum
militar. "O único militar que eu conheço
é o comandate da PM de Alagoas"- brin-
ca ele.

No PT, as ligações estão sendo feitas
através do governador de Pernambu-
co, Miguel Arrais, que já manteve en-
contros com pelos menos dois oficiais-
generais: o ministro chefe do SNI, Ivan

de Souza Mendes e o general Luís Pi-
res Ururahy Netto, comandante Mili-
tar do Nordeste. O maior problema
enfrentado por Arrais, entretanto, é a
retração dos militares, que só adrni-
tem conversar com o PT se Lula for
mesmo eleito.

No Exército, a única conversa efeti-
vãmente realizada pelo candidato do
PRN foi com o general Osvaldo Muniz
Oliva, comandante da Escola Superior
de Guerra. Mas isso não quer dizer que
ele vá ser o ministro do Exército de
Collor. Nesta áreal principalmente, não
há nada delineado. Se o presidente for
Lula e Arrais for efetivado como interlo-
cutor do partido, não há dúvidas que o
ministro será o general Ururahy, apesar
das primeiras conversas do partido terem
sido realizadas com o já esquecido e
ultrapassado general Andrada Serpa.

Na Aeronáutica, algumas conversas
já foram mantidas por Collor de Mello,
por iniciativa dos próprios militares.
Uma delas foi com partidários do ex-ml-
nistro Délio Jardim de Mattos. Na-
da, entretanto, ficou acertado, nem com
esta facção da Força Aérea, nem com o
grupo ligado ao ministro Moreira Lima,
que acena como definida a indicação do
brigadeiro Murillo Santos, atual secretá-
rio de Economia e Finanças da Aeronáu-
tica. "Nem o conheço"- espantou-se

Collor. Mas um nome já está na mira do
PRN, para ser contactado, por possuir
liderança na Força e ser um profissional,
sem qualquer preocupação com questões
políticas: o brigadeiro Paulo Roberto
Coutinho Camarinha. "Já estamos com
o nome dele na agenda", mostrou Cláu-
dio Humberto. Só que Camarinha tam-
bém está na mira do PT. Enquanto
isso, o interessado repousa em seu si-
tio em Teresópolis, alheio a qualquer
tipo de conjectura.

Mas não é só na Aeronáutica que há
coincidência na preferência por deter-
minado nome. Na Marinha, o fenóme-
no se repete. O almirante Mário César
Flores ê considerado o sucessor natu-
ral do ministro Henrique Sabóia, seja
quem for o novo presidente, pelas suas
qualidades profissionais. O PRN, en-
tretanto, nem um negociador nato na
Marinha, o ex-ministro Maximiano da
Fonseca, velho conhecido de Collor e
ex-sogro de Paulo Octávio, principal
conselheiro de Collor.

Outra idéia comum é em relação ao
destino do EMFA - Estado maior das
Forças Armadas. Ele poderá simples-
mente desaparecer, como quer o PT
ou, no mínimo perderá o status de
Ministério e terá seu quadro bastante
reduzido, como quer o PRN

As propostas de cada um

O PT do candidato Luís Inácio Lula
da Silva tem seis linhas básicas de condu-
ta em relação ás Forças Armadas, em
sua maior parte coincidentes com as
propostas do PRN de Fernando Collor
de Mello
PT

Militares têm que, essencialmente,
cumprir a Constituição, que prevê a
subordinação do poder militar ao po-
der civil, deixando de lado qualquer
questão política e voltando-se basica-
mente para sua profissionalização.

Ampla reforma administrativa, com
grandes chances de criação do Ministério
da Defesa.

Implantação de uma nova concep-
ção de defesa nacional, eliminando o
conceito de guerra interna, transfenn-
do para a Polícia Federal muitas das
atividades hoje desenvolvidas pelo Exér-
cito.

Extinção do SNI e do Emfa.
Valorização da carreira militar, ín-

clusive retirando os militares de fun-
ções desempenhadas fora da Força, co-
mo ocorre hoje, por exemplo, em relação
ao Palácio do Planalto.

D Reavaliação dos projetos militares,
o que não significa, obrigatoriamente,
redução de orçamento.
PRN
B Profissionalização das Forças Arma-
das. ficando destinado aos militares o
simples cumprimento à Constituição.

Criação do Ministério da Defesa.
Extinção do SNI com a transferên-

cia para a Policia Federal de muitas
das funções exercidas pelo órgão, as-
sim como algumas das desempenhadas
pelas Forças Armadas.
Bi O Emfa perde status de ministério e
terá seu corpo bastante reduzido. Po-
derá até mesmo ser extinto, após uma
análise mais profunda.
El Valorização do profissional militar,
restringindo o desempenho de funções
às próprias Forças Armadas, o que sig-
nifica, por exemplo, desmilitarizar o Pa-
lácio do Planalto.
iã Modernização dos equipamentos das
Forças Armadas, tão logo o pais volte a
crescer, mesmo que isso signifique remes-
sa de verbas altas para este setor.

PT pede a Maílson

os dados oficiais

sobre a economia
SÃO PAULO - O deputado Plínio de Afrüda

Sampaio (PT-SP) vai procurar o ministro da Fazen-
da, Maílson da Nóbrega, para negociar a abertura à
equipe de assessoria econômica do candidato petísta
à Presidência da República, Luís Inácio Lula'da
Silva, os dados oficiais sobre a realidade econômica
brasileira. Ele recebeu essa missão da coordenação-da
equipe de economistas da Frente Brasil Popülar,
que anteontem começou a montar equipes por Ürea
de atividade para detalhar o programa econômico do
candidato.

A maioria das equipes já estava formada desde a
discussão do Plano de Ação de Governo (PAG); mas
agora estão sendo ampliadas pela necessidade de
detalhamento das medidas econômicas do candidato
e também pela ampliação do apoio a Lula. É o caso,
por exemplo, dos economistas João Manuel Cardoso
de Mello, do PMDB, e Maria da Conceição Tavares,
do PSDB, mas que apoiou Leonel Brizola, que já
mantiveram contatos com os coordenadores econô-
micos do PT.

Para Jorge Mattoso, um dos coordenadores!' da
equipe econômica ao lado de Aloísio Mercadante e
Carlos Eduardo Carvalho, o conhecimento atualiza-
do dos dados que podem ser fornecidos por diversos
órgãos do governo é que vai permitir uma maior
detalhamento das medidas a serem adotadas, pela
equipe da Frente Brasil Popular caso o candidato
Lula vença o segundo turno das eleições presiden-
ciais. "Não é que não vamos anunciar essas medidas
de curto prazo ou que não conheçamos o que é
necessário. É preciso entender que estas medidas são
conjunturais e não é possível antecipar agora p^gue
vai ser feito em março", completou José Grazianoida
Silva, professor da Unicamp e especializado na quês-
tão agrária.

O Programa de Ação de Governo (PAG), que já
foi divulgado até em fascículos vendidos em bancas
de jornais, aponta a linha de atuação econômica da
Frente Brasil Popular, garante Mattoso, afirmando
que por enquanto essas propostas são suficien-
tes para não provocar nenhum alvoroço na econo-
mia.

Choque - Os coordenadores do programa da
Frente Brasil Popular não descartam a adoção de um
choque econômico para combater a inflação bra-
sileira, "Esse choque não seria paliativo ou cosmético
como todos os que foram adotados no país", garan-
tiu Mattoso, informando que o choque do PT enfren-
taria o que eles consideram as causas estruturais da
inflação brasileira: dívida externa, dívida iníeçna
e reorientação do Estado.

Um dos mecanismos que Mattoso considera fun-
damental no programa econômico do PT é a partici-
pação dos sindicatos de trabalhadores e outras
entidades representativas da sociedade no controle'de
preços. Seria a manutenção das atuais câmaras seto-
riais de preços ampliadas com a participação popu-
lar.

Oligopólios - Estes setores terão um tratamento
dentro da lei, porém duro, garantiu Mattoso. Esse
controle, segundo ele, seria feito por medidas que
provoquem uma abertura da concorrência e.pelo
controle dos preços. A ampliação da competitividade
em diversos segmentos industriais seria forçada, entre
outras medidas, pela ampliação das importações.'"

Salários - Ao invés de um simples aumento
salarial para a recuperação das condições de vidaiJda
população brasileira a Frente Brasil Popular de-
fende uma política de rendas onde o salário seria, em
um primeiro momento, completado indiretamente
por benefícios sociais garantidos pelo governo. l"E
preciso um conjunto de políticas de renda que articu-
le a questão salarial com política social, tribu-
tária, agrária,agrícola e industrial", ponderou Mat-
toso. Essa proposta traduz a posição dos
economistas de que não é possível aumentar o salário
substancialmente de um dia para o outro. "É 

preçjso
medidas que ajustem o aumento da demanda com o
aumento na oferta" completou.

ATP/HMEK*

COMUNICADO

PHILIPS

A PHILIPS EXPORT B.V. - Industrial & Electro-Acoustic Systems,
Eindhoven, Holanda, vem servindo o mercado brasileiro com sua
linha do Produtos de Teste e Medição (T&M) há mais de 25 anos.

Em 10 de setembro de 1989 a PHILIPS EXPORT B.V. firmou um acor
do exclusivo de Agente/Distribuidor com a ATP/HI-TEK ELETRONI-
CA LTDA. 0 acordo estabelece que ATP/HI-TEK fabricará determi
nados produtos T&M Philips, e comercializará e prestará assis-
tência técnica à toda linha de Produtos T&M Philips no Brasil.

A ATP/HI-TEK é uma empresa 100% nacional de fabricação e comer
cialização de produtos eletrônicos e desde 1981 mantém acordos
exclusivos de transferência de Tecnologia e Distribuição com a
JOHN FLUKE MFG. CO. INC. WA, USA, a qual é associada à Philips
na Aliança Global para a comercialização de instrumentação ele
trônica de teste e medição.

Temos certeza que a recém-iniciada cooperação entre a Philips
B.V. e ATP/HI-TEK terá um impacto favorável sobre nossa capaci
dade de fornecimento de produtos eletrônicos de alta tecnolo-
gia e assistência técnica, para soluções completas das necessi
dades de instrumentação T&M de nossos clientes no Brasil.

ro de 1989_ Sao Paulo, 6 de

, E^iOTJlCALl,D7t-r----_ -"""'P
Azamor T. Pereira
Alameda Amazonas, 422-Alphaville
Barueri - SP
Brasil

IPS EXPORT B.V.
Koldenhof

Holanda

MINISTÉRIO DA EDUCACAO E CULTURA

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL

DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO PESSOAL

CONCURSO PÚBLICO-MAGISTÉRIO
EDITAL N° 01/89

A Escola Técnica Federal do Espírito
Santo torna público que estarão abertas
inscrições para o concurso público de
provas e títulos para provimento de três
(3) vagas no emprego de professor de
ensino de 1o e 2o Graus, classe C, nível 1,
em regime de dedicação exclusiva, na área
de metalurgia Poderão inscrever se os
portadores de diplomata de engenheiro
metalúrgico.
Período de Inscrição' de 27.11 a 01.1 2.89
Horário' de 9 às 1 6 horas
Local' Escola Técnica Federal do Espírito
Santo
Av Vitória, 1729 - Jucutuquara Vitó-
ria - ES
Taxa de Inscrição' NCz$ 100,00 (Cem cru-
zados novos), que deverão ser recolhidos
à Caixa Econômica Federal Posto de
Serviço da ETFES, na Conta n° 001 -2.

Maiores informações no local de inseri-
ção onde o edital se encontra afixado.

Vitória, 21 de novembro de 1.989
(a.)Glecy Freire Ghidetti
Chefe do D. de Pessoal
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Greve nacional de portuários 
tem adesão de 33 mil

JL Salvador — GildoLIma
BRASÍLIA — Trinta e três mil por-

tuários em todo o país estão parados
desde a zero hora de terça-feira por um

li./eajuste salarial de 23% retroativo ao
mês de julho e revisão do plano de
cargos. Não aderiram ao movimento
os portuários de Santos e Paranaguá,
que conquistaram o reajuste em nego-
ciação isolada, e os de Rio Grande, no
Rio Grande do Sul, e Belém, no Pará,
que realizam assembléias gerais para
discutir o assunto no fim de semana.

O presidente da Portobrás, Carlos
Theophilo de Souza Mello, informou

1 que seria necessário autorizar um rea-
Juste de 33% nas tarifas portuárias pa-

,*(/$, que a reivindicação da categoria pu-
i! desse ser atendida. De acordo com

Mello, os 23% representam "um au-
mento real de salários que, somados
aos reajustes automáticos, elevam de
.niodo dramático os^ compromissos da
Portobrás".

Ministro — Opinião semelhante
.tem o ministro dos Transportes, José
Reinaldo Tavares. Conforme o ministro,
"nem com o reajuste de 33% sobre as

tarifas, o aumento poderá ser concedi-
do". A discussão final sobre o reajuste
das tarifas foi encaminhada pela mi-
nistra o Trabalho, Dorothea Werneck,
à Secretaria Especial de Abastecimen-
to e Preços (Seap) do Ministério da
Fazenda, que fará um estudo sobre o
custo do transporte de cargas no país
pela via portuária.

— Estamos dispostos a prosseguir
com a paralisação, por tempo indeter-
minado, se nossa reivindicação não for
atendida — informou ontem o presi-
dente da Federação Nacional dos Por-
tuários, Arlindo Borges Pereira. O li-
der sindical disse também que mesmo
os trabalhadores dos portos que já fo-
ram contemplados com o reajuste po-
derão "parar suas atividades em sinal
de solidariedade". Até o início da noi-
te de ontem, a Seap não havia chegado
a um número definitivo sobre o reajus-
te das tarifas.

Os 1.500 portuários da Bahia aderi-
ram à greve, paralisando totalmente os
portos de Aratu, Ilhéus e Salvador. Além

Saúde quer reabrir diálogo
SÂO PAULO — Após 11 dias em

• greve, os funcionários públicos estaduais
da área da saúde de São Paulo, repre-
sentados por alguns grevistas e sindi-
calistas, estiveram na tarde de ontem
na Assembléia Legislativa, onde enca-
minharam ao deputado uma carta so-
-licitando a colaboração para a reaber-

¦ -tura do diálogo com a Secretaria de
Saúde. Segundo o diretor do Sindicato
dos Trabalhadores Públicos da Saúde
em São Paulo, Nicalor Pinto, desde o
jrííçio da greve a secretaria tem evita-
do o contato com a categoria. O índice
de paralisação nas unidades básicas (pos-

•"tos de atendimento médico e centros de
'•'saúde) e hospitais é de 60% na Grande

São Paulo e 40% no interior, de acordo
com o sindicato.i

> ¦;<" Desde a zero hora de ontem os fun-
cionários do Hospital do Servidor Pú-
blico aderiram à greve. Em sua pauta
de reivindicações, eles ressaltam qua-
tro itens: isonomia salarial e equipa-
ração de jornada de trabalho com os
funcionários do Inamps, destinação de' verba para a melhoria dos serviços pres-

tados, garantia de emprego e democracia
nas relações de trabalho (os grevistas
alegam que existe repressão interna nos
estabelecimentos administrados pela Se-
cretaria de Saúde). Nos próximos dias os
funcionários do Instituto Adolfo Lutz,
Butantã e Hopistal das Clínicas realizam
assembléias e também poderão aderir ao
movimento.

Em Minas Gerais, estão em greve
desde o dia 13 professores e auxiliares
de administração das 6.500 escolas es-
taduais, deixando sem aulas pelo me-
nos um milhão de alunos. Segundo o
diretor da União dos Trabalhadores de
Ensino (UTE-MG), Luis Fernando Car-
ceroni, o movimento tem a adesão de
90 mil dos cerca de 200 mil professores
e serventes das escolas, que têm 2,5
milhões de alunos.

A greve reivindica piso salarial de
NCzS 1.152 para serventes, de NCzS
2.500 para-professores com habilitação
de segundo grau, de NCzS 4.175 para os
que têm licenciatura curta em curso de
nivel superior, e de NCzS 5.225 para os
que têm licenciatura plena.

Dissídio pede boa policia
BELO HORIZONTE — Os sindica-

tos' dos Servidores da Policia Civil e
dos Policiais Civis do Estado de Minas
Gerais, que representam os detetives,
escrivães, peritos, carcereiros e demais
funcionários pertencentes à corpora-
cão, em greve por reajuste salarial há

,27 dias, ingressaram ontem no Tribu-
nal Regional do Trabalho (TRT-MG)
com inédito pedido de dissídio coleti-
yo.

Na petição protocolada no TRT,
os sindicatos reivindicam para os ser-
vidores da Polícia Civil recomposição
salarial aos níveis de outubro de 1986 -

,.o,que eqüivale a um reajuste de 300%
i icm seus vencimentos assistência me-
• ¦dica para os policiais do interior e

melhoria das condições de trabalho,
com a aquisição de novas viaturas e

,'armamentos pela Secretaria de Segu-
rança.

A greve foi iniciada no dia 27 de
outubro em Juiz de Fora e paralisou
90% dos cerca de 10 mil servidores da
corporação, segundo o comando do
movimento. O dissídio coletivo foi re-

querido no TRT por um dos líderes da
greve, o delegado especial Valdir Ma-
dureira Leão, presidente do Sindicato
dos Servidores da Polícia Civil de Mi-
nas Gerais, sediado na capital mineira,
que disputa na Justiça com a outra
entidade o direito de representar a ca-
tegoria. Entretanto, os dois sindicatos
ignoraram a disputa e se uniram para
mobilizar os policiais durante a greve.

Na petição protocolada no TRT,
os sindicatos pedem ainda que o Hos-
pitai de Pronto-Socorro, a mais bem
equipada casa de saúde de urgência do
estado, seja reincorporado à Secretaria
de Segurança e destinado aos servido-
res da Polícia Civil. Os grevistas aguar-
dam para amanhã uma manifestação
dos juizes do TRT sobre a legalidade
da greve, segundo um dos integrantes
do comando, José Francisco dos San-
tos. Entretanto, mesmo que a decisão
do tribunal seja pela ilegalidade, os
grevistas já tiveram seus dias parados
abonados pelo secretário da Seguran-
ça, Expedito Orsi Pimenta, conforme
Francisco dos Santos.

do reajuste, eles reivindicam também
correções no plano de cargos e salários.
A Companhia das Docas do Estado da
Bahia já teve prejuízos de NCzS 800 mil.
No Porto de Salvador, os navios Lublin
V, de bandeira polonesa, e o filipino
Stork V aguardam o fim da paralisação
para receberem seus carregamentos. O
Lublin V deve conduzir 1.000 toneladas
de fibra de sisal para Casablanca, em
Marrocos, e o Stork V levará 1.000 tone-
ladas de suco de laranja para Angola.

Em Aratu, dois navios estão atraca-
dos à espera do fim da greve: o Galileu,
do Chile, e o brasileiro Camaçari. O
navio chileno tem 22 mil toneladas de
concentrado de cobre e 16 toneladas de
concentrado de chumbo, enquanto o
Camaçari deverá seguir para Santos com
7 mil toneladas de produtos petroquími-
cos. Em Ilhéus, os navios Maringá e
Cirius estão impedidos de embarcar car-
regamentos de cacau e combustíveis. O
presidente do Sindicato dos Portuários
da Bahia, Wellington Pereira, garantiu
que a greve no estado somente será en:
cerrada quando toda a categoria decidir.

Inquérito sobre

morte é reaberto
RECIFE — Quase dois meses

após o departamento jurídico da Se-
cretaria de Saúde ter decidido arqui-
var o inquérito que investigou a mor-
te do paciente José Aílton dos Santos,
de 11 anos, durante a greve dos servi-
dores do estado, o secretário de Saú-
de, Ciro Andrade Lima, determinou
ontem a sua reabertura, nomeando
outra comissão para dirigir as dili-
gências. Ele quer punir os responsá-
veis pelo incidente.

No dia 19 de março, o menor —
apesar de acidentado e sangrando
muito — foi recusado no Hospital
Geral Otávio de Freitas, um dos três
mais importantes da rede estadual.
Os grevistas bloquearam a rampa que
dá acesso ao serviço de emergência
do estabelecimento e aconselharam
os parentes do menino a levarem o
doente para o Hospital Getúlio Var-
gas, do Inamps. onde ele já chegou
sem vida.

O caso de Aílton comoveu a opi-
nião pública de Pernambuco. A Sc-
cretaria de Saúde chegou a indiciar
oito funcionários em inquérito admi-
nistrativo, entre auxiliares de enfer-
magem, agentes de saúde c um ma-
queiro. Mas, depois de ouvir 28
pessoas, o departamento jurídico da
secretaria chegou à conclusão de que"não há provas de responsabilidade
dos indiciados, razão por que não
devem ser considerados culpados".
Diante da conclusão do órgão oficial,
ficou fácil para a Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB-PE) — que
assumiu a defesa dos grevistas —
inocentar todos os que eram aponta-
dos como culpados.

Os grevistas foram beneficiados,
também por declarações do diretor
do hospital, Arlindo Toscano, segun-
do o qual, no dia 19 de março, 90%
dos serviços de emergência funciona-
ram normalmente no Otávio de Frei-
tas. Ele assegurou que o menino foi
barrado na entrada do hospital por
piquetes do comando de greve, for-
mado por pessoas que não trabalham
ali.

Na Av. Joana Angélica, ônibus formaram fila de 3km

Ônibus param por 3 horas
SALVADOR — Os motoristas de

ônibus desta capital pararam durante
três horas 80% da frota urbana, em
protesto contra a decisão da Justiça
de conceder liminar suspendendo a posse
da diretoria eleita para o sindicato da
categoria. A liminar foi impetrada por
Waldemar Gonçalves de Brito Filho,
candidato derrotado nas eleições.

O protesto causou engarrafamentos
de até três quilômetros em vários pon-
tos da cidade, obrigando centenas de
passageiros a ficarem dentro dos ôni-
bus. A paralisação terminou quando o
desembargador Mário Albiani acatou
o mandado de segurança impetrado pela
diretoria eleita, invalidando a decisão
anterior.

Os motoristas acusam o ex-presi-
dente do sindicato, Braulino Leite, de
ser o autor intelectual da liminar sus-
pendendo a posse da diretoria, embora
ela tenha sido impetrada por Walde-
mar Gonçalves de Brito Filho que, co-
mo ele, foi derrotado pela chapa lide-
rada por José Carlos Leite, apoiada
pela CUT. Dirigindo o sindicato há 14

anos, o ex-presidente, após a derrota
por mais de 4 mil votos para a chapa de
oposição, afirmou que não deixaria o
cargo e, de acordo com os integrantes
da nova diretoria, teria orientado Walde-
mar Gonçalves a tentar suspender a pos-
se dos seus adversários.

A paralisação dos motoristas ocor-
reu entre as 15h e as 16h30. Na ma-
drugada, de zero às 2h, e pela manhã,
das 9 às lOh, eles já haviam feito para-
lisações de advertência, atingindo apenas
cerca de 30% da frota. A paralisação da
tarde, envolvendo 80% dos ônibus, pre-
cederia uma greve geral por tempo inde-
terminado, que começaria a partir de
zero hora de hoje, e que atingiria toda a
frota*

Curiosamente, a liminar que suspen-
deu a posse da diretoria eleita se baseou
no não-fornecimento da relação de vo-
tantes ao reclamante e na não-publica-
ção dos nomes de todos os integrantes
das chapas concorrentes, além de outras
irregularidades no processo eleitoral, cu-
ja responsabilidade seria do presidente
Braulino Leite.

Ceará com dois

horários vive

dia de confusão
FORTALEZA — O primeiro dia

com dois horários para a vida do cearen-
se foi de muita confusão. A lei estadual
que extinguiu o horário de verão no
estado fez, por exemplo, os funcioná-
rios de repartições públicas como os da
agência dos Correios da Aldeota se atra-
sarem ontem para o trabalho, enquanto
muitos dos empregados das repartições
estaduais chegaram uma hora antes do
início do expediente.

Em fábricas com dois turnos de tra-
balho, os operários da noite trabalha»
ram uma hora a mais e os que os subs»
tituiram pela manhã tiveram de esperar
uma hora a mais nos portões para entra-
rem. No aeroporto, algumas empresas
tentavam diminuir a confusão marcando
dois horários nas passagens. Mas alguns
passageiros acabaram perdendo a via-
gem por causa disso.

O procurador interino da República
no estado, Lino Edmar de Menezes,
enviou ontem ao procurador-geral da
República, Aristides Junqueira alvaren-
ga, representação arguindo a inconstitu-
cionalidade da lei estadual que extinguiu
o horário de verão. Caberá ao Supremo
Tribunal Federal receber a representação
da Procuradoria para decidir se a medjda
tomada pela Assembléia Legislativa do
Ceará é ou não é constitucional.

A confusão foi provocada com a lei
promulgada na Assembléia Legislativa,
que acabou com o horário de verão
que é ignorado pelas repartições públi-
cas federais. A Procuradoria Geral da
República, por solicitação do represen-
tante do ministério público federal no
estado, Meton Vieira Filho, informou
que nessas repartições deve vigorar o
horário de verão.

O deputado Barros Pinho, autor da
lei que causou, na .prática, dois fusos
horários no Ceará, conclamou a popu-
lação a denunciar quem desobedecer o"horário da Assembléia" que, por en-
quanto, está vencendo na disputa: a
ele aderiram a Associação dos Bancos,
a Federação do Comércio Varejista, o
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensi-
no Particulares, os órgãos do governo
estadual, o Sindicato dos Estabelecimen-
tos Lojistas e a Federação do Comércio
Atacadista do Estado.

CHEGOU í NOVA COLEÇÃO

VULCATEX

Vulcatex é a melhor opção de acabamento que você pode dar às paredes
de sua casa. Prático de aplicar, lavável, Vulcatex tem garantia de 2 anos
e permanece como novo por mais de 7 anos.
Não deixe de conhecer a nova coleção. São cores suaves,
marcantes, com diversos padrões e texturas,
que combinam com seu estilo de vida.

Não crie problemas, projete
soluções com Vulcatex.

jjPATEQ (O) VULCAN
ACABAMENTO DE PAftEttE I

—Berlitz
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0 método faz a diferença.

Av. Eng? Luis Carlos Berrini, 1253 -1 ? e 2? andares
CEP 04571 -Telefone: (011) 531 -3033 - Fax: (011) 240-2634 - Telex:(11) 53325 ESNO BR

Rio de Janeiro - Centro: 240-6606 - Ipanema: 267-1249
Nova Unidade - Av. Pres. Vargas, 435 / sobreloja

Aproveite este final de ano para aprender ou
aperfeiçoar seu inglês, fora da sala de aula.

Isso mesmo! Com o curso especial de férias
do Berlitz, você pratica inglês, vivendo o inglês.

O Beçlitz coloca ao seu lado os melhores

professores, que o acompanharão em almoços,
compras, passeios e em outras situações do seu
dia-a-dia. Sempre dialogando em inglês, numa
situação real.

Com isso, você ganha maior fluência e
experiência no uso do idioma.

Faça já sua matrícula no curso especial de
fim de ano Berlitz.

Aqui, você verá que é vivendo que se
aprende.

Centro de idiomas @

BANCO CENTRAL DO BRASIL

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, nos termos da legislação
em vigor, INTIMA pelo presente EDITAL, por se encontrar
em lugar ignorado, o Sr. LEONARDO COELHO DOS SANTOS
(CPF 455.712.877.72) a apresentar defesa, no prazo de 30
(trinta) dias, contados do 30? (trigésimo) dia da primeira purblicação deste EDITAL, no processo administrativo instau-
rado por esta Autarquia, registrado sob Pt. 7129617, em face
de irregularidades capituladas no MCR 2-1-9-c (Manual de

..Crédito Rural), constatada no Banco do Estado do Rio de
Janeiro S.A., agência Araruama (RJ), durante a vigência da'"operação RO-FA-128.86.0129-5, de crédito rural, contratada"em 04.12.86.

. No curso do prazo acima mencionado, conceder-se-á vista
do processo pertinente ao intimado, ou seu representante
devidamente constituído, durante o expediente normal deste
Órgão, no endereço abaixo indicado:
v; BANCO CENTRAL DO BRASIL

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
Divisão Jurídica
Av. Presidente Vargas, 730-20? andar
Rio de Janeiro (RJ) - 20071

RIO DE JANEIRO (RJ)
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

AQUALIDADE

EDN

TEM NOVO

ENDEREÇO.

A EDN está de mudança para São Paulo, oferecendo com isso, um atendimento
ágil e eficaz para seus clientes.

Em suas novas instalaçõès estarão em funcionamento a Diretoria Comercial,
Gerência Comercial, Divisão de Produto, Divisão de

Assistência Técnica e a Divisão de Vendas.

Curso especial de

fim de ano Berlitz.,
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"jf'jA Feema voltou a fiscalizar os veículos que.
.j/i circulam pelo Rio soltando fumaça negra e.
'itaq primeiro dia de uma operação que deve durar
iiiim mês multou 258 veículos, entre ônibus comuns
-iig de turismo, caminhões e veículos escolares. Já é
Alguma coisa, mas é pouco levando em conta que

a capital tem seis mil ônibus de transporte
^coletivo e o estado inteiro.onze mil.
üii; Sessenta por cento destes ônibus, ou mais, na"rícidade 

do Rio, estão com os motores desregulados,
./ísto é, estão poluindo o ar com fumaça negra. O
'gerente da empresa que vende noventa por cento
,:íBos ônibus às empresas fluminenses afirma que
j^to é uma conseqüência direta da omissão dos
nfimpresários e dos motoristas, pois a poluição po-'iVderia ser evitada com a simples manutenção dos
slyeículos.
Ü!" Uma moradora de Copacabana, onde acaba
-vde se realizar a chamada operação Fumaça negra,

não!, decifrou com bom senso o dilema da Feema e
-"?âe todos os órgãos empenhados na luta contra as
^giversas poluições que castigam a população: a'fiscalização,deve ser permanente, porque 

"um mês
jjg pouco". Órgãos públicos, empenhados em cara-
apanhas de moralização dos hábitos da população,
•ütêm este defeito, no Rio como em outras cidades:
Mia ação é sazonal. Para eles, basta reprimir du-"-Tante alguns dias, no máximo um mês, para que se
'produza o milagre da conversão da população

inteira à obediência, a ordem. Trala-se de uma"Ilusão 
que se repete desastradamente. Terminada a

,.repressão, volta a contravenção. Um dia terá de se'Quebrar o círculo vicioso.'ü 
No caso da poluição do ar, um relatório do

.^Departamento de Meio Ambiente da ONU com-
provou há um ano que o Rio é uma das cidades
^raais poluídas do mundo, ao lado de Milão (Itália)

Seul (Coréia do Sul). As três cidades apresentam
Vipdices de dióxido de enxofre no ar três vezes
,càcima do limite aceitável pela Organização Mun-
Mial de Saúde. Cai, portanto, um dos últimos mitos
inabaláveis do carioca, o de que vivia num paraíso

jíercado por lindas praias. Agora já se sabe e se
M«ente na própria carne que a antiga capital do país
•íé uma das mais irrespiráveis entre os dois terços de

grandes cidades do planeta submersos em inaceitá-
•uc
m
Wr
-'T) erto das eleições que estão se realizando na

índia, o recente panorama eleitoral do Brasil
jD.ode ser visto como algo de uma simplicidade'(franciscana. A democracia indiana - um parla-
•ípentarismo de corte inglês tem de atender a
,ruma população de quase 1 bilhão, onde o nível de
analfabetismo vai além dos 50%. Ainda que esse

¦'índice fosse maior, haveria o problema de saber em
,:flue lingua alfabetizar: o país é um caleidoscópio"ae raças e dialetos onde, curiosamente, o inglês
'íçjue era o símbolo da dominação passou a servir
.como língua comum.

% Não foi só a língua o que ficou do período
.colonial: dos antigos senhores, os indianos: tam-
•bém herdaram um serviço de administração públi-'ta. 

que, mal ou bem, manteve o país coeso no
•período turbulento da pós-independência, e que
.continua a prestar serviços até hoje."ot 

A índia está situada num continente onde a
quantidade de miséria instalada em populações
ehormes fazia da democracia uma espécie de qui-¦¦mera. E apesar disso, a democracia resistiu e
chega agora a uma verdadeira encruzilhada.

SI' Está em questão, nesse processo eleitoral de
(Jímensões ciclópicas, o destino da família Gandhi,
'tjue governa o país há quatro décadas - a come-
gar com o patriarca Nehru. Indira, filha de Nehru,
governou até ser assassinada cinco anos atrás. O
filho que ela preparara para a sua própria suces-
.93o, Sanjay, morreu num desastre. Seu outro filho,
Rajiv, ocupou o lugar vazio sem nenhuma predis-
posição especial para a política (era piloto de
aviação); e tem governado desde então num estilo
polêmico.

Rajiv é partidário da modernização entendida
como uma espécie de perestroika aplicada ao bran-
,áo socialismo que entronca num outro patriarca— o Mahtama Gandhi (nenhum parentesco com a
dinastia reinante). Por conta disso, a índia mudou

f" 
uito nos últimos cinco anos e a oposição a
ajiv cresceu na mesma medida, acusando o go-

Vjerno de estimular os abismos sociais do país.
Rajiv pode ser derrotado no processo eleitoral

íüiciado ontem. Mas isto não significaria uma

Veneno Diário

vel poluição. Segundo ainda o relatório da ONU,
cidades como Nova Iorque, Los Angeles e São
Paulo, costumeiramente apontadas como muito
poluídas, não apresentam dados tão assustadores
quanto os de Milão, Rio e Seul.

Aqui nos alimentamos de veneno servido em
doses diárias. Nuvens de poluição costumam cos-
tumam pairar sobre bairros, causando ardência
nos olhos, tosse e até dor de cabeça nas pessoas. E
o fenômeno meteorológico chamado inversão tér-
mica, que se forma à noite quando o ar das
camadas atmosféricas é mais quente que o da
superfície, impedindo que a poluição suba e se
dilua. A inversão térmica funciona como uma
tampa. Não deixa o ar se renovar. A população
fica dentro da panela, pronta para ser cozinhada.

Tudo neste mundo tem solução, desde que a
inércia dos poderes públicos seja vencida. Os ôni-
bus poluem a atmosfera? Pode-se começar o pro-
grama de combate à poluição por eles, seja fiscali-
zando-os sem intermitência ("se não houver
continuidade, não adianta nada", diz a vo.x populi),
seja tornando realidade o programa de conversão
dos motores para uso de gás natural, o "combustí-

vel do futuro", cujos primeiros passos já foram
dados há mais de dois anos. O gás natural é
econômico e pouco poluente: sua utilização reduz
em 98% o monóxido de carbono e em até 100% o
enxofre lançado na atmosfera. Na II Guerra Mun-
dial eram comuns carros movidos a gás hoje larga-
mente difundido na Europa (só na Itália movimen-
ta 300 mil automóveis). A Argentina tem oito mil
veículos circulando impulsionados pelo gás.

O plano inicial era converter mil ônibus por
ano a partir de 1988, a partir de uma empresa
tripartite (Petrobrás, Ipiranga e Ultra), com apoio
do BNDE. Estamos portanto com relativo atraso
erp relação ao plano, embora o combate à poluição
ambiental seja matéria de extrema urgência.

Do veneno servido em doses diárias, mais de
setenta por cento são uma generosa contribuição
do trânsito. As doses cariocas são letais e já ganha-
rarn expressão recordística mundial. È mais um
recorde às avessas de que podemos nos envergo-
nhar.

Oceano Eleitoral

Anedota Cearense

O 
horário de verão acaba de ser expulso do
Ceará mediante projeto aprovado pela As-

^rnbléia Legislativa, cujo presidente sancionou a
Téi e atrasou uma hora no seu relógio. O Ceará
adiantou indevidamente a sua hora política. O
hprário de verão não é uma conveniência do lazer
ejessa época do ano. Começa antes e se encerra
antes que ele acabe. É um expediente internacional
para economizar energia, e se tornou entre nós
üma necessidade: continua de pé a ameaça de
fácionamente para toda a região Nordeste.

. A iniciativa projeta no plano federal o profes-
sor Caio Botelho, doutor em Geografia Integral
pela OEA e titular de Geografia Astronômica pela
universidade estadual, defensor da reposição da
hõra, pela mesma razão objetiva (economizar
éiergia) e uma subjetiva (motivos psicológicos). O
hòrário de verão, segundo ele, "provoca conse-
qüências graves no indivíduo e na coletividade".'.'j. A divisão do dia em 24 horas não foi uma
providência adotada no último dia do Gênese.
Horário é convenção internacional e obedece a
critérios universais. O Ceará é um estado brasilei-
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derrota total para ps seus projetos. Pois a verdade
é que, também na índia, o socialismo convencional
mostrou-se incapaz de arrancar o país do marasmo
e do atraso. Ao seu lado, na Ásia, os indianos viam
países pequenos sacudirem hábitos e tradições pa-
ra ingressarem num outro ritmo de atividade.

Não há possibilidade de imaginar uma decola-
gem da índia como a que beneficiou os jovens
tigres da Ásia. Afinal, numa população de 850
milhões, a ambição do governo, para este final de
século, é fazer com que a classe média passe a
abranger um pouco mais do que os 150 ou 200
milhões que a integram atualmente.

Mas essa classe média, até há alguns anos
manietada pelo vício burocrático da administração

onde há muitos remanescentes do socialismo à
antiga , simplesmente deixou de conformar-se
com o imobilismo, _ e põe em causa a própria
herança cultural da índia (que dizia, por exemplo,
que a mulher não tinha lugar no mercado de
trabalho).

A classe média indiana é hoje das mais em-
preendedoras da Ásia - e luta para colocar seus
filhos nas boas escolas (que, à semelhança do
Brasil, não são as que pertencem ao sistema oficial
de ensino).

A dívida social, na índia, é algo de espantosa-
mente mais grave que a do Brasil. Mas o país
parece atingido pela convicção de que precisa en-
contrar saídas pelo lado do trabalho e da qualifica-
ção. No assunto crucial da produção de alimentos,
por exemplo, a índia foi virtualmente salva pela
aparição de novas modalidades de semente a
engenharia genética aplicada à agricultura.

A herança do velho Gandhi não foi repudiada;
mas ela parece recuar das cidades para as zonas
mais remotas do interior, enquanto uma classe
média afluente descobre as atrações do consumo
com um apetite que nada fica a dever ao dos
capitalistas de Hong-Kong. São impulsos que as
eleições de agora podem modificar ou temperar,
mas não eliminar por completo - sob pena de ver
o país retornar à estagnação de alguns anos atrás.

ro, e não uma nação. Argumenta o professor
Botelho que as atividades humanas começam às 5
horas da manhã, quando o Sol ainda não assinou
ponto. Sabendo-se que nos pólos o Sol tem o
hábito de ausentar-se por seis meses, pergunta-se
como os esquimós agüentam o bio-ritmo semes-
trai.

A redução dos gastos de energia desde outu-
bro, quando começou a vigorar o horário de ve-
rão, significa no Nordeste uma economia igual ao
consumo de todo o estado do Piauí por um mês. O
dado é oficial. Se o fato tivesse ocorrido em Portu-
gal, seria inevitável uma chuva de anedotas no
Brasil. Embora tradicionalmente árido, o Ceará
não está protegido contra uma tempestade de ridí-
culo.

Em vez de abolir o horário de verão, seria
mais prático adiar o funcionamento das ativida-
des, burocráticas ou não, que se sentem prejudica-
das. Começando uma hora mais tarde, estaria tudo
resolvido sem provocar sorrisos e sem afrontar a
lei.

Centenário
Quero parabenizar esse jornal pela

brilhante edição do Centenário da Re-
pública, nos dias 13 e 14/11'89. Fiquei
muito feliz de ser assinante privilegia-
da com a obra.

Como especialista de Educação,
exèrcendo a função de supervisora cs-
colar, a nivel de secretaria de Educa-
ção, achei a obra magnífica e altamen-
te significante para as escolas, como
documento comprobatório que a obra
nos oferece. Tal obra seria de grande
valor didático, para complementar o
atual trabalho que desenvolvo junto
aos professores de pré a 8a séries deste
município, além do valor histórico-
cultural de extrema importância co-
mo material de pesquisa, porporcio-
nando esclarecimento e senso critico
ao nosso professorado, e o desenvolvi-
mento do nosso aluno. (...) Vera Lúcia
Scott — mangaratiba (RJ).

Aposentado de Portugal
Fui imigrante no Brasil, onde tra-

balhei durante trinta e poucos anos.
Atualmente resido em Portugal com
minha mulher e quatro filhos, sendo
três brasileiros. (...)

Tal como vários milhares de brasi-
leiros e portugueses aqui residentes,
não recebo, desde abril, a minha apo-
sentadoria, o que nos tem provocado
sérios problemas financeiros, com as
conseqüentes privações. O atraso no
pagamento era, inicialmente, de um a
dois meses, mas atualmente já ultra-
passa os seis!

De nada tem adiantado as nossas
reclamações às autoridades brasilei-
ras aqui no pais, pois nem nos dão
resposta. As autoridades portuguesas
se limitam a nos informar que as apo-
sentadorias dos meses de maio cm
diante se encontram retidas em Brasi-
lia, por ordem do Banco Central do
Brasil. (...)

A quem devemos reclamar? À Co-
missão de Direitos Humanos? Manuel
Pérez Soto — Valadares (Portugal).

Rio de ontem
O Visconde de Taunay, ( .) escre-

via, em 1890, sobre o Rio de Janeiro
de 1850: "O Campo de Sant'Ana tor-
nara-se, então, local de todas as imun-
dicies imagináveis. Entretanto, as tro-
voadas certas, infalíveis, da tarde,
purificando a atmosfera, não consen-
tiam no viciamento radical do ar, e
contrariavam a explosão de epidemias.
Como se mudaram todas aquelas con-
dições, com o desbastamento dos mor-
ros e montanhas, e a destruição com-
pleta das grandes e saudáveis florestas
que as cobriam, fertilizavam e embele-
ciam!"

Hoje, além disso, a destruição da
floresta amazônica é o prenuncio do
que teremos no futuro, em termos de
adversidades climáticas e de castigos
naturais, em todo o território brasilei-
ro. As "Memórias do Visconde de
TAunay são livro de leitura obngató-
na, para quem quiser entender o Brasil
de hoje! Jorge Mirândola — São João
da Boa Vista (SP).
"Concurso da CEF"'''

Em resposta à carta sob o título
acima, publicada nessa seção em 20
11 '89, informamos que o presidente da
CEF, Sr. Paulo Mandarino, através de
edital publicado em 14/11 '89, em dl-
versos veículos de comunicação, rnani-
Testou sua preocupação com os con-
cursados que ainda não foram
convocados, apesar do interesse da
Caixa em viabilizar essas contratações
no mais curto espaço de tempo. Con-
tudo, essas admissões, segundo o pre-
sidente da CEF, somente poderão
ocorrer na medida em que surjam no-
vas vagas durante a validade do referi-
do processo seletivo que foi prorroga-
do até janeiro de 1991. Shirley V. A.
Carneiro, núcleo de comunicação so-
ciai, Caixa Econômica Federal — Rio
de Janeiro.

Distribuição de renda
Parece-me correta a afirmação do

JORNAL DO BRASIL (18,11/89. Ia
pag.), segundo a qual o problema da
distribuição de renda, em nosso pais,
tem sido tão adiado quanto a rapidez e
segurança das apurações eleitorais.
(...)

No Brasil formou-se uma espécie
de apartheid econômico. Os 10-15%
da população têm renda per capita
comparável a da Europa Ocidental.
Esse senhor mercado interno, maior do
que a população da maioria dos mem-
bros da CEE. é suficientemente grande
para que se instalem aqui numerosas
indústrias, algumas até com tecnologia
moderna, para que voem lotados os

aviões internacionais, haja clientes pa-
ra restaurantes de luxo e butiques
idem, enfim, para que as ruas apresen-
tem tráfego nutrido. Enquanto isso, na
outra ponta, os 85% - uns 120 mi-
lhões - de brasileiros continuam po-
bres, muitos até mesmo miseráveis, in-
cultos, estatisticamente analfabetos,
embora produzam o 8" PIB do capita-
lismo.

Brlgldo

(..) Se se fala de uma política tri-
butária adequada á distribuição de
renda, ela é recebida com quatro pe-
dras na mão pelos proprietários. Salá-
rios nominais mais altos são respondi-
dos pelos que têm mercadorias e
serviços com aumentos de preços que
levam à redução dos salários reais e a
mais concentração de renda. A solu-
ção não è fácil. Que o diga a relativa-
mente pequena votação do PT nas
capitais por ele governadas, mas, sem
ser fácil, a solução existe, é a democra-
cia, a prática de amplos debates, a
participação do povo. A solução é ter
paciência. Já imaginaram a rapidez
das apurações se tivéssemos tido mais
eleições presidenciais? Só depois de
1964 não houve participação popular
umas cinco vezes. Josué Almeida —
Rio de Janeiro.

Um favor
Agradeceria muitíssimo à Telerj se

ela deslocasse para minha casa uma de
suas telefonistas, para atender as inú-
meras chamadas que venho recebendo,
diariamente, em meu telefone, e quese destinam a sua unidade comercial
da Tijuca. Geraldo Rodrigues Pereira

Rio de Janeiro.

Biografias
Fiquei a imaginar porquê a Com-

panhia das Letras teria escolhido jor-
nalistas para escrever as "biografias
brasileiras", em lugar de historiadores
e sociólogos. É verdade que a editora
também contratou um professor de
teoria literária. Curiosamente, entre-
tanto, o docente é articulista da Folha
de São Paulo — logo, jornalista.

Fiquei a imaginar, seria para eco-
nomizar dinheiro? Não acredito.

Augusto Nunes, Zuenir Ventura,
Bojunga, Sérgio Augusto, Marcos Sá
Corrêa, verdadeira academia sem far-
dão ou chazinho, não se dedicariam
durante dois anos por trocados. Sim-
patias do editor? Para manter boas
relações com a imprensa? Supersti-
ção? Talvez, mas não me convencem.

Se não foi por economia, simpatia,
relações públicas, superstição ou vi-
dência, acho que só há um motivo. É
que os jornalistas têm uma qualidade
que historiadores e sociólogos (e teóri-
cos da literatura) geralmente não têm:
legibilidade... Jorge Luiz da Silva San-
tos — Rio de Janeiro.

Brigido

t>dic5i o<n

Aborto
No programa ^Encontro com a

Imprensa", na Rádio JB AM, do dia
6''9'89, foi entrevistado o Sr. Carlos
Alberto Libánio Cristo, o Frei Betto,
que (...) citou dados inverídicos, am-
piamente utilizados pelas chamadas"esquerdas", pelas feministas e pelas
multinacionais, (...) interessados todos
na legalização do aborto no Brasil.

Repetiu que, no Brasil, morrem
por ano 400 mil mulheres vitimas de
aborto feito em condições precárias de
higiene, 10% das que se submeteriam
anualmente a abortos. Consultando a
publicação "Estatística de Mortalida-
de", editada pelo Centro de Documen-
tação do Ministério da Saúde, ed. de

1985, pag. 320, vemos que em 1982
morreram no Brasil 742.262 pessoas-,
431.558 do sexo masculino, 309.408 do
sexo feminino.

Estes dados não variaram signifi-
cativamente, sendo perfeitamente váli-
dos hoje. Para que 400 mil mulheres
morressem anualmente no país por
aborto, teríamos que concluir que to-
das as mulheres, de menos de um a
mais de 100 anos morreram por terèrrt
feito abortos e ainda sobravam 90.592
que deveriam ter nascido e morrid»
em razão de terem feito abortos! ¦ '¦<'

O absurdo não merece comentá-
nos, mas a má fé é manifesta. Quanto
a serem realizados quatro milhões dê
abortos anualmente no Brasil é outra
inverdade facilmente refutável. Nos
EUA onde o aborto é legal e existem
abortórios espalhados por todo o país,
contando com a proteção policial e
judiciária, além de facilidades como
pagamento por cartões de crédito, são
realizadas anualmente 1,5 milhão de
execuções de seres humanos por nas;
cer. Como imaginar quase três vezes
mais abortos no Brasil, se nem po.stòá
de saúde para atendimentos de rotintí
nós temos? O entrevistado em quês,-
tão, além de opinar levianamente so-
bre matéria de tal gravidade, deTijJ
muito se comporta não como iím
membro da Igreja, a qual ele supostar
mente está ligado, mas pelos seus ato?
e palavras como alguém interessado
em implodi-la. Dr. Herbert Praxedes
— Niterói (RJ).

Mau exemplo
Quero deixar registrado o que db-

servei no vôo 332 Buenos Aires-RifT
no dia 14/11'89, em que viajava á
delegação de Interclube de Judô (tim,ç
infantil) e alguns representantes jovens
de 16 anos. Soube que foram beríi
classificados, e receberam medalha 3e
ouro, bronze e troféus. O que foi la-
mentqvel foi a atitude dos adultos qúg
acompanhavam as crianças (não sei se
professores, dirigentes), cujo compor-
lamento foi lamentável. Batiam com
os pés, batucavam nas mesas onde são
servidas as refeições e eram imitado^
pelas crianças. Por duas vezes o comis3
sário teve que chamar a atenção do
grupo, pois incomodavam os demais
passageiros. (...) M.R.C. Pereira —
Rio de Janeiro. (!\

Cartão de crédito k»H
Em 22/8/89 devolvi pessoalmente,

ao Banco Nacional, Ag.Leblon, con^
tra recibo assinado pelo gerente Luiz
Carlos Oliveira, o Cartão Nacional
emitido em meu nome e enviado para,
minha residência sem que eu o houves^
se solicitado, pois nem cliente sou do
Banco Nacional.

Em 13'9, surpreso, recebo um ex-
trato cobrando-me NCz$ 64,80 pelo
referido cartão. Depois de ter compro-
vado a devolução do mesmo, e expli-
cado que não pretendia ser seu usuá-
rio, o Sr. Carlos garantiu-me que
providenciaria seu cancelamento e tor-
naria sem efeito a respectiva cobrança.
Em 13/10/89 recebo novo extrato co-
brando NCz$ 87,84, referente ao "sal-
do devedor atual". Agora, dia 13/11,
estou recebendo novo extrato cobran-
do-me NCz$ 141,71, incluindo NCz$
53,87 de "encargos" (multa por atras.o
no pagamento), ou seja, já estou sendç
considerado pagador relapso. Diante
disso, e face à falta de seriedade\e
respeito que o Banco Nacional, Ag:'j
Leblon, está dando ao assunto, preor,
cupa-me o fato de que meu nome ain-
da possa parar no SPC. Alberto A.
Pestana Filho — Rio de Janeiro.

Touring
No dia 4-10/89 precisei de socorro

para meu automóvel, enguiçado em
São Conrado. Telefonei ao Touring
Club, do qual sou sócio, às lOh dan
manhã. O carro de socorro apareceu
às 16h e o funcionário disse que eu.
estava em débito, exigindo o recibo
que comprovasse minha afirmativa de
não dever nada. Quem anda com reci-i
bos de pagamento no bolso?

Só concordou em me atender-
quando fiz um cheque no valor da
suposta dívida e que no dia seguinte'
me foi devolvido pelo Touring, porquei
eu, na verdade, nada devia.

Vale a pena ser sócio do Touring,
ou é menos desgastante pagar um re-
boque particular? Luis César Gonçal-'
ves de Araújo — Rio de Janeiro. '>KI

As cartas serão selecionadas para publica-
ção no todo ou em parte entre as que,
tiverem assinatura, nome completo e logí-
vel o endereço que pormita confirmação
prévia.
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Moacyr Werneck de Castro *

rp udo é possível neste país de
JL hoje, mesmo Fernando Collor

de Mello chegar à Presidência da' República. Tudo é possível, mesmo
Fernando Collor, se eleito ser im-
pedido, pela pressão popular, de fa-
zer o governo catastrófico que mui-
tos prevêem.

Tudo é possível, mesmo Luís
Inácio Lula da Silva ser eleito, e vir
a fazer, com o respaldo de uma

\ grande frente democrática, o gover-
no progressista que dele é justo es-

i perar, pela sua biografia e pelas for-
' 

ças sociais que representa.
| A opção colocada diante do elei-

torado se configura com inexcedível
i clareza. Não se trata de um mero

choque de legendas, direita versus
esquerda. Estão frente a frente o
patrício e o plebeu. O rico e o po-
bre. O milhão e o tostão. O candi-
dato das classes privilegiadas e o
candidato dos despossuídos.

Claro que a riqueza — mesmo a
dos que, como dizia Beaumarchais
antes da Revolução Francesa, ape-
nas se deram ao trabalho de nascer
— não é, em si. nenhum estigma

—ififamante. Há quem enriqueceu
trabalhando, parabéns pela boa sor-

Je. O infame, no Brasil, é sustentar a
monstruosa concentração de rique-
za que aí está.

Fernando Collor, do berço de
ouro aos ganhos obtidos sem suar a
camisa, é um membro e represen-

, tante nato do pa-triciado brasilei-
^ ro: Enquanto que mmm

^lila, o líder pie-
i beú, é a expressão

vigorosa e autên-
; tica das grandes
1 massas de povo,¦, dos trabalhadores
1 à classe média,

que aspiram a
unia sociedade

, menos injusta.
!' Este o grande1 confronto que es-
| tá equacionado
, na eleição de 17

de dezembro. Confronto que, para1 fortuna nossa (vide o contraste em
El Salvador, a direita no poder, a

, institucionalização do massacre, dos
Esquadrões da Morte que matam
pobres e padres), não será decidido
pela força e pela violência, mas pelo
voto livre dos cidadãos.

Para efeito de alarmismo na me-
trópole (deu há menos de uma se-
mana no New York Times), ainda
está valendo a declaração do lio-

1 mem da Fiesp, que anteviu a fuga
t de 800 mil empresários brasileiros,
i se Lula ganhar a eleição. Segunda-
i feira passada, ele e os seus acólitos
1 anunciaram, em samba de uma nota
| só, que vão votar em Fernando
i Collor.
: Disse Mário Amato que os ho-
, mens da Fiesp escolheram esse can-

didato, mas não vão dar dinheiro
para a campanha dele. Rir, rir, rir!
Nesse ponto, confesso estar, por
uma vez na vida, de pleno acordo
com o senador Roberto Campos,

1 que previu: 
"A campanha do Collor' no segundo turno vai ter mais di-

nheiro do que o Banco Central"
i (Folha de S. Paulo), 17/11/1989). E
i de onde vem o dinheiro?

O susto, o medo, o pânico irra-
1 cional abre generosamente os., cor-

dões da bolsa desses que Mário de
Andrade (referindo-se aos exatos
congêneres da década de 40) cha-

mava os "donos da vida". Os de cá

"Fernando Collor,
do berço de ouro

aos ganhos obtidos
sem suar a camisa,

é um membro e
representante nato

do patriciado
brasileiro"

e os de fora. Vai ser uma inundação,
ninguém se iluda.

Mas o curso da campanha pode
reverter a expectativa deles, fazendo
ver aos mais lúcidos que será até
sábio não procurar deter a marcha
da História — coisa afinal tão ab-
surda, em imagens do mesmo Má-
rio de Andrade, quanto 

"desviar
uma enchente, apagar um incêndio
dum mato ou parar um raio com a
mão".

Bem sei, todos sabem, que a gra-
na viva é de superior valia numa
eleição. Mas nem sempre é ela quem
decide. Tem havido casos...

A força principal da propaganda,
do marketing político-eleitoral —
propelida a ouro e a dólar, este vindo
direto em verdinhas do Federal Re-
serve Bank, ou dos cofres de bancos
privados americanos e suíços—, vai
tentar vender ao povão a imagem do
moço fidalgo Collor travestido de
socialdemocrata "moderno", aberto
aos ventos da renovação. O surrado
caçador de marajás vai também afi-
velar a máscara de justiceiro e pater-
nalista, de bom menino, amigo dos
pobres. É uma meta traçada com frio
cinismo.

Não vamos cair na ingenuidade
de supor que a farsa não conseguirá
iludir milhões de pessoas, como ilu-
diu no primeiro turno. Mas agora as
perspectivas são outras. Dificilmente
o recitador de slogans e frases feitas
conseguirá fugir ao debate na televi-
são; e, se fugir, estará igualmente

desmascarado. O
resultado final po-

mm  de surpreender"realistas" e"pragmáticos",

que só acreditam,
por vício estrutu-
ral, no poder do
dinheiro.

Acredito que o
confronto dos
dois candidatos —
o filhinho de pa-
pai, criado em
berço de ouro, e o
menino pobre de
Garanhuns, reti-

rante que veio para o Sul Maravilha
ser operário e líder sindical — arras-
tará para Lula a votação da maioria
dos eleitores deste país.

Não se trata de um confronto de
luta de classes, acirrado ao vermelho
vivo, que seria efetivamente um risco
sério no Brasil de hoje — risco de
incêndio num paiol onde se acumula
a palha seca das contradições sociais,
da vida cada vez mais dura, da infla-
ção absolutamente insuportável.

Não. O que se coloca é a possibili-
dade de uma solução pacífica, pelo
voto, para uma situação de tensões
extremas, próximas a explodir.

Lula, a meu juízo, encarna essa
possibilidade, por uma série de cir-
cunstâncias. A começar por sua agu-
da, extraordinária inteligência políti-
ca. E pela compreensão que revela do
seu papel no atual momento históri-
co.

Depende muito das forças políti-
cas, dos líderes e dos partidos que
vierem agora a apoiar Lula a dosa-
gem certa de um programa de coali-
zào e o equilíbrio necessário para
neutralizar certo estardalhaço mitin-
gueiro das correntes mais radicais —
aliás minoritárias — abrigadas na
legenda da Frente Brasil Popular.

Quem vai concorrer agora não é
um partido isolado, é uma coalizão,
vale repetir a palavra. E essa coalizão
pode ganhar, embora a tarefa seja
imensa.

' Jornalista, escritor

m RELIGIÃO

A MORTE NO JARDIM BOTÂNICO

Pouco antes das eleições, a prefeitura começou
a recapear algumas ruas aqui da zona sul. Alar-
deou-se o uso de máquinas extraordinárias (coisa
de japonês) que fariam o serviço em meia hora.
Logo, obrigado a apontar a má redação dos avisos
funcionais (modificados, pelos técnicos, apressa-
damente, no dia seguinte) e vendo o avançar (pa-
rado) das obras, comecei a duvidar da competên-
cia dos obreiros. Pois bem, passados três meses,
não foram asfaltados dois quilômetros da rua.
Quer dizer, para recapear uma estrada que atra-
vessasse os 8.000 klms do Brasil, a nossa Prefeitura
levaria 1.000 anos.

Mas mesmo o pedaço de rua recapeado está
pior do que antes. Quando chove a rua fica cheia
de pocinhas, demonstração de tosco desnivela-

mento, e locais juntos a boeiros e passagem para
outras ruas continuam perigosamente sem remate.
Tudo parece feito pelo próprio prefeito Marcello
Alencar, depois de uma Doa noite de Velho Barrei-
ro.

Piorando o pior, há semanas colocaram no
meio da rua enormes cavaletes de madeira avisan-
do que há homens trabalhando adiante. Não há;
os avisos servem apenas pra tapar buracos. A
noite os avisos se tornam perigosíssimos, pois não
são iluminados. Várias vezes — deve ter aconteci-
do com muita gente — me desviei desses obstácu-
los na última hora.

Pausa.
Agora transcrevo notícia do GLOBO de segun-

da-feira:

CAVALETES CAUSAM DUAS MORTES NO JARDIM BOTÂNICO

Santos, de 25 anos, e do carona iden-Três cavaletes colocados no meio
da pista da Rua Jardim Botânico, a
cerca de 50 metros do portão princi-
pai do Jockey CÜub Brasileiro, causa-
ram um acidente ontem dç madruga-
da que resultou na morte do
motoqueiro Paulo Roney Escotino

tificado como Valdir. A moto Yama-
ha YL 901, guiada por Paulo, chocou-
se contra os cavaletes, que cercavam
um bueiro, acabou derrapando é ba-

tendo em um poste. Os rapazes tive-
ram morte instantânea, segundo in-
formou a Polícia.

No Iodai, não havia qualquer sina-
lizaçào que apontasse os cavaletes
na pista, nem mesmo lâmpadas, de
acordo com a perícia técnica.

Será que não existe nesta cidade um advogado para acionar o sempre impune poder público?
(E ainda querem impor o cinto de segurança!)

P.S. ONTEM VI UM CA VALETE ILUMINADO. A PREFEITURA RECONHECE SEU
CRIME.

Coisas da Política

Onde se leu, leia-se

Ricardo Moblat
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ex-governador Leonel Bri-
zola está convencido de

que somente o senador Mário
Covas (PSDB—SP), a essa altu-
ra, seria capaz de derrotar o can-
didato Collor de Mello no se-
gundo turno da eleição. "A
disputa parelha entre mim e Lula
nos enfraqueceu", observou Bri-
zola. "Covas não tem incompa-
tibilidades com ninguém e pode-
ria ganhar votos dos dois lados." Ele tem esperança de
que Lula encare a proposta com realismo. Certo?

Errado. Brizola tem certeza de que Lula, sequer,
admitirá examinar a proposta — que acima de tudo é
absurda. O candidato do PT recebeu do eleitor um
mandato imperativo. Está obrigado a disputar o se-
gundo turno e a tentar vencer Collor de Mello. Sc
estivesse ele, Brizola, na situação de Lula, cometeria o
gesto da renúncia, para desespero e frustração dos
milhões de eleitores que votaram nele? A resposta
óbvia é não.

Que pretende Brizola, então, com a proposta
oferecida? Ele quer dar uma estocada em Lula e no PT
e enfraquecê-los mais um pouco no momento da cons-
trução do palanque do segundo turno. Brizola está à
espera de Lula para firmar a aliança de ocasião que os
reunirá no mesmo palanque. Com a solitária exibição
de força eleitoral que deu, sem ajuda de partido, que
não existe, nem de Igreja, que não tem, não quer aderir
de graça a Lula.

Não quer e não pode, sob pena de seus eleitores
não o compreenderem. Por isso sugeriu o impensável
— a troca de Lula por Covas, que, por sua vez, não
aceitaria a troca. "Esse 

gaúcho é muito sestroso",
comentou o deputado Ulysses Guimarães quando foi
informado sobre o que Brizola propusera. O líder do
PDT apoiará Lula, como já disse e repetiu tantas
vezes. Não lhe restará outra alternativa.

Para o PMDB, a melhor alternativa seria a de não
decidir, por enquanto, a quem apoiar no segundo
turno, imagina o governador Orestes Quércia, de São
Paulo. Os governadores Newton Cardoso, de Minas
Gerais, Nilo Coelho, da Bahia, e Geraldo Melo, do

Rio Grande do Norte, pensam a mesma coisa. Eles
reclamaram da decisão da Executiva do partido de
apoiar Lula desde já. Acusaram a Executiva de não
representar o pensamento do PMDB.

Querem dar um pouco mais de tempo ao tempo
para impedir que o partido incorra em mais um erro.
Certo? Errado. Quércia e os demais governadores não
estão tão preocupados assim com um erro a mais ou a
menos que o partido possa estar cometendo. Estão
preocupados com eles mesmos — e como cada um
ficará, se o comando do PMDB escolher esse ou aquele
candidato, no caso, escolher Lula, como já escolheu.

Quércia foi o fiador da candidatura de Ulysses.
Abandonou-a às vésperas do primeiro turno e mandou
descarregar votos em Brizola. Chegou a telefonar para
alguns empresários paulistas pedindo dinheiro para
ajudar Brizola nos últimos dias de campanha. Não
quer e não pode apoiar Lula, um líder que nasceu e que
se afirmou no quintal do PMDB paulista. Já criticou
Collor, duramente, algumas vezes, chamando-o de
desequilibrado.

Deve reunir-se com Collor qualquer dia desses.
Ainda não sabe o que fazer — e, porque não sabe, quer
que o comando do PMDB não faça nada. O governa-
dor de Minas apoiou Ulysses, Collor e Guilherme Afif
Domingos no primeiro turno — e ainda deu alguns
votos a Brizola. Não contou com a hipótese de Lula
passar para o segundo turno. A afinidade dele é com
Collor, agora — mas Collor, em Minas, é Itamar
Franco, que é contra o governador.

Quer fingir que ficará independente quando não
ficará. Essa vocação ele não tem, nunca teve. O cami-
nho natural do governador do Rio Grande do Norte
seria o de apoiar Collor, a quem já quis apoiar no
primeiro turno. Ocorre que Collor, no estado dele, é
apoiado por uma fatia da família Maia. adversária do
governador. A outra fatia apoiou Brizola. O governa-
dor, portanto, não sabe ainda o que fazer. Collor sabe.

Por isso, recusa o apoio explícito que lhe deu a
poderosa Federação das Indústrias de São Paulo. Ele
não quer nada com empresários. Certo? Errado. Quer
tudo — apoio, recursos para a campanha, pressão
sobre os veículos de comunicação, tudo o que possam
fazer. Mas Collor quer discrição no apoio dado e
aceito. Senão, vai acabar com a imagem de candidato
das classes dominantes. E o candidato dessas classes é
Lula. Não é?

As 
"esquerdas" 

e as 
"direitas"

Luis Orlando Carneiro

A polariza-
JEL ção do

! segundo turno
das eleições
presidenciais
entre o que se
entende no
Brasil por di-
reita e por es-
querda parece' ipçvitável, ain-

, da que o Presidente da CGT, Anto-
1 nio Rogério Magri, ao anunciar seu
apoio ao candidato Collor de Mel-' Io, garanta que o verdadeiro debate
será entre "o moderno e o sectá-
rio".

Um resumo publicado, neste
Jornal, de uma pesquisa patrocina-
da por empresas estrangeiras insta-
ladas no Brasil acaba por concluir
que o Brasileiro não tem ideologia
política. Mas a pesquisa mostra
também que grande parte da popu-• lação está alheia a um debate de'alto nível entre a modernidade e o
sectarismo, preferindo pronunciar-
se emocionalmente a favor do na-

|cionalismo e contra a ganância do
capital estrangeiro.

E não há dúvida, como já se viu-

até aqui na campanha eleitoral, que
essa postura emocional ajusta-se à
posição ideológica da esquerda bra-
sileira, que tem agora, com Luís
Inácio Lula da Silva, uma oportu-
nidade única de chegar ao poder.
Quem não aderir à candidatura da
Frente Brasil Popular será automa-
ticamente remetido à direita. Ao
contrário do Evangelho, que coloca
os eleitos "à direita de Deus Pai", a
Igreja progressista faz questão de
tanger seus rebanhos para o aprisco
do PT, que apregoa orgulhosamen-
te sua condição de esquerda.

Portanto, por mais que se quei-
ra, não se vai abolir, nesta campa-
nha decisiva, a velha dicotomia es-
querda-direita, sobretudo quando
os ideólogos (e teólogos) da luta de
classes têm pela frente uma situa-
ção ideal: um operário versus um
patrão. Resta ver se a escolha final
do sucessor do presidente Sarney
vai ser decidida pelos votos das es-
querdas ou das direitas, tendo como
pano de fundo a luta de classes, ou
se a maioria do eleitorado vai optar
tendo em vista identificações e
idiossincrasias pessoais e regionais.

A soma dos votos dos candida-
tos considerados de esquerda, no
primeiro turno, representou um

percentual de 43,37%, praticamen-
te igual ao alcançado pelos candi-
datos tidos como de direita, que foi
de 42,84%. Estes números não in-
cluem a apagada performance de
Ulysses Guimarães, que não che-
gou a ser influente nem à esquerda,
nem à direita, nem os votos dos
candidatos tipicamente alternaiivos
(menos de 0,6% do total).

"A 
luta entre Collor

e Lula será acirrada,
levando a melhor

quem tiver mais
competência para

conduzir os eleitores
do interior às urnas."

Esta situação de empate técnico
é mais favorável a Collor de Mello
do que ao candidato das esquerdas,
segundo a maioria das análises fei-
tas em Brasília, não só por colloris-
tas, mas também por parlamentares
do PDT, a partir do pressuposto de
que nem a metade dos 3.263.119
votos obtidos por Leonel Brizola

no Rio Grande do Sul será transfe-
rida para Lula.

Não se trata apenas da identifica-
ção dos gaúchos com o seu caudilho.
Lembra o deputado Victor Faccioni
(PDS-RS) que os dois últimos gover-
nadores (Jair Soares e Pedro Simon)
fixaram na cabeça do gaúcho a con-
vicção de que o estado vem sendo há
oito anos discriminado pelo governo
federal. Já se falou até em separatis-
mo, recentemente, no Rio Grande do
Sul. O eleitorado teria votado em
massa em Brizola, portanto, também
porque queria ter um gaúcho na pre-
sidência. Não terçará armas pelo
alienígena Lula, como aliás já admi-
tiu o presidente regional do PDT,
Matheus Schmidt.

Fora Brizola, a esquerda fracas-
sou no Rio Grande. A soma dos
votos para Collor, Maluf, Afif
(18,06%) foi bem superior à soma
dos votos recebidos por Lula, Co-
vas, Roberto Freire juntos
(12,03%).

Com relação ao Estado do Rio,
os estrategistas da candidatura Col-
lor não estão tão confiantes como
quando se fala no Rio Grande do
Sul. Vão trabalhar para conquistar
entre 20% e 30% dos 3.855.898
votos reunidos por Brizola — vo-

tos, no entender deles, de cunho
populista, não ideológicos. E a Bri-
zolândia parece mesmo estar a fim
de anular seus votos, para gáudio
dos colloristas.

Em Minas, apesar da grande vo-
tação de Lula em Belo Horizonte, o
candidato do PRN não precisa ter
mais ganhos, se tiver os que espera
no Rio Grande e no Rio de Janeiro.
Somados, Lula e Brizola consegui-
ram dos mineiros 26,99% dos vo-
tos, contra 32,66% de Collor de
Mello. Se funcionar a dicotomia
esquerda-direita, não se deve esque-
cer que o postulante do PL, Afif
Domingos, cujos votos devem mi-
grar para Collor, atingiu a marca
de 6,18%, à frente do candidato do
PDT (5,14%).

Quanto ao Nordeste, onde as
abstenções chegaram a 18,72% dos
votos (apenas 7,95% no Sul e
7,40% no Sudeste), parlamentares
da região opinam que a luta entre
Collor e Lula será acirrada, levan-
do a melhor quem tiver mais com-
petência (e dinheiro) para conduzir
os eleitores do interior, em pleno
fim de semana, às cabines das sedes
municipais.

Rachel

aos 80 anos
í»—

Dom Marcos Barbosa *

T embro-me do saudoso Rodrigo
JLi Melo Franco de Andrade a ai-
zer-me: "Então eu lhe disse: Rachel-
zinha etc." Já não me lembro o q\ie
fosse o etc., mas verifiquei que ole
conhecera bem cedo a famosa autora
de O Quinze, para dar-lhe esse dirai-
nutivo carinhoso, só freqüente ãm
Fortaleza, onde havia a avó D. Rfo-
chel. Também a conheci bem cedo,
mas de longe, quando terminava°o
ginásio em Itajubá e caiu-me nas
mãos O Quinze, já encadernado em
pano vermelho e com glossário. Q>-
mo nasci justamente no ano da famp-
sa seca, que ela contemplou edm
olhos de cinco anos, a pequena dite-
rença de idade que hoje nos separa
parecia então imensa: eu ainda cóhi
uniforme de colégio, e ela, normaliita
aos quinze anos, já com retrato de
moça estampado nos jornais e presa,
como comunista, não sei quantas 1$:
ras, na Delegacia de Fortaleza... ^

Este episódio faz-me lembrar mi-
nha saudosa amiga Lia Correia Em-
tra, que vim a conhecer depois 4e
Rachel e que fora também militante
naquela época, a ponto de eu lhe ftr
fornecido, por segurança, não há màir
tos anos, um certificado de católica! e
freqüentadora do mosteiro... Ambas
apareceram juntas no cenário das jp-
tras, saudadas por Agrippino Griéço
numa só crônica: Rachel e Lia. ,j

Alceu Amoroso Lima escreveu
igualmente sobre ambas (pois era en-
tao o crítico por excelência), como eu
viria a ler, creio que na segunda sc$e
de seus Estudos. Numa dás poucas,
vezes que o visitei em Petrópohs (fola
por algum tempo seu secretário partir
cular e me queria como "o filho paace
que não teve"), disse-me ele: .'Vou
votar na Rachel para a Academia. O.
F. estranhou que eu o faça, alegando
(no bom sentido) que ela é'mulher do
Armando Falcão. Mas isso não tdtn
importância. É uma grande cscritorafj"

Sabemos que foi Dinah Silveira dç
Queiroz (Floradas na Serra faz agosa
meio século) que se bateu, com'{a
cumplicidade de vários imortais, p^Ja
que a Academia se abrisse para as
mulheres, o que a francesa acabou
também por fazer. Mas Dinah ouviu,
o sábio conselho de que esperasse
Rachel candidatar-se, pois então se-
ria certa a primeira eleição fcminimi.
Só Cecília Meireles poderia ombrear
com Rachel. Porém já nos deixara cSi
64, quando me dedicou seu últiiflb
poema, no leito do hospital: "As oft-
quídeas do mosteiro fitam-me com
seus olhos roxos..." ><ç

Rachel e Lia não demoraramrjji
libertar-se do equívoco comunista,
que tantos nem hoje percebem. Fe^-
nando Pedreira escreveu neste mesmo
jornal, no domingo passado: 

"A cç-
querda do PT pode considerar-se, ho-
je, uma esquerda troglodita. Ela quer
curar os males brasileiros aplicanda»-
lhes o mesmo remédio que afundou^
URSS, a China, a Europa Orientakx
tantos países da África negra e àa
Ásia. Numa época como a nossa, em
que cai o muro de Berlim, e o marxí?-
mo se revela, na prática, aos olhos de
todo o mundo, um trágico malogrp,
como pode o bom e esforçado LuJu
ter tantos votos (especialmente entçç
moços)?" j,j

Mais voltemos a Rachel. Qual não
foi a minha emoção já padre e mon-
ge, ao vê-la um dia referir-se a mim
numa de suas crônicas da Última PÁ'
gina, no Cruzeiro! Guardei-a corii
tanto fervor, que acabei não sabendo
onde a escondi... Depois foram o$
telefonemas, os livros, os amigos etu
comum. E, finalmente, o Conselh^
Federal de Cultura, que ia permitir-
nos um convívio de tantos anos: sem
tava-se à minha frente do outro ladíí;
sempre a conversar com seu vizinh<51
nosso querido Corção.

Conta Gustavo Corção, em A De/ü
coberta do Outro, que so teve a certezjt
de sua fé em Cristo quando uma po-
bre blasfêmea de pobre o atingiu cç^" mo um soco no peito. 

"Pulei dentro
de um táxi com pressa de chegar ap
Mosteiro e de me atirar de joelhos
diante do altar. Tinha caído do cavá'
lo." Também me comove, em Rachel,
vê-la sofrer pela Igreja, quando lljfj
parece quererem transformá-la em
outra. Quem já escreveu sobre a santi-
dade melhor que ela, ao recordar uma
Irmã de Caridade, francesa, cujo no-
me esqueci? Quem, há pouco tempc&
falando que o mundo precisava de uijt
santo, descobriu de repente que es(£
santo já existe, e passou a exaltar Joàer.
Paulo II, marcado até pelo martírio?01

Na Academia, José Cândido dfii
Carvalho, ao abraçar-me, pergunta!1-'
va-me sempre "Como vai Deus?", &
que não deixava de ser a profissão de
fé de um humorista. Austregésilo da»
Athayde, valendo-se dos seus anos d^
seminarista na Prainha, costuma a^
bençoar-me, ele, como um bispó*.
Afonso Arinos faz questão de beijar^
me a mão, rito que os padres repelerfé
hoje, mesmo entre os fiéis, como se ifl
homenagem lhes fosse dirigida e não!
ao Cristo (enquanto alguns se fazerfíj
abençoar pelas prostitutas, comçj
tais). Rachel me pede sempre "urruu
benção", oxítona. Como na última'
quinta-feira, em que a pediu tambérff
para a primeira bisneta. — Deus te
abençoe, agora, Rachelzinha, peloari
oitenta anos de sexta-feira passada. ?í

' Diretor Regional do JORNAL DO BRASIL em
Brasília

* Escritor, membro da
Academia Brasileira de Letras

W
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de ir

Renan Cepeda

IRl Medicocondena

rX; Jr analgesico para

| MBit ,-W dor de cabega
I BRP^v -|L ; , / < SAO PAULO — A dor de cabc?a

/ j -feW? cronica e um problema neurologico e
I # * , 

' 
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deve ser tratada como tal. Analgesicos
I < * ®'Ir' IL * < 9 HBk',/ comuns, ao contrario do que supoe a

> *' 
s Iff 41' i'~ j' maioria, nao resolvem nada e podcm

S ; "lli'lrlh ate piorar a situagao. "Precisamos aban-
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»•* :t 

p 1 |i f* : , : WrB fp S cientifico para o mal) nao e motivo para'> ' ^IBPw ! > £$'•* se procurer um medico", alerta o neuro-
i ' 

$>'1 ' **!?$&•¦ logista Celio Levyman, de 33 anos, coor-
"" ti Yf' ?'\iv (fwl* denador do ambulat6rio de cefaleia do

li 'ft Iff 
*'> ' W* •Hospital do Servidor Publico Estadual,

Hj I m l 
'' ' ' IBS *' que todasas ter?as-feiras atendecerca de
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^ ' ' ' Estudos norte-americanos atestam

pr^cupa^^
leia do hosDital paulista e preventivo.

Coração 
já 

é a 
principal 

causa de morte entre 
pobres

Doença cardíaca deixou de ser um
problema tipíco da classe média e dos
ricos. Atualmente, os pobres morrem
de doenças do coração tanto ou mais
db que a população de alta renda. Isso
é o que demonstra um estudo feito
pela Sociedade de Cardiologia do Rio
de Janeiro, com base em dados do Mi-
nistério da Saúde armazenados na
cõordenadoria de informática do
Inamps.

Segundo o presidente da Sociedade
de Cardiologia do Rio de Janeiro, Ro-
bérto Hugo Lins, as doenças cardíacas
são hoje a causa principal da mortali-
dade em todo o Estado do Rio de Ja-
fièiro. Elas são responsáveis por 37,7%
dos óbitos, seguidas pela violência e
"pelos acidentes no trânsito, causas ex-
'ternas que "cresceram assustadoramen-

entre 1980 e 1987" e provocam
hoje 14% das mortes no Rio.
s; Para Roberto Lins, esses dados mos-
tiram uma realidade cruel para os po-
iíres, "pois os hospitais públicos a que
,e)es têm acesso não estão equipados
.para atender a um grande número de
-pacientes". Além disso, segundo ele,
«ssas doenças exigem mais sofistica-
ção no tratamento. O cardiologista pre-
tende apresentar esse estudo no Con-
.gresso de Cardiologia do Rio de
Janeiro, que será realizado entre 29 de
jipvembro e 2 dezembro, no Hotel Na-
jçjonai.
«n Prioridades — Na pesquisa, o
presidente da Sociedade de Cardiologia

«avaliou dados sobre óbitos arquivados
.pelo Ministério da Saúde entre 1980 e
sl987. "As estatísticas de morte por
¦doenças do coração continuam eleva-
iias nos grandes bolsões de miséria,
como São João de Meriti, por exemplo.~ 

que nos leva a concluir que os pobres
orrem de doenças cardíacas tanto ou
ais que as classes média e rica", ex-

Jica o médico.
i Para ele, a grande importância des-
íe estudo é mostrar que as doenças
infecciosas que atingem principalmente
ás crianças — passaram de 5o.lugar
jíl980) para o 8o lugar entre as causas da
imortalidade (1987) — já não devem ser
mais a prioridade das políticas nacio-
fiais de saúde. "Antes, a taxa de morta-
jjidade infantil era o grande problema
Èntre a população de baixa renda. Essa
taxa de mortalidade infantil já caiu e a
Expectativa de vida do brasileiro é mui-
to maior. Por isso mesmo, ele está mais
sujeito às doenças de adulto, como as
jtardíacas, que são de difícil prevenção,

E*iois 
implicam em mudanças de hábi-

os."f>
Roberto Lins lembra que já tem sido
^divulgado há algum tempo que o nú-
¦mero de hipertensos é maior nas popu-•jações de baixa renda. "Tudo isso pode
Significar alimentação inadequada, com
Jiso de muito sal. Certamente as campa-
hhas de educação sanitária não chegam
& essa população". Para ele, outra pro-

ável explicação para a morte por pro-
ilemas cardíacos entre os pobres é que'essas 

pessoas não têm acesso a remédios
jque controlem a pressão adequadamen-
le, devido ao custo.tá»»'

iPtisfliilfiliilili
Roberto Lins está muito preocupado com o atendimento

'Cigarro' 
de anfetamina

é a nova droga dos EUA

Larry
TheWashington

ThompsonP7>Cost

l'to!

WASHINGTON — Uma antiga
droga, que já foi popular entre os vicia-
dos americanos com o nome de speed,
está voltando a aparecer no Havaí numa
nova variedade que pode ser fumada e
foi batizada com o nome de ice. A droga,
chamada metanfetamina, é produzida
em laboratórios clandestinos na Ásia e
foi introduzida no Havaí por imigrantes
vindos da Coréia, Hong Kong e Filipi-
nas. A substância produz uma sensação
de euforia, semelhante à da cocaína e
uma aceleração nas atividades físicas e
mentais.

Os especialistas ainda não sabem se o
ice vai se tornar a droga da moda nos
anos 90, suplantando o crack. " Sabemos
que o ice já é um problema, mas qual sua
exata dimensão ainda desconhecemos",
diz Charles Schuster, diretor do National
Institute on Drug Abuse. Os especialistas
dizem que as drogas aparecem em ondas,
e às vezes uma nova substância substitui
a antiga campeã de vendas. Mais fre-
qüentemente, porém, uma nova droga é
simplesmente absorvida pelo mercado,
aumentando o número de produtos à
disposição dos viciados.

Enquanto o ice, também chamado de
glass ou quartz, possui o mesmo efeito da
metanfetamina injetável, sua transfor-
mação num cristal que pode ser volatili-
zado muda suas características de duas
maneiras importantes. Em primeiro lu-

gar o número de usuários aumenta.
Charles Schuster explica que o número
de pessoas dispostas a fumar uma droga
inalável é maior do que aqueles dispostos
a espetar o corpo com uma agulha. Além
disso uma droga que pode ser inalada
chega ao cérebro mais rapidamente e em
quantidades maiores do que uma droga
injetável.

Duração — Embora tanto o crack
quanto o ice possam .ser inalados, há
uma diferença importante entre as duas
drogas. O efeito do crack não dura mais
do que meia hora. Já o efeito do ice
persiste durante sete a trinta horas segui-
das. O médico Jerome Jaffe, conselheiro
cientifico do Instituto, acha que a nova
droga pode representar um perigo maior
do que o crack.

A euforia produzida pelas duas subs-
tâncias também é diferente. O crack, que
é um derivado da cocaína, produz uma
sensação de bem-estar e energia. Já o ice
produz um comportamento nervoso e
agitado, semelhante ao de uma pessoa
que consumiu muita cafeína. Fisicamen-
te a metanfetamina pode provocar irre-
gularidades nos ritmos cardíacos e respi-
ratórios, convulsões, perda de peso,
insônia e elevações na temperatura do
corpo capazes de causar danos aos rins.
Os efeitos psicológicos — que incluem
psicose aguda, paranóia e extrema agres-
sividade —, também duram mais do que
os efeitos da cocaína. O usuário se torna
mais rapidamente dependente e passa to-
do o tempo buscando novas doses.

Médico condena

analgésico para

dor de cabeça
SAO PAULO — A dor de cabeça

crônica é um problema neurológico e
deve ser tratada como tal. Analgésicos
comuns, ao contrário do que supõe a
maioria, não resolvem nada e podem
até piorar a situação. "Precisamos aban-
donar a idéia de que a cefaléia (nome
científico para o mal) não é motivo para
se procurar um médico", alerta o neuro-
logista Célio Levyman, de 33 anos, coor-
denador do ambulatório de cefaléia do
Hospital do Servidor Público Estadual,
que todas as terças-feiras atende cerca de
50 pessoas reclamando de dor de cabeça.

Estudos norte-americanos atestam
que 90% da população mundial sofrem
deste mal, muitas vezes encarado co-
mo corriqueiro. "Dor é necessário, um
sinal de alarme de alguma coisa que
não está certa no corpo humano'-', diz
Levyman. As dores de cabeça são es-
pontâneas — se manifestam sem ne-
nhum motivo aparente apenas quando
o sistema analgésico central, que con-
trola as dores no corpo humano, é im-
portunado. O que mais incomoda o sis-
tema é o estresse, a luz, ruído, álcool,
principalmente o vinho tinto, e fato-
res de ordem emocional.

O trabalho desenvolvido pela equipe
de Levyman no ambulatório de cefa-
léia do hospital paulista é preventivo.
Desde 1982, quando foi inaugurado, por
lá já passaram cerca de seis mil pa-
cientes que foram acompanhados em
tratamento por cerca de um ano e li-
vraram-se das dores crônicas. Agora só
sentem dor esporadicamente, como a
maioria das pessoas.

Sem efeito — A crítica do neuro-
logista aos analgésicos recai na princi-
pai susbtância que os compõe, a esgo-
tamina, que altera os receptores da
droga. "Com o passar do tempo não
surte mais efeito e só agrava os sinto-
mas — e a médio prazo causa efeitos
colaterais", afirma Levyman.

Na categoria das cefaléias crônicas,
e já foram catalogadas mais de 30, a
maioria - 80% - caracteriza-se como
enxaqueca. As mulheres são as que mais
sofrem desse mal, na proporção de qua-
tro para cada homem. A distinção entre
uma enxaqueca e uma dor de cabeça
crônica é feita pelo número de surtos por
ano. Quando seus sintomas — o cérebro
parece querer explodir, a memória falha,
luzes e ruídos incomodam e vontade de
enfiar a cabeça sob travesseiros dentro
de um quarto escuro — se manifestam
cinco vezes ou mais em um só ano está
confirmado: a pessoa sofre de enxaque-
ca.

Outra variação de dor de cabeça crô-
nica e bastante comum é a cefaléia em
salvas. Este tipo, ao contrário da en-
xaqueca, atinge predominantemente ho-
mens — na proporção de três para
cada mulher. Os sintomas da cefaléia
em salvas são bastante dolorosos: dói a
metade da face durante cerca de 40
minutos.

Menos traumatizantes que a enxa-
queca e a cefaléia em salvas, a cefaléia
tensional é também bastante recorrente.

Asteróide duplo causa

surpresa a cientista
Fotos de um asteróide de 1,6 km de

comprimento, que passou relativamente
perto da Terra em agosto último, reve-
Iam que, na verdade, ele é um objeto
duplo que parece um haltere rolando no
espaço. O asteróide, chamado 1989 PB,
passou a 32 milhões de quilômetros da
Terra, 11 vezes mais distante do cjue a
Lua, numa órbita que não o trara tão
próximo de nosso planeta pelo menos
por meio século.

Usando um radiotelescópio em Are-
cibo, Porto Rico, astrônomos de Labo-
ratório de Jato Propulsão de Pasade-
na, Califórnia, e do Centro
Harvard-Smithsonian para Astrofísica
emitiram ondas de radar na direção
do asteróide e em seguida capturaram
o eco, criando 16 imagens.

Embora teóricos já tenham especu-
lado sobre a possibilidade de alguns
asteróides serem constituídos por mais
de uma massa de matéria, mantidas uni-
das por uma fraca atração gravitacional,
os cientistas ficaram surpresos com essas
primeiras imagens de um objeto tão pe-
queno que se revelou tão irregular."Isso é notável", disse o astrônomo
Steven Ostro, do JLP, que coordena a
equipe de cientistas. Ostro foi auxilia-
do por Irwin Shapiro, do Centro Har-
vard-Smithsonian, e por Alice Hine, do
Observatório de Arecibo. As fotos mos-

traram que o asteróide, descoberto pela
astrônoma Eleanor Hclin, gira sobre si
mesmo a cada quatro horas.

Acredita-se que asteróides são frag-
mentos rochosos, congelados, do pri-
mitivo sistema solar. Este asteróide, par-
ticularmente, completa uma volta em
torno do Sol a cada 400 dias, giran-
do além da órbita de Marte e atrás do
lado ensolarado de Vênus.

| | Um novo cometa foi detectado
pelos astrônomos. O astro, que

apareceu como um objeto nebuloso e
difuso entre as constelações de Hércu-
les e Coroa Boreal, é o 25° cometa
descoberto este ano. Conforme as nor-
mas da União Astronômica Internacio-
nal, ele recebeu o nome de cometa
Granslo-Petersen-Brewington, em ho-
menagem aos três astrônomos que o
descobriram. Segundo o astrônomo
brasileiro Ronaldo Rogério de Freitas
Mourão, o cometa brilha com magnitu-
de nove, invisível portanto a olho nu,
mas pode se tornar mais luminoso. Os
cometas são massas de gelo e pedras
que emitem jatos de gás e poeira à
medida que se aproximam do Sol.

Físico brasileiro tem

teoria 
para 

fusão fria

Os químicos americanos Martin
Fleischman e Stanley Pons, que há al-
guns meses anunciaram ter obtido a
fusão nuclear fria e depois caíram no
descrédito porque ninguém conseguiu
repetir a contento a experiência, po-
dem ter observado, na verdade, uma
caso de fissão de átomos de radônio. A
hipótese foi apresentada no Io Con-
gresso da Sociedade Brasileira de Geo-
física, pelo Chefe do Departamento de
Geofísica Espacial do Instituto de Pes-
quisas Espaciais (Inpe), Daniel Jean Ro-
ger Nordemann.

Pons e Fleischman usaram eletro-
dos de paládio mergulhados em água
pesada para tentar fundir os átomos de
deutério e afirmaram ter produzido nêu-

trons, partículas atômicas que acompa-
nham os processos de fusão. Daniel Nor-
demann explica que esses nêutrons
podem ter sido o resultado de uma fis-
são, a quebra dos núcleos de deutérios
por partículas alfa de radônio.

O radônio é um gás radioativo que
existe naturalmente, produzido pela de-
sintegração do urânio existente na crosta
terrestre. Se átomos desse gás foram ab-
sorvidos pelos eletrodos de paládio, sua
radiação pode ter dividido os átomos de
deutério, liberando duas partículas atô-
micas, um próton e um neutron. Se isso
aconteceu, explica o cientista, então o
sonho de uma fonte barata de energia
continua distante. A fissão do deutério
pela radiação do radônio não é um modo
prático de se produzir energia.

Anticorpos — Cientistas da Uni-
versidade ae Stanford, na Califórnia,
conseguiram reduzir sensivelmente as ta-
xas de rejeição nos transplantes com o
uso de um anticorpo monoclonal, batiza-
do de OKT3. Segundo o médico Vaughn
Starnes, chefe do Departamento de
Transplantes de Coração e Pulmão, 34%
dos pacientes tratados com o anticorpo
não apresentaram qualquer problema de
rejeição depois de 12 meses.
Álcool — O álcool é o principal
responsável pelos transtornos digestivos,
e não o consumo de comidas picantes.
Segundo pesquisa realizada pelo Gal-

lup em Londres, as pessoas que fumam
mais de dez cigarros por dia ou quebebem muito são as mais propensas a
ter problemas estomacais. O Gailup con-
clui ainda que cerca de sete milhões de
pessoas na Grã-Bretanha tomam remé-
dios para o estômago ao menos uma vez
por semana, aliados a medicamentos ca-
seiros.
Balão — As más condições metereo-
lógicas provocaram o adiamento da pri-
meira travessia do Oceano Pacífico em
balão, que deveria ter começado terça-
feira, em Miyakonojo, no Japão.
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1SUS E RIN1TES, 00IS SE DEVEI AOS ÂCAR0S.

* 
Encontrado nas camas, carpetes, armários, sofás e roupas de todo o Brasil.

0 inimigo foi finalmente identificado. Este ácaro que você está

vendo, ampliado 250 mil vezes, é o responsável, no Brasil, pelo

sofrimento de 40 milhões de pessoas. Provavelmente você é um

destes alérgicos, cansado de tentar de tudo.

Para vencer essa guerra é preciso conhecer o ácaro.

Ele é invisível a olho nu. Vive e se multiplica nos carpetes,

colchões, roupas de cama, sofás e travesseiros. Num lençol pode

haver milhares de ácaros.

Quando você está na cama, a umidade e o calor de seu corpo

proporcionam aos ácaros o ambiente ideal. Por isso você espirra,

sente coceiras e acorda com irritação nas vias respiratórias.

Para resolver este problema, a YASHICA lançou um revolucionário

aparelho que reduz em 95% os fungos e ácaros na sua casa ou no

seu escritório: STERILAIR.

M,

0 0



JORNAL DO BRASIL Meio Ambiente/Educação quinta-feira, 23/11/89 ? l°caderno ? tó

Bush zela 
pelo 

ozônio Agricultura 
Superpopulação e destruição do

e ignora efeito estufa

WASHINGTON — A administra-
ção Bush, a mesma que duas semanas^~atrâs se negou a assinar um acordo
para a redução das emissões de gáscarbônico numa conferência sobre o efei-
to estufa, que reuniu 70 países na Holan-
da, está agora "tomando a ofensiva di-
plomática num esforço para proteger a
camada estratosférica de ozônio". O go-
verno dos EUA pretende sensibilizar os
países industrializados para que, até
1991; paralisem a produção de um sol-
vente industrial, o metil clorofórmio,
rrtüitõr usado para desengraxar metais e
limpar circuitos eletrônicos, eliminando
a'substância química até o ano 2000."~A 

proposta norte-americana foi apre-
sént àaa em Genebra, na semana passa-
da, durante uma reunião sobre o proto-

colo de Montreal, um tratado de 1987
para a redução do consumo de cloro-
fluorcarbonetos (CFCs), a mais conheci-
da das substâncias químicas destruidoras
da camada de ozônio.

Pesquisas realizadas pelo governo
dos EUA concluíram que o uso indis-
criminado do metil clorofórmio pode
compensar negativamente a redução dos
CFCs. O solvente tem a mesma proprie-
dade dos CFCs de liberar cloro na estra-
tosfera, quebrando as moléculas de ozô-
nio que filtram a radiação ultravioleta do
Sol e protegem a vida na Terra. Só nos
Estados Unidos são usados 26 milhões
de toneladas/ano de metil clorofórmio na
indústria — responsável por 16% do
cloro liberado a cada ano.

Minas Gerais criará

universidade aberta
• "BELO HORIZONTE — A Uni ver-
áidade Aberta de Minas Gerais, prevista
tíèi nòva Constituição estadual, no Arti-

Íjiü.írdo 
capítulo das disposições transi-

orias, deverá se tornar realidade até o
final do próximo ano, transformando-se
na,primeira instituição de ensino supe-
rior no Brasil a funcionar em regime
aberto — isto é, o aluno não precisa
freqüentar regularmente as aulas. Ele vai
obrigatoriamente à universidade em al-
gumas ocasiões previamente determina-
da?, quando participa de debates, simpó-
sios, seminários e conferências, recebe
orientação dos professores e presta exa-
mes."Temos certeza de que essa é a moda-
lidade mais adequada ao nosso tempo e
a um país como o Brasil, que precisa
queimar etapas em seu processo de de-
senvolvimento", justificou a diretora de
Ensino Superior da Secretaria de Estado
d;> Educação de Minas, professora Ma-
ria Nilza de Oliveira Fernandes.

Para viabilizar a Universidade Aber-
ta de Minas Gerais, o governo do esta-lOMü

do está promovendo um simpósio in-
ternacional, iniciado ontem, que reúne
especialistas de todo o país e o reitor da
Universidade Aberta de Portugal, Ar-
mando Rocha Trindade, principal confe-
rencista do encontro. "Queremos conhe-
cer de perto a experiência portuguesa,
iniciada no ano passado, que tem conse-
guido reduzir ainda mais os custos que,
na universidade aberta, já costumam ser
três vezes inferiores aos da convencio-
nal", disse Nilza.

Em sua palestra, Armando Trindade
mostrou como adequar essa modalida-
de de instituição universitária ao mo-
delo econômico dos países em desen-
volvimento. Segundo ele, a Universidade
Aberta de Portugal, sediada em Lisboa,
não tem um corpo fixo de professores.
Os mestres são contratados por períodos
curtos e pré-determinados. O corpo fixo
de funcionários é constituído por admi-
nistradores e especialistas em comunica-
ção e tecnologia educacional, em número
reduzido.

ecológica vai

ter 
'diploma'

PORTO ALEGRE — A agricultura
alternativa proíbe o uso de agrotóxi-
cos, a não ser em situações especiais,
como em armadilhas para atrair pra-
gas. Essa é uma das normas que estão
sendo discutidas pelo Comitê Norma-
tizador da Federação Latino-America-
na de Agricultura Orgânica, cujo texto
final sera aprovado num encontro no
Equador, em fevereiro do próximo ano.
As normas técnicas determinarão que
tipo de propriedade rural receberá o
qualificativo de propriedade ecológica,
uma espécie de diploma para a obtenção
futura de um carimbo ae qualidade e a
garantia de aquisição de produtos saudá-
veis para o consumidor.

O vice-presidente do Comitê, agrô-
nomo Ralf Wagner, disse que apesar de
a agricultura ecológica ser reduzida e
contar apenas com iniciativas esparsas
na América Latina, a importância do
estabelecimento das normas técnicas au-
menta com a crescente exigência dos pai-ses europeus quanto à qualidade dos
produtos brasileiros de exportação.

Soja — No Brasil, a mais bem-suce-
dida e utilizada experiência ecológica
é a do baculovírus, que é a produção de
um veneno natural contra a lagarta da
soja a partir da própria lagarta, e cuja
aplicação é comum nos principais es-
tados produtores de soja. A recém-criada
Federação Latino-Americana de Agri-
cultura Orgânica tem como coordenado-
ra-geral a veterinária gaúcha Ângela
Aurvalle. O agrônomo Ralf Wagner con-
ta que, na Europa, os industriais e os
economistas estão correndo atrás dessa
agricultura orgânica.

A Federação Internacional do Movi-
mento de Agricultura Orgânica (Ifoam)
já estuda o estabelecimento de um certifi-
cado único de qualidade para os produ-tos provenientes de propriedades rurais
européias que atendam às suas normas
técnicas. E com esse mesmo objetivo queo recém-formado Comitê Normatizador
da Federação Latino-Americana de
Agricultura Orgânica está elaborando
suas normas. Uma delas será evitar o uso
de fertilizantes químicos, com exceção
do calcário e de micronutrientes, ain-
da necessários à correção do solo.
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Os fatos
• o charme

do Rio estão
no Cidade.

MS — FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
MESTRADO DE MEDICINA TROPICAL

INSTITUTO OSWALDO CRUZ
1990

REQUISITO: Graduados em Medi-
cina
INSCRIÇÕES: até 22/12/1989.

Xerox do diploma de médico
Histórico escolar
Curriculum-vitae
2 retratos 3x4

SELEÇÃO: 01 e 02/02/1990.
Prova escrita sobre medicina
tropical

® Tradução de um texto em
inglês
Entrevista + análise do
Curriculum

INICIO DO CURSO: 05/02/1990
Número de vagas: 04 (quatro)
Uma delas para estrangeiro

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Departamento de Medicina
Tropical
Pavilhão Arthur Neiva (Pavilhão
de Cursos)
Instituto Oswaldo Cruz
CAIXA POSTAL 926 - 20.000
— RIO DE JANEIRO
TELEFONES: 280-3740 e 280-
8787 Ramal —292

ambiente ameaçam a humanidade

BRASÍLIA — Onze milhões de hec-
tares de florestas tropicais são devas-
tadas anualmente, 26 milhões de tone-
ladas de terras cultiváveis perdem sua
fertilidade, seis milhões de hectares se
transformam em novos desertos e 160
milhões de hectares de áreas junto a
nascedouros de rios, em países tropi-
cais, são levados pelas águas devido à
ação predatória do homem. Enquanto
isto, a população mundial que hoje é
de 5 bilhões de habitantes chegará a
mais de seis bilhões no final deste sé-
culo. Estes dois fatores aliados estão
colocando o futuro da humanidade em
perigo, alerta a diretora-executiva do
Fundo de População das Nações Uni-
das (FNUAP), a paquistanesa Nafis Sa-
dik, na publicação Safeguarding lhe Fu-
lure (Salvaguardando o Futuro).

O trabalho divulgado pelas Nações
Unidas expõe os vínculos entre popu-
lação e meio ambiente e a cientista
Nafis Sadik fala das providências que
ela considera mais urgentes para "as-
segurar um futuro digno à humanida-
de". Na opinião da diretora do FNUAP,
a alta fertilidade e o crescimento rápido
nos países em desenvolvimento estão
contribuindo para a degradação do meio
ambiente. Ela acha que uma das soluções
seria um controle mais eficiente da nata-
lidade e uma redistribuição da população
que está migrando em massa para as
grandes cidades.

Alledo
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O estresse do meio ambiente tem
como uma das causas principais a atual
distribuição populacional, agravada pelorápido crescimento urbano nos países em
desenvolvimento. Segundo cálculos da
FNUAP, na virada do terceiro milênio,
metade do mundo viverá em áreas urba-
nas. E um quinto deste total estará con-
centrado em cidades que terão mais de
quatro milhões de habitantes. Além dis-
so, aumentará a imigração de país para
país e, certamente, dez milhões de pes-
soas atravessarão fronteiras em busca de
melhores condições de vida.

j n
Os países industrializados conceá»

tram hoje menos de 25% da populaçãb
mundial. Mas eles são os responsáveis
pelo consumo de 75% de toda a energia
utilizada, 79% dos combustíveis, 85%
da produção global de madeira e 12%
da produção mundial de aço. O preçg
mais visível desse desenvolvimento é^ç
chuva ácida que atinge 31 milhões de
hectares de florestas na Europa e na
América do Norte e causa danos à saa-
de. y

£2Nafis Sadik, que publicou outro tgj-
balho sobre meio ambiente no ano pâ^-
sado — População Mundial de 1988.^-
acredita que a degradação da natureza
e a perda da produtividade da terrà
podem ser revertidas através de urij^
cooperação maior e mais efetiva entre
os países industrializados e os em de-
senvolvimento. Aconselha uma mudança
imediata na indústria com a introduçãò
de equipamentos antipoluentes e o estai-
belecimento de programas equilibradas
de conservação e desenvolvimento sust-
tentável por parte da comunidade intèfr
nacional, governos e sociedade. Alerta
ainda que se todas as mulheres do Tép-
ceiro Mundo que não desejam mais tet
filhos forem capazes de evitar a gravidez,
o número de nascimentos poderá ser te-
duzido, até o ano 2.000, em 27% Ha
África, 33% na Ásia e 35% na Amériòâ
Latina. A mortalidade materna será re-
duzida à metade.

ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO INSTITUTO
DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA

E ASSISTÊNCIA SOCIAL — AP — IAPAS

CGC 35.792.829/0001 -59
Av Pres. Wilson. n° 198/2° andar — Tel. 220-8576

Comunica o seu registro sob o n° 106.548 do Livro "A". n° 30 em 06/10/89, no Cartório do
Registro Civil das Pessoas Jurídicas e, por oportuno, torna público

CARTA ABERTA AOS ADVOGADOS DA UNSÃO
O art. 29, caput. do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias determina que os Procura-

dores Autárquicos e Assistentes Jurídicos da União, todos efetivos por processo seletivo legal, sejam os
originários integrantes da Advocacia-Geral da União, com os mesmos vencimentos e vantagens dos
Procuradores da República nos moldes do que preceituam os arts. 135 e 29, § 2°, do ADCT,

E os constituintes certament ponderaram naquela oportunidade própria, todos os reflexos e implicâncias
de tais medidas na vida do pais.

Acontece que os tecnocratas do Ministério da Fazenda e da Secretaria do Planejamento, contando com
o velado apoio do Gabinete Civil da Presidência da República, continuam bloqueando o envio ao Congresso
Nacional do anteprojeto de lei complementar que regulamentaria a AGU, sob intempestivos e inconsistentes
pretextos de apadrinhamento e de aumento da despesa pública, ostensivamente, arrostando os ditames da
Lei Fundamental

A classe, que tem as graves e relevantes atribuições de representação da União e de consultoria
e assessoramento jurídico do Poder Executivo, não pode mais suportar, impassível, tanto menospre-
zo e humilhação

Agora mesmo, enquanto as demais categorias de nível superior receberam, pela Medida Provisória n°
106. aumento real superios a trezentos por cento, a classe, indignada, constata que sua remuneração foi
ainda mais aviltada, mediante o especioso artifício de elevação de valores básicos, mas, concomitantemente
solapados pela exclusão (eufemisticamente chamada de incorporação) das gratificações e vantagens há
muito percebidas.

Com maior desfaçatez ainda, o Ministro da Fazenda baixou a Portaria n° 200. publicada no
D O.U. de 17.11.89, concedendo gratificação "pro-labore" aos Procuradores da Fazenda, inexpli-
cavelmente distingüindo-os outra vez. já que também integram a AGU.

Irresponsavelmente está o Governo compelindo a classe a adotar uma última e drástica atitude:
GREVE GERAL NOS SERVIÇOS JURÍDICOS DA UNBÃO!

Tentando ainda evitar tal desfecho, a Associação dos Procuradores do IAPAS — AP—IAPAS,
conclama a participação de todos os atingidos e solicita que as demais associações de classe entrem em
contato, para o planejamento e deflagração de ações integrados.
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SterHair

PRODUZIDO E GARANTIDO PELA

YASHICA

ESTE E 0 STERIUUR,*

0 INIMIGO D0 ÁCAR0.

Pequenino mas resolve. Assim é STERiLASR, o incrível aparelho

produzido pela YASHICA para acabar com os ácaros e fungos

causadores de alergias. No interior do STERILAIR o ar é

submetido a uma temperatura de 350 graus e sai esterilizado.

Todo o ar do ambiente vai sendo continuamente esterilizado e,

pouco a pouco, os ácaros, fungos, bactérias e mofos são

eliminados. À medida em que tudo isso desaparece, desaparecem

também as causas das alergias.

Além de leve e pequeno, o STERILAIR é fácil de instalar e

consome pouca energia. Não ocupa espaço, não emite ruído e não

solta cheiro. Você liga na tomada e esquece. 0 STERILAIR não

tem contra-indicação.

o Capacidade de até 20 m3 por aparelho.

ELIMINA BACTÉRIAS,VÍRUS, FUNGOS, MOFOS i

ÂCAR0S. PROCESSO REWCI0H10 DE ESTERILIZAÇÃO

IE AR,PATENTEADO 11 MB IE 30 PAÍSES.
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Americanos escapam de cerco rebelde em El Salvador

Rosenlal Calmon Alves

SAN SALVADOR — Doze boinas-
verdes americanos que estavam entrincheira-
dos no hotel Sheraton de San Salvador, pu-

t deram sair na manhã de ontem, depois que o
JBpjp foi abandonado por guerrilheiros es-
, qüerdistas da Frente Farabundo Marti para
"-^'Libertação Nacional (FMLN). A torre
'VIP, um dos dois prédios do hotel, foi ocupa-
fdM por quase um dia. Treze hóspedes civis

^fánibcm estavam retidos, e as negociações!;^ara 
que a ocupação terminasse foram me-

adiadas pelo Arcebispado de San Salvador.
i?Í0utros 70 hóspedes haviam deixado o hotel
llrta tarde de terça-feira, entre eles o secretário-
°gferal da OEA, o brasileiro João Baena Soa-'Kffiíi

O presidente dos EUA, George Bush,
.-^firmou que uma força especial americana
PljBertou os 12 boinas-verdes, "sem disparar
otfm só tiro". "Este presidente, respaldado por-ífôsso secretário da Defesa, protegerá as vi-
Oüas dos americanos onde quer que estejam",
-tíiise Bush. Mas a versão foi desmentida
"Çrtílos próprios boinas-verdes, ao afirmarem
rçjlté os guerrilheiros — cerca de 20 — deixa-

ram o hotel na noite de terça-feira, o que per-
mitiu a entrada de soldados salvadorenhos.

•Jj.ro San Salvador, correm boatos de que'íi&uve um acordo entre a guerrilha e o gover-
no, permitindo a evacuação dos boinas-verdes
e dos hóspedes remanescentes — três ameri-

canos, cinco israelenses c cinco salvadore-
nhos — cm troca da fuga dos rebeldes.

Os boinas-verdes também desmentiram a
versão da FMLN, de que havia aprisionado
os americanos no hotel, depois de um tiro-
teio. "Seis de nós nos entrincheiramos em um
andar da torre VIP do Sheraton, mas não
houve tiros. Apenas momentos tensos, onde
os dois permaneceram com as armas engati-
lhadas, mas a guerrilha nunca nos alcançou",
disse um deles. Para ele, os rebeldes foram"muito profissionais" durante a ação c "po-
deriam retornar ao hotel da maneira que
saíram". De acordo com a Embaixada dos
EUA, os boinas-verdes impediram que os
guerrilheiros chegassem ao secretário-geral
da OEA. A FMLN nega a versão.

Os militares americanos, que estavam ar-
mados com fuzis M-16 e pistolas de grosso
calibre, desceram muito nervosos do hotel.
Eles revistaram os dois prédios durante 90
minutos, procurando guerrilheiros, sem su-
cesso. Depois, tentaram evitar a imprensa.
"Estamos bem, mas não nos filmem. Não
temos familiares", disse um deles, para de-
pois ameaçar com seu fuzil um cincgrafistas.
Em poucos minutos, eles saíram corren-
do cm direção a duas caminhonetes do
Exército salvadorenho, cobrindo os rostos
durante a partida, para não serem filmados.

Os 12 soldados fazem parte do grupo
de assessores militares que os El A man-
têm em El Salvador - enquanto a Casa
Branca diz que há 55 militares americanos no
país, a guerrilha diz que eles são mais de 400.

Eles viajaram ao país para ','uma avaliação
dos programas de treianemento do Exército
salvadorenho". Segundo o embaixador ame-
ricano, William Walker, eles estavam em
uma base militar no interior do país, quando
foram surpreendidos pela ofensiva guerrilhei-
ra. Logo depois, o Exército os trouxe para
San Salvador, onde passariam apenas uma
noite, antes de retornar aos EUA. Os boinas-
verdes são especializados cm operações espe-
ciais, tendo se destacado na Guerra do
Vietnã..

Falando à agência Efe, perto do She-
raton, o comandante Cláudio da FMLN,
cujo nome verdadeiro é Rabinadrath Ar-
mijo, desmentiu que a tomada do hotel
tivesse como objetivo o seqüestro de João
Baena Soares. "Queríamos levar a guerra até
o bairro burguês de El Escalón, e ver se o
exército bombardearia a área, como fez
quando ocupamos zonas populares da capi-
tal", disse. "Nossa presença em San Salvador
demonstra que é um sonho a afirmação do
governo de que controla a situação", con-
cluiu o comandante.

A FMLN retirou-se ontem também da
cidade de San Miguel, onde havia ocupado
oito bairros por doze dias. Segundo o exérci-
to, 200 guerrilheiros e 60 soldados morreram
nos combates em San Miguel, e outros 170
soldados ficaram feridos. O exército lançou
ontem uma ofensiva perto da cidade de Apo-
pa, nas encostas do vulcão Guazapa, um
santuário rebelde.

San Salvador - Reuters

As longas horas do 
'empate 

mexicano^

Primeiro eles ameaçaram disparar.
. Depois, resolveram baixar seus fuzis,
M os jornalistas concordassem em
• baixar suas câmeras. Os oficiais do
Exército dos Estados Unidos, encur-"falados num dos prédios do Hotel
.'^heraton de San Salvador, ainda fica-~r$m 

lá mais de 14 horas depois de os
.guerrilheiros terem abandonado o lo-
cal. "Os bandidos podem voltar a
qualquer momento", explicaram eles

um pequeno grupo ae repórteres
3jue entrou na Torre Vip do Sheraton
wntem de manhã.
e v Os militares haviam sido hostis
-com os repórteres que tentaram se
¦aproximar, mas acabaram cedendo e
tiveram uma rápida conversa. Os jor-
.iialistas postaram-se na escada de
«acesso ao quarto andar, que eles con-
trolavam, e de cada lado do corredor

'havia uma barricada de colchões e
'jpóltronas. Os oficiais contaram que
^jurante todo o tempo tentaram man-

ter o que chamam de "empate mexi-
cano" — expressão do jargão militar
americano para indicar um impasse
em que duas pessoas ou dois bandos
armados não disparam.

"Conversamos com eles de vez em
quando para manter o empate mexi-
cano. Falávamos basicamente sobre
como estava a situação lá fora. Eles
diziam que nós tínhamos que ficar
neste andar, que não podiamos sair
daqui", contou um dos oficiais, ar-
mado de fuzil. "Eles disseram que as
escadas e os elevadores estavam mi-
nados. Foi basicamente por isto que
ficamos no quarto andar, pois era o
único que controlávamos."

"Eles ameaçavam vocês?"
"Ameaçavam, como nós também

os ameaçávamos."
"Mesmo armados, vocês se sen-

tiam como reféns?"
(Risos): "Não."

-M*

Um governo

contra

a parede

Jayme Breticr

A 
atual ofensiva da FMLN deixou
claro que o governo salvadorenho

não tem condições de derrotar agora a
guerrilha, colocando um grave dilema
para o presidente ultraconservador Alfre-
do Cristiani. Ou ele faz concessões reais
aos rebeldes, em troca da paz, ou corre o
risco de continuar vendo seu poder desa-
fiado com freqüência. A FMLN demons-
trou que, se não é capaz de depor o
governo, conta com uma inquestionável
estrutura militar e apoio popular. Sem
isso. não teria ocupado por quase duas
semanas parte de uma cidade de 1,8 nu-
lhão de habitantes, retirando-se quando
quis, não sem antes tomar um hotel de
luxo e fugir, sem baixas, por entre os
dedos do Exército

A ofensiva abriu um novo capitulo na
guerra civil, que causou a morte de mais
de 70 mil pessoas desde 1979. Naquele
ano, cinco grupos guerrilheiros unifica-
dos às pressas lançaram uma ofensiva
final contra o então governo militar. A

J tentativa fracassou e o governo reagiu
í com um genocídio contra líderes de orga-
| nizações civis, consideradas bases da

guerrilha Os esquadrões da morte mata-
\ ram o arcebispo de San Salvador, Oscar

Romero.
\; Nos anos seguintes, a Casa Branca
; principal fonte de apoio dos sucessivos
| governos salvadorenhos — arquitetou
i um novo plano, baseado na humanização
; e profissionalização das Forças Armadas,
j e em reformas econômicas que eliminas-
I sem a base social da guerrilha. Para apli-
I

cá-lo, foi eleito presidente o democrata
cristão Napoleón Duarte. A Casa Branca
passou a mjetar uma ajuda de USS 1,4
milhão por dia em El Salvador, e os
esquadrões da morte foram coibidos
Mas o plano não deu certo. As reformas
prometidas — em especial a reforma
agrária - não saíram do papel devido á
resistência da oligarquia. Mas a FMLN
aproveitou a abertura política para reto-
mar seus contatos com setores sindicais e
populares. Ao mesmo tempo, adestrava
as tropas, consolidando seu controle so-
bre 30% do território salvadorenho, com
destaque para os santuários de Morazán e
Chalatenango, no Norte.

Nas eleições presidenciais deste ano,
a Democracia Cristã (DC), desmoraliza-
da, amargou lima derrota para a Arena,
de ultradireita e tradicionalmente ligada
aos esquadrões da morte. A Convergên-
cia Democrática, aliada da FMLN, tam-
bém saiu-se mal: teve cerca de 5% dos
votos. Como vem se tornando habito ao
Sul do Equador, o arenero Alfredo Cris-
tiam quis despir o rótulo de direitista,
apresentando;se como um democrata mo-
demo, disposto a negociar com a guerri-
lha. A FMLN também ampliou sua ativi-
dade diplomática, mas as duas rodadas
de negociações, no México e Costa Rica,
empacaram logo de inicio. A FMLN exi-
gia o desmantelamento da tandòna, a
cúpula militar, verdadeiro poder paralelo
em El Salvador, que evidentemente blo-
queou as discussões.

A ofensiva da FMLN teve o objetivo
de reverter a situação, forçando o gover-
no a admitir a existência de dois poderes
no pais e negociar em condições favorá-
veis para a guerrilha. A FMLN atacou no
coração do governo: chegou aos bairros
ricos, numa evidente tentativa de fazer
com que os moradores ¦ partidários de
Cristiani pressionem o governo a ne-
gociar antes de um novo ataque. Pelo que
demonstra a dimensão e impunidade do
ataque, a FMLN saiu vitoriosa.

"E o que acharam dos guerrilhei-
ros? Pareciam profissionais?""Sim, muito profissionais.""Quantos eram?"

"Eram uns 15, tiramos até foto-
grafias deles. Uns estavam fardados,
outros á paisana, e saíram com suas
armas e mochilas depois do anoite-
cer."

Pouco depois desta conversa, de-
satou um forte tiroteio, quando tró-
pas do Exército se encontraram com
guerrilheiros nas proximidades. A
poucos quarteirões do hotel, o vigia
do Clube Campestre contava que"uns 300 guerrilheiros" tinham dor-
mido ali, nas ruínas dos prédios onde
a oligarquia local se divertia. O Exér-
cito ainda procurava ontem restabe-
lecer o controle da área e de zonas
contíguas, como San Antonio Abad,
onde fica a sede da Justiça Eleito-
ral. (R.C.A.)

Rebelde reforça

ação diplomática
CIDADE DO MÉXICO - Os rc-

beldes salvadorenhos da Frente Fara-
bundo Marti de Libertação Nacional es-
tão mantendo contatos com governoslatino-americanos e europeus numa
ofensiva diplomática para pressionar o
presidente Alfredo Cristiani e negociar
com a guerrilha. A informação foi dada
na capital mexicana pela porta-voz da
FMLN, comandante Ana Guadalupe
Martine".

Em entrevista por telefone ao JOR-
\'AL DO BRASIL, a comandante des-
mentiu a informação de que a guerri-
lha e o governo de El Salvador irão se
reunir neste fim de semana na Vene-
zuela para retomar as negociações de
paz suspensas há um mês. O presidente
da Venezuela, Carlos Andrés Pérez, en-
controu-se na terça-feira com represen-
tantes do governo salvadorenho e se reu-
nirá com dirigentes da FMLN ainda
nesta semana. \ comandante não soube
esclarecer, entretanto, se o presidente ve-
nezuelano poderá atuar como um media-
dor da crise.

Guadalupe acha improvável que a
Igreja Católica volte a servir de me-
diadora nas negociações, "já que o go-
verno a considera inimiga" Por isso, a
guerrilha está pedindo a mediação de
organismos internacionais como a ONl
ca OEA.

Vários observadores internacionais
concordam que esta última ofensiva da
guerrilha tem como objetivo desencadear
uma onda de pressões internacionais so-
bre o governo direitista de Cristiani"Nós queremos fazer com que o governo
dos Estados Unidos, o governo de El
Salvador e as Forças Armadas salvado-
renhas vejam que suas ilusões de que a
FMLN está enfraquecida e que não ne-
gociaria em situação adversa são falsas",
afirmou a comandante rebelde. Ana Gua-
dalupe garante que a guerrilha tem con-
dições de manter a guerra em El Salva-
dor "até a derrota de Cristiani c de seu
programa" (Lucy Conger)
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Assessores militares dos EÜA saíram correndo da ala do Sheraton onde ficaram detidos

A saga de Baena Soares

Embaixador ficou
encurralado num

quarto do hotel

Manoel Francisco Brito
Correspondente

TTT ASHINGTON - Não era a
W primeira vez que o secreta-

rio-geral da OEA, embaixador brasi-
leiro João Baena Soares, era acorda-
do de madrugada por tiros desde que
chegou á capital de El Salvador, na
noite de domingo passado, para ten-
tar mediar um cessar-fogo entre as
forças do governo de Alfredo Cristia-
ni e os guerrilheiros da FLMN. Mas,
na madrugada de terça-feira, o baru-
lho que interrompeu o sono do diplo-
mata, hospedado na suíte presiden-
cial do sétimo andar do hotel
Sheraton, tinha um tom diferente,
bem mais forte"Nas noites anteriores, o som in,-
dicava que o tiroteio era distante. F
os tiros eram isolados. Ontem (an-
teontem) a coisa indicava ser bem
mais próxima e intensa. Não dava
para voltar a dormir", contou Baena
Soares. Na suite, ele olhou o relógio.
Eram 4 horas da manhã.

Ali começava para o secretário-
geral da OEA e para os membros de
sua delegação um período de extrema
agonia que só terminou por volta do
meio-dia quando Baena Soares e
seus assessores foram retirados do
hotel em carros blindados do Exérci-
to salvadorenho O diplomata brasi-
leiro em nenhum momento se sentiu
como um refém. "Nós ficamos foi
encurralados, junto com tropas de
elite de El Salvador, pelo fogo cruza-
do", afirma Baena,

Tiroteio "A gente passou o
tempo inteiro num quarto, junto com
os soldados e com outros hóspedes
que se encontravam no sétimo andar
da torre principal do hotel. Não ti-
nhamos jeito de saber direito o que
estava acontecendo lá fora", disse
Baena Soares, que decidiu ficar no
quarto de um dos membros da dele-
gação, cuja janela dava para o lado
oposto ao tiroteio"Ficamos todos tranqüilos, con-
versando, tentando adivinhar o que
acontecia", conta Luís Carlos Cha-
ves, assessor de imprensa do diplo-
mata. Por volta das 10 da manhã um
grupo de soldados salvadorenhoen-
trou no quarto "Disseram que ti-
nham chegado de helicóptero e que
estavam ali para nos proteger", lem-
bra Baena Soares. "Nem bem eles
entraram, a coisa ficou preta"

Vários disparos começaram a
atingir o andar onde o grupo estava

embora não o quarto ocupado
pela delegação. O cabo mandou que
eles se dirigissem até o quarto 715,
mais protegido Quando o grupo de

Baena - ao todo oito pessoas
chegou lá, encontraram outras 20
entre jornalistas e turistas, incluindo
uma mulher com três crianças. "Mal
chegamos e caímos todos no chão,
para nos protegermos", conta Baena,
que neste momento conseguiu final-
mente contato com a.embaixada bra-
sileira em San Salvador. Disse quetodos estavam bem e pediu que as
famílias da delegação da OEA fossem
avisadas. Por volta das 1 lh. o telefo-
ne tocou novamente.

Quem atendeu foi Luis Carlos
Chaves. "Era o gerente do hotel. Ele
disse que o comandante dos guerri-
lheiros queria que o embaixador ser-
visse como intermediário numa nego-
ciação para que os rebeldes saíssem
de lá para a embaixada mexicana ou
a Nunciatura Apostólica", lembra."A proposta era pouco clara", con-
tou Baena, "mas pelo que entendi,
eles se propunham a me soltar para
que eu fizesse estes contatos". O di-
plomata recusou. Disse que conside-
rava os guerrilheiros e o governo sal-
vadorenho responsáveis pela
segurança das pessoas encurraladas e
que só sairia de lá junto com os ou-
tros. Enquanto isso, os soldados sal-
vadorenhos saíam e entravam no
quarto, sempre com alguma noticia
para o grupo, em geral, nada boa.

Informaram que os guerrilheiros
tinham chegado até o primeiro andar
da torre onde se encontravam. De-
pois, disseram que iam tentar o salva-
mento pelo teto, com o uso de helij
cópteros idéia logo arquivada por
causa da ação de franco-atiradores.
Por fim, avisaram que sairiam pelo
saguão do hotel mas com cuidado,
porque os guerrilheiros haviam espa-
lhado minas pelo prédio, inclusive
nos elevadores.

Saída Horas depois, o cabo
que comandava o destacamento sal-
vadorenho avisou ao embaixador que
havia recebido ordens de retirá-lo
imediatamente. O plano era usar a
escada até o saguão e de lá, embarcar
Baena num carro blindado. Depois
de relutar em sair sozinho, Baena
concordou com a retirada."Não vimos ninguém na saída. O
hotel estava deserto. A única pessoa
que apareceu foi um fotógrafo", lem-
brou Baena Soares não sabe se a
guerrilha foi avisada de que .a sua
delegação estava para sair do Shera-
ton."Não tenho a menor idéia se liou-
ve contatos entre o Exército e os re-
beldes quanto a isso. Sei é que na
hora em que eu saí não houve tiros,
embora a tensão fôsse muito gran-de", afirmou. Dali, Baena loi para o
Estado Maior do Exército salvadore-
nho, onde, depois de conversar com o
presidente Alfredo Cristiani, resolveu
reunir seu grupo e partir de volta'
para Vyashington. "Não havia clima
para continuar a minha missão. E,
além disso, fiquei com a impressão de
que minha presença aumentava o ris-
co do conflito", contou.

Pentágono enviou ^

unidade de elite 
"

O Pentágono despachou um cooiaii-
do da unidade de elite do Exército ameri-
cano, a Força Delta, para El Salvador,
quando chegou a noticia de que hdvia
assessores militares e civis nas mãòs^da
guerrilha no hotel Sheraton, infdfittüu
um funcionário do governo ao jornal
The Washington Post. O presidente
George Bush confirmou a informação,
afirmando que os militares entrariarij*j;Jn
ação se fosse necessário para salvar,,ps
Boinas Verdes detidos pela guerrilhado
Sheraton. ,m,

A Força Delta é especializada>inio
resgate de reféns que estejam nas^müos
de terroristas, nos casos em que oepkis
anfitrião seja amigo e coopere cqirra
operação, como é o caso de El Salvador.

Os assessores militares que foram
capturados pela guerrilha fazem -parte
de um grupo de 47 instrutores que-es-
tão em El Salvador para treinWòs
soldados salvadorenhos em técnicás"de
combate antiguerrilha. Esse númerò"^-
ria mas nunca vai além do majnft/o
de 55. todos subordinados ao ComHHtío
Sul, sediado no Panamá, e com pego-
dos de serviço de 18 meses. Esses 'ásSes-
sores levam armas de defesa pessoal,
incluindo o fuzil M-16, mas têm ordem
de não se envolver em combate a me-
nos que sejam atacados.

Todo este cuidado em enfatizifFígib
militares americanos mandados para teà-
tros de guerra não vão se envolver
em combate soa aos ouvidos alheios
como dizer que uma manada de elefarj-
tes pode passar por uma loja de cri^-
tais sem quebrar nada. Essas recomerç-
dações têm origem na Sindrome dp
Vietnã, origem de um trauma naciQ-
nal e internacional que impediu novaiS
intervenções americanas como a do Su-
deste Asiático. I

Os militares americanos feitos prij-
sioneiros em EI Salvador são de outr^i
unidade de elite americana, os Boina?
Verdes (Green Berets), famosos pela?
missões desempenhadas na guerra d<p
Vietnã. Os Boinas Verdes conheceram
um período de vacas magras quando a
Sindrome do Vietnã estava no auge,
mas foram reabilitados na virada dos
70 para os 80, quando houve um aumenL
to do terrorismo contra alvos ameri'-
canos e diplomatas dos Estados Unido!;
ficaram cativos 444 dias na embaixadâ
americana em Teerã.

Além de treinar forças estrangeiras,
os Boinas Verdes são preparados para
enfrentar diretamente forças inimigas eirt
qualquer tipo de conflito não convencio1-
nal em ambiente hostil, onde não hajà
cooperação das forças locais.

| | O embaixador de El Salvador no
Brasil, Maurício Castro Aragón^

disse que seu governo não prevê a aceí-
tação do envio de tropas americana^
para ajudar a combater a guerrilha!,"uma vez que o Exército de El Salvar
dor está muito bem preparado para
combater os rebeldes". 1

'enúncias de fraude marcam o

Io dia das eleições na índia

SmÊM:

Nova Déli — AP

I I
jjj NOVA DÉLI Em meio a cenas de
tjiòlêiicia e denúncias de fraude, meio
ÇiUião de indianos deram início ontem a
três dias de eleições parlamentares que"meaçam derrotar o primeiro-ministro'apiv Gandhi. Pelo menos 32 pessoasòrreram em manifestações, .apesar dõ f

{¦te aparato policial, que colocou nas
às 100 mil soldados para proteger mais

|el600 mil seções eleitorais em todo o
jajs. Segundo as últimas pesquisas, o
ÍJartido do Congresso, de Gandhi, deve-
i$i sofrer sua segunda derrota desde que a
Siflia tornou-se independente da Ingla-
terira, em 1947.

J |A principal ameaça a Gandhi é im-
posta pela Frente Nacional - uma frágil
aliança que reúne sob o mesmo guarda-
qhüva partidos de direita e duas agremia-
çõès comunistas. Seu principal candidato

3 
primeiro-ministro é um ex-integrante

q atual gabinete, Vishwanatli Pratap
que carrega a bandeira da morali-

ièão das instituições. A administração
ándhi sofreu enorme perda dc popuia-

ridade depois que funcionários do gover-
ijo foram acusados de receber propinas
da empresa sueca Bofors na assinatura

de um contrato de compra de armamen-
tos. O negócio, só recentemente divulga-
do, teria sido feito em 1986.

ção em 1984, logo depois do assassinato
de sua mãe e antecessora no poder. Nos
últimos tempos, entretanto, Gandhipas:

evídõa aApesar da aparência cansada e da voz j0U a soJrersériQS-ataques devido à alta
—desenfreada dos preços, ao desemprego erouca, Gandhi parccia-confiante-na vttó

-ria ao Votar cm um posto eleitoral em
frente à sua casa, em Nova Déli, acom-
panhado da mulher e do filho. "Nós
venceremos", afirmou o primeiro-minis-
tro após depositar seu voto na urna. As
pesquisas, entretanto, prevêem que o
Partido do Congresso deverá conseguir
apenas 195 das 546 cadeiras da Câmara
Baixa do Parlamento (Lok Sabha), per-
dendo, portanto, sua atual maioria de
415 vagas. Esta nona eleição indiana co-
loca em risco uma das mais longas dinas-
tias do século.

Rajiv Gandhi, sua mãe, Indira, e seu
avô, Jawaharlal Nehru, governaram a
índia por 37 dos 42 anos de independên-
cia do país. Apesar de ter o mesmo so-
brenome, Rajiv não tem qualquer grau
uc parentesco com o pai da independên-
cia da ex-colônia britânica e líder do
movimento de resistência pacífica, Ma-
hatmà Gandhi. O primeiro-ministro che-
gou ao poder com uma expressiva vota-

à incapacidade de seu governo em tirar
da miséria a maior parte dos 820 milhões
de indianos.

A oposição denunciou a ocorrência
de fraude em vários pontos do pais, so-
bretudo na província de Amethi, no esta-
do de Uttar Pradesh, domicilio eleitoral
de Gandhi'. Neste local, o candidato opo-
sicionista Rajmohan Gandhi este,
sim, neto do líder pacifista acusou a
polícia de ter violado diversas urnas.
Trinta e duas pessoas morreram em ma-
nifestações violentas em todo o país. Só
no estado de Andhra Pradesh, no Sul,
houve 12 mortes. As eleições indianas
foram divididas em três dias. Nesta pri-
meira fase, votaram cinco territórios e 15
dos 25 estados do país. Os demais esta-
dos irão ás urnas amanhã e sábado, e a
contagem dos votos começa na tarde de
domingo
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Metade dos 500 mil eleitores votou na primeira fase

Acidente — Um avião Antonov-24
com 42 pessoas a bordo caiu ontenl
quando tentava aterrissar no aeroporto
de Tyumen, na Sibéria ocidental, cau-j
sando a morte de 34 pessoas, incluindo
os cinco membros da tripulação.~^|tcj
pessoas foram hospitalizadas enuesla-!
do grave. O acidente, que está sçgficj
investigado, parece ter sido causadolçe-
Ias más condições atmosféricas. §3 -j—
Guevara — Quatro deputadUS^tie
dois partidos da oposição argcíiíSia
apresentaram ontem um projeto dSIfei,1
pedindo a repatriação dos restos
nesto Che Guevara, o líder guerriJJi||roj
argentino-cubano morto na BolíviEgm
1967. Os parlamentares justificar]|íg q
projeto, alegando que Guevara fiaitum,
combatente pela liberdade na Amégjça,
Latina, embora se possa discordar da-stu
ideal político. ;
Explosão — Um carro-bombWim1
15 quilos de dinamite explodiu natlfra-1
drugada de ontem a cerca de três quajf&i-l
rões do quartel-general da polícia ju-
dicial da Colômbia, causando ferimetilp^

-£ttlquatro pessoas e provocando o.csíi-
lhaçamento de JãnelãiTde mais dé ' "
residências. Ninguém se responsabilizou
pelo atentado, que a polícia atribiijüt$os
traficantes de drogas, já que no Q(àia
polícia ficam detidos os narcotraficattSra
reclamados em extradição pelos Estados
Unidos.

E
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"0 Sheraton foi liberado, com de- Sheraton resistiam bravamente as in- nmericana, os Boinas Verdes (Greentermmagao, das garras deste hediondo vestidas dos rebeldes. A necessidade Berets), famosos pelas missdes desem-' i a,aque 'errorjsUl "< anunciou o presi- politica de se criar uma aparencia de penhadas na guerra do Vietna. Os< i dente. Quando os reporteres, embatu- qUe tudo estava sob controle se con- Somas Verdes conheceram urn perio-
| s cados, perguntaram porque ele usa va tradizia com as in forma goes que saiam do de vacas magras quando a Sindro-
| a palavra "hberar" se naohavia o me- da propria Casa Branca e do Departa- me do Vietna estava no auge. mas

nor sinal de luta. Bush nao se pertur- mento de Estado, afirmando que nao foram reabilitados na virada dos 70
.. bou: "Gragasa Deus nao houve tiros. se sabia direito o que estava aconte- para os 80, quando houve um aumen-

i so precisaram retirar as minas cendo e que a unica certeza era de que to do terrorismo contra alvos america-
1 "• am.a c,rculaW° no pre- a forga guerrilheira no Sheraton era nos e diplomatas dos Estados Unidos

j •c',sse' jnsmuando que a presenga formada por, pelo menos, 100 ho- ficaram cativos 444 dias na embaixadaII Forga Delta taivez tivesse sido mens. americana em Teera.
1 "ssustar as tropas da O ntimero de guerrilheiros era sufi- Alem de treinar forfas estrangei-, tLMN. A bravata presidencial nao ciente para esmagar a resistencia dos ras, os Boinas Verdes sao preparados
| terminouai. Depots de dizer que tinha soldados americanos no hotel e, a me- para enfrentar diretamente forfas ini-
j conversado com opresidentc salvado- dida em que o tempo passava e o mas- migas em qualquer tipo de conflitorenho Alfredo Cristiani sobre a situa- sacre nao acontecia, ficava mais difi- nao convencional em ambiente hostil,
t gao, Bush afirmou: "a decisao foi mi- cil para Washington sustentar nao onde nao haja cooperagao das forgas
; nha. Eu mandei as tropas para la". apenas a sua versao dos fatos, mas locais. (M.F.B.)
—¦—MMSa—————— ———aMB——1 ____ ,

j . '

Denuiicias de fraude marcam :ijjl , Acidente — Um aviao Anionov-24

Sn „ l • -g 1 • w T "1 lllli ||||f V- w- HHmst JjflL' quando tentava aterrissar no aeroportd
I*-' ril ? O G <pk C n Q mrllQ "Lj.hw ... aMHMwWr •'-& de Tyumen, na Siberia ocidental, cauj
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?Lfl-Cl.O CxVyJL^ Vr'C/O lid JLllULlct sando a morte^de 34 pessoas, incijyintid
1 NOVA DELI — Em meio a cenas de de um contrato de compra de armamen- gao em 1984, logo depois do assassinato pessoas foram holpitallzadas?em^a^Violencia e denuncias de fraude, meio tos. 0 negocio, so recentemente divulga- de sua mae e antecessora no poder. Nos j - ME*? do grave. 0 acidente, que esta ibldobilhao de indianos deram initio ontem do, teria sido feito em 1986. ultimos tempos, entretantQ^Ciantthrpns- investigado, parece ter sido causa<Ia!qe-|
jres dias de elei^oes parlamentarcs que Appear dn npfiffnnti v;insmln r da voz swrsofrer serios ataques devido a alta J las mas conduces atmosfericas. — ,

-----ISSfe'iS'aS! desenfreadadosprc<;os!aodcscmpregoc 1 
'JlMIMWi Guevara - Qu.„o dop„,adSid

horrcrani cm manifestoes, apesa, do ~ ™ volar cm »m poslo ctaoral cm Sne d«SSE .. jjlHt &!? P>"'dos da oposi«ao argfflffli
forte aparato policial, que colocou nas fren'L\a s"a casa;,em N°va acom" £ iXnos aPr.ese,ntaram onf«" Pr0Jel°
was 100 mil soldados para proteger mais panhado da mulher c do filho. "Nos de™ianos.^ |F ped.ndo a repatna?ao dos restos
ae 600 mil sepoes eleitorais em todo venceremos , afirmou o pnmeiro-minis- A oposigao denunciou a ocorrencia JjW '***«• nesto C/ie Ouevara, o hder guernlhffi-o
lais. Segundo as ultimas pesquisas tro apos depositar seu voto na urna. As de fraude em varios pontos do pais, so- f9 ar8cn,ino*cubano morto ?a
Partido do Congresso, de Gandhi, dc've- pesquisas, entretanto, prevSem que bretudo na provincia de Amethi, no esta- !*£'¦'' 1967. Os parlamentares justificaramjOi
ra sofrer sua segunda derrota desde que Partido do Congresso devera conseguir do de Uttar Pradesh, domicilio eleitoral '% projeto. alegando que Guevara foi "ip,

India tornou-se independente da Inela- aPen^s 195 das 546 cadeiras da Camara de Gandhi. Neste local, o candidato ono- combatente pela liberdade na Ameapa
terra,em 1947. Baixa do Parlamento (Lok Sabha), per- sicionista Rajmohan Gandhi - este, j|f| ideSKS™56 ^

A principal ameaga a Gandhi e im- ^'c^0' P01lanl0' sua at.ua' ma!oria de sim, neto do lider pacifista — acusou 1Tir-r>lr»cort .. u u i
losta pela Frente Nacional — uma fragil 415 vagas. Esta nona eleigao Indiana co- policia de ter violado diversas urn is *§£ Y ^xplosao—Um carro-bomba effnr
alianca cue reune sob o mesmn oimrHn loca em nsco uma das mais longas dinas- _. M THfta quilos de dinamite explodiu na ma-
chuva partidosdedireita e duasagremia- tias^ seculo. Tr'nta eduas pessoas morreram em ma- .llSSl* W3deontte.m a cerc.a d.e
coes comunistas. Seu principal candidato ^aj'v Gandhi, sua mae, Indira, e seu ifestagoes violentas em todo o pais. So A f ; iMwM '<^1 ^e.s, ,° 5ufj J".^cnera® ^d
a primeiro-ministro e um ex-intecrante ?vo, Jawaharlal Nehru, governaram no estado de Andhra Pradesh, no Su!, a ^°'omoia, causando ferimemps
do atual gabinete, Vishwanath Pratap India por 37 dos 42 anos de independent houve !2 moiles. As eleigoes indianas K'

/afao das instumQoes. A admimstragao de 
parentesco com o pai da independen- meira fase. votaram cinco territorios e 15 llimMmffi " If*' pelo atenlado. que a policia atribJjps

fcid^SnftPf^-H P°P da da ex-colonia britanica e lider do dos 25 estados do pais. Os demais esta- 7'JjpB traficantes de drogas, ja que no QQyda'tp • q t cionanos o gover- movimento de resistencia pacifica, Ma- dos irao as urnas amanha e sabado e If. :policia ficani dctidos os narcotraficamesi
no foram acusados de receber propinas hatma Gandhi. O primeiro-ministro che- contagem dos votos comcga na tarde de IMMmmI ;§ *06*0*0*** reclamados em extradigao pelos EstffdbS
da empresa sueca Bofors na assinatura gou ao poder com uma expressiva vota- domingo. Melude dos 500 mil eleitores votou na primeira'jctieL 

<*TC"TEBBMBCTT^K3gBiniaMOPrTrKJDaBWWWWVhiiiiiiiiihiiiii mm  m  | San Salvador-Reijtars

Assessores militant dos ELI A sat ram correndo da ala do Sheraton oi'tde jTcaramdelists M^-ib

nas ruinas dos
oligarauia local

cito ainda
lecer

1 NOVA DÉLI — Em meio a cenas de
Violência e denúncias de fraude, meio
bilhão de indianos deram inicio ontem a
jrès dias de eleições parlamentares queàmeaçam derrotar-a-^mmetfo^mnTTsrffr:fcrjtvTjandhi. Pelo menos 32 pessoasmorreram em manifestações, apesar do
|orte aparato policial, que colocou nas

{aas 
100 mil soldados para proteger mais

e 600 mil seções eleitorais em todo o
país. Segundo as últimas pesquisas, o
Partido do Congresso, de Gandhi, deve-
rá sofrer sua segunda derrota desde que a
índia tornou-se independente da Ingla-
tjerra, em I947.
; A principal ameaça a Gandhi é im-
posta pela Frente Nacional — uma frágil
íjliança -que reúne sob o mesmo guarda-dhuva partidos de direita e duas agremia-

}*ões 
comunistas. Seu principal candidato

primeiro-ministro è um ex-integrante
do atual gabinete, Vishwanath Pratap
Singh, que carrega iubandcira-daTiioraii-"íaçàcTdas instituições. A administração
Gandhi sofreu enorme perda de popula-
ridade depois que funcionários do gover-
no foram acusados de receber propinas
da empresa sueca Bofors na assinatura

de um contrato de compra de armamen-
tos. O negócio, só recentemente divulga-
do, teria sido feito em 1986.
Apesar da-upafênem cansada e da voz

rouca, Gandhi parecia confiante na vitó-
ria ao votar em um posto eleitoral em
frente à sua casa, em Nova Déli, acom-
panhado da mulher e do filho. "Nós
venceremos", afirmou o primeiro-minis-
tro após depositar seu voto na urna. As
pesquisas, entretanto, prevêem que o
Partido do Congresso deverá conseguir
apenas 195 das 546 cadeiras da Câmara
Baixa do Parlamento (Lok Sabha), per-dendo, portanto, sua atual maioria de
415 vagas. Esta nona eleição indiana co-
loca em risco uma das mais longas dinas-
tias do século.

Rajiv Gandhi, sua mãe, Indira, e seu
avô. Jawaharlal Nehru, governaram a
índia por 37 dos 42 anos de independèn-•eía-do paísrApesír"de ter ó mesmo so-
brenome, Rajiv não tem qualquer graude parentesco com o pai da independèn-
cia da ex-colônia britânica e líder do
movimento de resistência pacífica, Ma-
hatma Gandhi. O primeiro-ministro che-
gou ao poder com uma expressiva vota-

ção em 1984, logo depois do assassinato
de sua mãe e antecessora no poder. Nos
últimos tempoSjjnlretantorGandhrpas:"-scraTrsõfrérlenõsataques devido à alta
desenfreada dos preços, ao desemprego e
â incapacidade de seu governo em tirar
da miséria a maior parte dos 820 milhões
de indianos.

A oposição denunciou a ocorrência
de fraude em vários pontos do país, so-
bretudo na província de Amethi, no esta-
do de Uttar Pradesh, domicílio eleitoral
de Gandhi'. Neste local, o candidato opo-
sicionista Rajmohan Gandhi — este,
sim, neto do líder pacifista — acusou a
polícia de ter violado diversas urnas.
Trinta e duas pessoas morreram em ma-
nifestações violentas em todo o pais. Só
no estado de Andhra Pradesh, no Sul,
houve !2 rnoiles. As eleições indianas
foram divididas em três dias. Nesta pri-
meira fase, votaram cinco territórios e 15
dos 25 estados do país. Os demais esta-
dos irão às urnas amanhã e sábado, e a
contagem dos votos começa na tarde de
domingo.

or - Reuters

Assessores militares dos LUA saíram correndo da ala do Sheraton onde ficaram delidos

A saga de Baena Soares

Guerrilha busca r

o apoio externa i

Embaixador ficou
encurralado num

quarto do hotel

Manoel Francisco Brito
Correspondente

TXT ASHINGTON — Não era a
W primeira vez que o secretá-

rio-geral da OEA, embaixador brasi-
leiro João Baena Soares, era acorda-
do de madrugada por tiros desde que
chegou à capital de El Salvador, na
noite de domingo passado, para ten-
tar mediar um cessar-fogo entre as
forças do governo de Alfredo Cristia-
ni e os guerrilheiros da FLMN. Mas,
na madrugada de terça-feira, o baru-
lho que interrompeu o sono do diplo-
mata, hospedado na suíte presiden-
ciai do sétimo andar do hotel
Sheraton, tinha um tom diferente,
bem mais forte."Nas noites anteriores, o som in-
dicava que o tiroteio era distante. E
os tiros eram isolados. Ontem (an-
teontem) a coisa indicava ser bem
mais próxima e intensa. Não dava
para voltar a dormir", contou Baena
Soares. Na suite, ele olhou o relógio.
Eram 4 horas da manhã.

Ali começava para o secretário-
geral da OEA e para os membros de
sua delegação um periodo de extrema
agonia que só terminou por volta do
meio-dia — quando Baena Soares e
seus assessores foram retirados do
hotel em carros blindados do Exérci-
to salvadorenho. O diplomata brasi-
leiro em nenhum momento se sentiu
como um refém. "Nós ficamos foi
encurralados, junto com tropas de
elite de El Salvador, pelo fogo cruza-
do", afirma Baena,

Tiroteio — "A gente passou o
tempo inteiro num quarto, junto com
os soldados e com outros hóspedes
que se encontravam no sétimo andar
da torre principal do hotel. Não tí-
nhamos jeito de saber direito o que
estava acontecendo lá fora", disse
Baena Soares, que decidiu ficar no
quarto de um dos membros da dele-
gação, cuja janela dava para o lado
oposto ao tiroteio."Ficamos todos tranqüilos, con-
versando, tentando adivinhar o que
acontecia", conta Luis Carlos Cha-
ves, assessor de imprensa do diplo-
mata. Por volta das 10 da manhã um
grupo de soldados salvadorenhoen-
trou no quarto. "Disseram que ti-
nham chegado de helicóptero e que
estavam ali para nos proteger", lem-
bra Baena Soares. "Nem bem eles
entraram, a coisa ficou preta".

Vários disparos começaram a
atingir o andar onde o grupo estava— embora não o quarto ocupado
pela delegação. O cabo mandou que
eles se dirigissem até o quarto 715,
mais protegido. Quando o grupo de

Baena — ao todo oito pessoas —
chegou lá, encontraram outras 20 —
entre jornalistas e turistas, incluindo
uma mulher com três crianças. "Mal
chegamos e caímos todos no chão,
para nos protegermos", conta Baena,
que neste momento conseguiu final-
mente contato com a embaixada bra-
sileira em San Salvador. Disse quetodos estavam bem e pediu que as
famílias da delegação da OEA fossem
avisadas. Por volta das 11 h, o telefo-
ne tocou novamente.

Quem atendeu foi Luis Carlos
Chaves. "Era o gerente do hotel. Ele
disse que o comandante dos guerri-
lheiros queria que o embaixador ser-
visse como 'ntermediário numa nego-
ciação para que os rebeldes saíssem
de lá para a embaixada mexicana ou
a Nunciatura Apostólica", lembra."A proposta era pouco clara", con-
tou Baena, "mas pelo que entendi,
eles se propunham a me soltar para
que eu fizesse estes contatos". O di-
plomata recusou. Disse que conside-
rava os guerrilheiros e o governo sal-
vadorenho responsáveis pela
segurança das pessoas encurraladas e
que só sairia de lá junto com os ou-
tros. Enquanto isso, os soldados sal-
vadorenhos saíam e entravam no
quarto, sempre com alguma notícia
para o grupo, em geral, nada boa.

Informaram que os guerrilheiros
tinham chegado até o primeiro andar
da torre onde se encontravam. De-
pois, disseram que iam tentar o salva-
mento pelo teto, com o uso de heli-
cópteros — idéia logo arquivada porcausa da ação de franco-atiradores.
Por fim, avisaram que sairiam pelosaguão do hotel mas com cuidado,
porque os guerrilheiros haviam espa-
ihado minas pelo prédio, inclusive
nos elevadores.

Saída — Horas depois, o cabo
que comandava o destacamento sal-
vadorenho avisou ao embaixador quehavia recebido ordens de retirá-lo
imediatamente. O plano era usar a
escada até o saguão e de lá, embarcar
Baena num carro blindado. Depois
de relutar em sair sozinho, Baena
concordou com a retirada."Não vimos ninguém na saída. O
hotel estava deserto. A única pessoa
que apareceu foi um fotógrafo", lem-
brou Baena Soares não sabe se a
guerrilha foi avisada de que a sua
delegação estava para sair do Shera-ton."Não tenho a menor idéia se hou-
ve contatos entre o Exército e os re-
beldes quanto a isso. Sei é que na
hora em que eu saí não houve tiros,
embora a tensão fõsse muito gran-de", afirmou. Dali, Baena foi para o
Estado Maior do Exército salvadore-
nho, onde, depois de conversar com o
presidente Alfredo Cristiani, resolveu
reunir seu grupo e partir de volta
para Washington. "Não havia clima
para continuar a minha missão. E,
além disso, fiquei com a impressão de
que minha presença aumentava o ris-
co do conflito", contou.

^Americanos escapam de cerco rebelde em El Salvador

Acidente — Um avião Antonov-24
com 42 pessoas a bordo caiu ontem
quando tentava aterrissar no aeroportd
de Tyumen, na Sibéria ocidental, cau-i
sando a morte de 34 pessoas, incluintld
os cinco membros da tripulàção.HStol
pessoas foram hospitalizadas em®||Ja-|
do grave. O acidente, que está 

*setídoi
investigado, parece ter sido causatTaãíe-|
Ias más condições atmosféricas! I
Guevara — Quatro deputadBPdei
dois partidos da oposição arg "

Metade dos 500 mil eleitores votou na primeira fase

puiuuvo upuoiyau aI 5^11 uiui
apresentaram ontem um projeto JPfti.'
pedindo a repatriação dos restos mjBr-'
nesto Che Guevara, o líder guerrilheiro1argentino-cubano morto na BoIivia|jm|
1967. Os parlamentares justificaram; o
projeto, alegando que Guevara foi l|m
combatente pela liberdade na América
Latina, embora se possa discordar de$:u,
ideal político. 1
Explosão — Um carro-bomba cffní
15 quilos de dinamite explodiu na nfc-1
drugada de ontem a cerca de tres quartéi-rões do quartel-general da políciã^Ju-jdicial da Colômbia, causando ferimentos
em Quatro pessoas e provocando 0-£Si-|
lhaçamento de janelas de mais deJd
residências. Ninguém se responsatyjizpu
pelo atentado, que a policia atribui -aps
traficantes de drogas, já que no QCfada:
polícia ficam detidos os narcotraficantes!
reclamados em extradição pelos Estâdòá
Unidos.

Lucy Conger

Denúncias de fraude marcam o
Ji ^

ft° 
dia das eleições na índia

Rosental Calmon Alves
SAN SALVADOR — Doze boinas-

verdes americanos que estavam entrincheira-
dos no hotel Sheraton de San Salvador, pu-
deram sair na manhã de ontem, depois que o

(tifpdio foi abandonado por guerrilheiros es-
(iquerdistas da Frente Farabundo Marti para
^Libertação Nacional (FMLN). A torre
,-iiVIP, um dos dois prédios do hotel, foi ocupa-
ida por quase um dia. Treze hóspedes civis

•''lambem estavam retidos, e as negociações
:'pára que a ocupação terminasse foram me-
fiadas pelo Arcebispado de San Salvador.

ulQutros 70 hóspedes haviam deixado o hotel
iriia tarde de terça-feira, entre eles o secretário-
onerai da OEA, o brasileiro João Baena Soa-

O presidente dos EUA, George Bush,"'firmou 
que uma força especial americana

oJibertou os 12 boinas-verdes, "sem disparar
otttn só tiro". "Este presidente, respaldado por
-¦nosso secretário da Defesa, protegerá as vi-
rdgs dos americanos onde quer que estejam",
..djpse Bush. Mas a versão foi desmentida
-.•pçlos próprios boinas-verdes, ao afirmarem
i#ue os guerrilheiros — cerca de 20 — deixa-

ram o hotel.na noite de terça-feira, o que per-
mitiu a entrada de soldados salvadorenhos.

-Em San Salvador, correm boatos de que
ífipuvc um acordo entre a guerrilha e o gover-

no, permitindo a evacuação dos boinas-verdes
e dos hóspedes remanescentes — três ameri-

canos, cinco israelenses c cinco salvadore-
nhos — cm troca da fuga dos rebeldes.

Os boinas-verdes também desmentiram a
versão da FMLN, de que havia aprisionado
os americanos no hotel, depois de um tiro-
teio. "Seis de nós nos entrincheiramos em um
andar da torre VIP do Sheraton, mas não
houve tiros. Apenas momentos tensos, onde
os dois permaneceram com as armas engati-
lhadas, mas a guerrilha nunca nos alcançou",
disse um deles. Para ele, ós rebeldes foram"muito profissionais" durante a ação e "po-
deriam retornar ao hotel da maneira que
saíram". De acordo com a Embaixada dos
EUA, os boinas-verdes impediram que os
guerrilheiros chegassem ao secretário-geral
da OEA. A FMLN nega a versão.

Os militares americanos, que estavam ar-
mados com fuzis M-I6 e pistolas de grosso
calibre, desceram muito nervosos do hotel.
Eles revistaram os dois prédios durante 90
minutos, procurando guerrilheiros, sem su-
cesso. Depois, tentaram evitar a imprensa."Estamos bem, mas não nos filmem. Não
temos familiares", disse um deles, para de-
pois ameaçar com seu fuzil um cinegrafistas.
Em poucos minutos, eles saíram corrcn-
do em direção a duas caminhonetes do
Exército salvadorenho, cobrindo os rostos
durante a partida, para não serem filmados.

Os 12 soldados fazem parte do grupo
de assessores militares que os EUA man-
têm cm El Salvador — enquanto a Casa
Branca diz que há 55 militares americanos no
pais, a guerrilha diz que eles são mais de 400.

Eles viajaram ao país para "uma avaliação
dos programas de treianemento do Exercito
salvadorenho". Segundo o embaixador ame-
ricano, William Walker, eles estavam em
uma base militar no interior do país, quando
foram surpreendidos pela ofensiva guerrilhei-
ra. Logo depois, o Exército os trouxe para
San Salvador, onde passariam apenas uma
noite, antes de retornar aos EUA. Os boinas-
verdes são especializados cm operações espe-
ciais, tendo se destacado na Guerra do
Vietnã.

Falando á agência Efe, perto do She-
raton, o comandante Cláudio da FMLN,
cujo nome verdadeiro é Rabinadrath Ar-
mijo, desmentiu que a tomada do hotel
tivesse como objetivo o seqüestro de João
Baena Soares. "Queríamos levar a guerra até
o bairro burguês de El Escalón, e ver se o
exército bombardearia a área, como fez
quando ocupamos zonas populares da capi-
tal", disse. "Nossa presença em San Salvador
demonstra que ê um sonho a afirmação do
governo de que controla a situação", con-
cluiu o comandante.

A FMLN retirou-se ontem também da
cidade de San Miguel, onde havia ocupado
oito bairros por doze dias. Segundo o exerci-
to, 200 guerrilheiros c 60 soldados morreram
nos combates em San Miguel, e outros 170
soldados ficaram feridos. O exército lançou
ontem uma ofensiva perto da cidade de Apo-
pa, nas encostas do vulcão Guazapa, um
santuário rebelde.

__ As longas

Primeiro eles ameaçaram disparar.
^Depois, resolveram baixar seus fuzis,
íse os jornalistas concordassem em
faixar suas câmeras. Os" oficiais do
•Exército dos Estados Unidos, encur-
balados num dos prédios do Hotel
Sheraton de San Salvador, ainda fica-
fam lá mais de 14 horas depois de os

.guerrilheiros terem abandonado o lo-
cal. "Os bandidos podem voltar a
qualquer momento", explicaram eles

>9, um pequeno grupo ae repórteres
iflue entrou na Torre Vip do Sheraton
8pntem de manhã.
2 ¦ Os militares haviam sido hostis
£om os repórteres que tentaram se
aproximar, mas acabaram cedendo e'tiveram 

uma rápida conversa. Os jor-
.palistas postaram-se na escada de
Hçesso ao quarto andar, que eles con-
trolavam, e de cada lado do corredor
havia uma barricada de colchões e•poltronas. Os oficiais contaram que'durante todo o tempo tentaram man--£/

horas do 
'empate

ter o que chamam de "empate mexi-
cano" — expressão do jargão militar
americano para indicar um impasse
em que duas pessoas ou dois bandos
armados não disparam.

"Conversamos com eles de vez em
quando para manter o empate mexi-
cano. Falávamos basicamente sobre
como estava a situação lá fora. Eles
diziam que nós tínhamos que ficar
neste andar, que não podíamos sair
daqui", contou um dos oficiais, ar-
mado de fuzil. "Eles disseram que as
escadas e os elevadores estavam mi-
nados. Foi basicamente por isto queficamos no quarto andar, pois era o
único que controlávamos."

"Eles ameaçavam vocês?"
"Ameaçavam, como nós também

os ameaçávamos."
"Mesmo armados, vocês se sen-

tiam como reféns?"
(Risos): "Não."

mexicano'
"E o que acharam dos guerrilhei-

ros? Pareciam profissionais?""Sim, muito profissionais.""Quantos eram?"
"Eram uns 15, tiramos até foto-

grafias deles. Uns estavam fardados,
outros à paisana, e saíram com suas
armas e mochilas depois do anoite-
cer."

Pouco depois desta conversa, de-
satou um forte tiroteio, quando tro-
pas do Exército se encontraram com
guerrilheiros nas proximidades. A
poucos quarteirões do hotel, o vigia
do Clube Campestre contava que"uns 300 guerrilheiros" tinham dor-
mido ali, nas ruínas dos prédios onde
a oligarquia local se divertia. O Exér-
cito ainda procurava ontem restabe-
lecer o controle da área e de zonas
contíguas, como San Antonio Abad,
onde fica a sede da Justiça Eleito-
ral. (R.C.A.)

CIDADE DO MÉXICO — Os.rabêl-
des salvadorenhos da Frente Farabundo
Marli de Libertação Nacional estão uman-
tendo contatos com governos latino-.ame-
ricanos e europeus numa ofensiva diplo-
mática para pressionar o presidçflteAlfredo Cristiani e negociar com a giierfi-lha. A informação foi dada na çji'pi(|ilmexicana pela porta-voz da FMLN, co-
mandante Ana Guadalupe Martínez. ?¦!

Em entrevista por telefone ao JOR-
NAL DO BRASIL, a comandante desir^p-
tiu a informação de que a guerrilha e ,0
governo de El Salvador irão se reunir .neste
lim de semana na Venezuela para retomar
as negociações de paz suspensas há üin
mês.

O presidente da Venezuela, Carlos Àíl-
drés Pérez, encontrou-se na terça-feira
com representantes do governo salv^qre-
11I10 — sendo um deles o ministro tia
Justiça, Oscar Alfredo Santamaria —"ítjè
participaram dos diálogos de setembro.
Segundo Guadalupe, dirigentes da FM'LN
se reunirão com Perez ainda nesta sèmar[á,
A comandante não soube esclarecer, entçe-
tanto, se o presidente venezuelano poderáatuar como um mediador da crise. .

Vários observadores internacionais
concordam que esta última ofensiva da
guerrilha tem como objetivo desencadear
uma onda de pressões internacionais sofe
o governo direitista de Cristiani. Em sua
última proposta, a guerrilha chamou o
governo para começar a negociar a paz em;
15 de novembro. Cinco dia antes destli
data começou a ofensiva rebelde. 1

Guadalupe acha improvável que à
Igreja Católica volte a servir de mediadoríi
nas negociações de paz. "A habilidade dà
Igreja em atuar como interlocutora está
agora muito limitada porque tanto o go|-
verno quanto as Forças Armadas a consí-
deram inimiga", afirmou a porta-voz d!i
FMLN. ,

Guadalupe lembrou o recente massar
cre dos seis jesuítas em San Salvador,
supostamente cometido por esquadrões da
morte ligados às Forças Armadas. A guerL
rilha está agora pedindo a mediação dè
organismos internacionais, como a Orga-
nização dos Estados Americanos (OEA) c
as Nações Unidas.

"Nós queremos fazer com que o go;-verno dos Estados Unidos, o governo de
El Salvador e as Forças Armadas salvado1
renhas vejam que suas ilusões de que a
FMLN está enfraquecida e que não nego1
ciaria em situação adversa são falsas";
afirmou a comandante rebelde. Ana Gua1
dalupe garante que a guerrilha tem condi-
çòes de manter a guerra em El Salvadoi-"até a derrota de Cristiani e de seu progra-ma".

| | BRASÍLIA — O embaixador dè
El Salvador no Brasil, Mauricié

Castro Aragón, disse que seu governo
não prevê a aceitação do envio de tropaf
americanas para ajudar a combater a
guerrilha, "uma vez que o Exército de El
Salvador está muito bem preparado paL
ra combater os rebeldes". 1

| Bush canta

vitória da

1 Força Delta

ií 
"\*7" ASHINGTON - Talvez
W frustrado com a passividade a

que o governo americano foi reduzido
pela surpresa e rapidez dos eventos da
última terga-feira nos arredores do
Sheraton de San Salvador, o presiden-
te George Bush resolveu dar uma de
machão. Contrariando todas as infor-
magoes da imprensa internacional —

p cujos repórteres afirmavam que os
f guerrilheiros haviam deixado o prédio
r. do hotel onde se entrincheiraram du-

rante choques com o Exército sem
qualquer problema e sem que fôsse

s; disparado um tiro — Bush garantiu
que o Sheraton havia sido retomado
por membros da Força Delta, a uni-
dade antiterrorista do Exército ameri-
cano, enviada na véspera pelo Pentá-

. , gono para San Salvador.
. ; "O Sheraton foi liberado, com de-

terminação, das garras deste hediondo< -j ataque terrorista", anunciou o presi-' dente. Quando os repórteres, embatu-' "• cados, perguntaram porque ele usava
| a palavra "liberar" se não havia o me-

j nor sinal de luta, Bush não se pertur-
l bou: "Graças a Deus não houve tiros.

Eles só precisaram retirar as minas
que impediam a circulação no pré-

: i dio", disse, insinuando que a presença
, .!• da Força Delta talvez tivesse sido o• , suficiente para assustar as tropas da

, FLMN. A bravata presidencial não
terminou ai. Depois de dizer que tinha

l conversado com o presidente salvado-
renho Alfredo Cristiani sobre a situa-

! Ção, Bush afirmou: "a decisão foi mi-
\ nha. Eu mandei as tropas para lá".

O ataque de machismo acabou
saindo pela culatra. Horas depois, o
porta-voz da Casa Branca, Marlin
Fitzwater, foi obrigado a corrigir o
seu chefe. "Novas informações mos-
tram que tropas americanas não en-
traram no hotel. A entrada deles em
ação provou-se desnecessária", disse
ele. Assim, de modo meio melancóli-
co, terminou o mais recente ato da
ópera bufa em que o governo america-
no transformou as suas ações na Amé-
rica Central. As declarações oficiais
sobre o ataque da guerrilha ao hotel,
onde ficou encurralado um grupo de
assessores militares. americanos, ti-
nham dois objetivos principais.

Polir a retórica para a entrada em
cena de soldados dos Estados Unidos
e, ao mesmo tempo, tentar dissipar a
imagem de passividade e inoperància
que cobriu a Casa Branca durante a
recente tentativa frustrada de golpecontra o ditador panamenho Manuel
Antonio Noriega. Por isso o governo,
já na terga-feira, se esmerava em qua-lificar a guerrilha de "assassina e ter-
rorista afirmando ao mesmo tempo
que os americanos encurralados no
Sheraton resistiam bravamente às in-
vestidas dos rebeldes. A necessidade
política de se criar uma aparência de
que tudo estava sob controle se con-
tradizia com as informações que saíam
da própria Casa Branca e do Departa-
mento de Estado, afirmando que não
se sabia direito o que estava aconte-
cendo e que a única certeza era de quea força guerrilheira no Sheraton era
formada por, pelo menos, 100 ho-
mens.

O número de guerrilheiros era sufi-
ciente para esmagar a resistência dos
soldados americanos no hotel e, à me-
dida em que o tempo passava e o mas-
sacre não acontecia, ficava mais difí-
cil para Washington sustentar não
apenas a sua versão dos fatos, mas

também os adjetivos que usava para
qualificá-los. As declarações de Bush
na manhã de ontem deram o toque
final á comédia na qual, segundo vá-
rios analistas políticos, os grandes vi-
toriosos foram os rebeldes da FLMN.
E por várias razões. Em nenhum mo-
mento, de San Salvador, seus líderes
allrmaram que mantinham os solda-
dos como reféns ou mesmo que pre-tendiam esmagá-los.

Os assessores militares que foram
capturados pela guerrilha fazem parte
de um grupo de 47 instrutores que es-
tão em El Salvador para treinar os
soldados salvadorenhos em técnicas
de combate antiguerrilha. Esse total
varia mas nunca vai além do máximo
de 55, número autorizado pelo Con-
gresso, todos subordinados ao Co-
mando Sul, sediado no Panamá, e com
períodos de serviço de 18 meses. Esses
assessores levam armas de defesa pes-
soai, incluindo o fuzil M-16, mas têm
ordem de não se envolver em combate
a menos que sejam atacados.

Os militares americanos retidos no
Sheraton são de outra unidade de elite
americana, os Boinas Verdes (Green
Berets), famosos pelas missões desem-
penhadas na guerra do Vietnã. Os
Boinas Verdes conheceram um perio-
do de vacas magras quando a Síndro-
me do Vietnã estava no auge. mas
foram reabilitados na virada dos 70
para os 80, quándo houve um aumen-
to do terrorismo contra alvos america-
nos e diplomatas dos Estados Unidos
ficaram cativos 444 dias na embaixada
americana em Teerã.

Além de treinar forças estrangei-
ras, os Boinas Verdes são preparados
para enfrentar diretamente forças ini-
migas em. qualquer tipo de conflito
não convencional em ambiente hostil,
onde não haja cooperação das forças
locais. (M.F.B.)
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Americanos escapam de cerco rebelde em El Salvador

Rosental Calmou Alves

SAN SALVADOR — Doze boinas-
verdes americanos que estavam entrincheira-
dos no hotel Sheraton de San Salvador, pu-
deram sair na manhã de ontem, depois que o

jjttédio foi abandonado por guerrilheiros es-
,,cjuerdistas da Frente Farabundo Marti para
r)a, Libertação Nacional (FMLN). A torre
"ip»: um dos dois prédios do hotel, foi ocupa-
'Vds por quase um dia. Treze hóspedes civis"'|íambém estavam retidos, e as negociações'' 

pára que a ocupação terminasse foram me-
rdiadas pelo Arcebispado de San Salvador.

,j,Outros 70 hóspedes haviam deixado o hotel
rtiia tarde de terça-feira, entre eles o secretário-
c,'gpral da OEA, o brasileiro João Baena Soa-

O presidente dos EUA, George Bush,
.^fjrmou que uma força especial americana
0 libertou os 12 boinas-verdes, "sem disparar
0$pi só tiro". "Este presidente, respaldado por
.-¦tiçsso secretário da Defesa, protegerá as vi-

',-dás dos americanos onde quer que estejam",
_'td|sse Bush. Mas a versão foi desmentida
.{valos próprios boinas-verdes, ao afirmarem
T.jjuç os guerrilheiros — cerca de 20 — deixa-

ram o hotel na noite de terça-feira, o que per-
mitiu a entrada de soldados salvadorenhos.

-Em San Salvador, correm boatos de que
ijipuve um acordo entre a guerrilha e o gover-
no, permitindo a evacuação dos boinas-verdes
e dos hóspedes remanescentes — três ameri-

canos, cinco israelenses e cinco salvadore-
nhos — cm troca da fuga dos rebeldes.

Os boinas-verdes também desmentiram a
versão da FMLN, de que havia aprisionado
os americanos no hotel, depois de um tiro-
teio. "Seis de nós nos entrincheiramos em um
andar da torre VIP do Sheraton, mas não
houve tiros. Apenas momentos tensos, onde
os dois permaneceram com as armas engati-
lhadas, mas a guerrilha nunca nos alcançou",
disse um deles. Para ele, os rebeldes foram"muito profissionais" durante a ação e "po-
deriam retornar ao hotel da maneira que
saíram". De acordo com a Embaixada dos
EUA, os boinas-verdes impediram que os
guerrilheiros chegassem ao secretário-geral
da OEA. A FMLN nega a versão.

Os militares americanos, que estavam ar-
mados com fuzis M-16 e pistolas de grosso
calibre, desceram muito nervosos do hotel.
Eles revistaram os dois prédios durante 90
minutos, procurando guerrilheiros, sem su-
cesso. Depois, tentaram evitar a imprensa."Estamos bem, mas não nos filmem. Não
temos familiares", disse um deles, para de-
pois ameaçar com seu fuzil um cinegrafistas.
Em poucos minutos, eles saíram corren-
do em direção a duas caminhonetes do
Exército salvadorenho, cobrindo os rostos
durante a partida, para não serem filmados.

Os 12 soldados fazem parte do grupo
de assessores militares que os EUA man-
têm em El Salvador — enquanto a Casa
Branca diz que há 55 militares americanos no
país, a guerrilha diz que eles são mais_de 400.

Eles viajaram ao país para "uma avaliação
dos programas de treianemento do Exército
salvadorenho". Segundo o embaixador ame-
ricano, William Walker, eles estavam em
uma base militar no interior do país, quando
foram surpreendidos pela ofensiva guerrilhei-
ra. Logo depois, o Exército os trouxe para
San Salvador, onde passariam apenas uma
noite, antes de retornar aos EUA. Os boinas-
verdes são especializados cm operações espe-
ciais, tendo se destacado na Guerra do
Vietnã.

Falando à agência Efe, perto do She-
raton, o comandante Cláudio da FMLN,
cujo nome verdadeiro é Rabinadrath Ar-
mijo, desmentiu que a tomada do hotel
tivesse como objetivo o seqüestro de João
Baena Soares. "Queríamos levar a guerra até
o bairro burguês de El Escalón, e ver se o
exército bombardearia a área, como fez
quando ocupamos zonas populares da capi-
tal", disse. "Nossa presença em San Salvador
demonstra que é um sonho a afirmação do
governo de que controla a situação", con-
cluiu o comandante.

| | Segundo noticia divulgada pela1—' Rádio Venceremos — dos rebel-
des salvadorenhos — e captada em
São José da Costa Kica, a Frente
Farabundo Marti para a Libertação
Nacional (FMLN) propôs ontem à
noite um cessar-fogo imediato em El
Salvador. A trégua seria supervisiona-
da pela ONU.

San Salvador - Reuters

As longas horas do 
'empate 

mexicano'

Primeiro eles ameaçaram disparar.
..Depois, resolveram baixar seus fuzis,
kS os jornalistas concordassem em
jhaixar suas câmeras. Os oficiais do
'Exército dos Estados Unidos, encur-
^ralados num dos prédios do Hotel
-Sheraton de San Salvador, ainda fica-
Tãm lá mais de 14 horas depois de os
•guerrilheiros terem abandonado o lo-
ícal. "Os bandidos podem voltar a
qualquer momento", explicaram eles

tft0um pequeno grupo de repórteres
,gúe entrou na Torre Vip do Sheraton
gritem de manhã.

Os militares haviam sido hostis
jíjom os repórteres que tentaram se
,aproximar, mas acabaram cedendo e
^Lveram uma rápida conversa. Os jor-
^alistas postaram-se na escada de"{icesso 

ao quarto andar, que eles con-
trolavam, e de cada lado do corredor
havia uma barricada de colchões e

•pòltronas. Os oficiais contaram que'durante todo o tempo tentaram man-

ter o que chamam de "empate mexi-
cano" — expressão do jargão militar
americano para indicar um impasse
em que duas pessoas ou dois bandos
armados não disparam.

"Conversamos com eles de vez em
quando para manter o empate mexi-
cano. Falávamos basicamente sobre
como estava a situação lá fora. Eles
diziam que nós tínhamos que ficar
neste andar, que não podíamos sair
daqui", contou um dos oficiais, ar-
mado de fuzil. "Eles disseram que as
escadas e os elevadores estavam mi-
nados. Foi basicamente por isto que
ficamos no quarto andar, pois era o
único que controlávamos."

"Eles ameaçavam vocês?"
"Ameaçavam, como nós também

os ameaçávamos."
"Mesmo armados, vocês se sen-

tiam como reféns?"
(Risos): "Não."

Bush canta

vitória da

Força Delta
¦f*r ASHINGTON — Talvez
W frustrado com a passividade a

que o governo americano foi reduzido
pela surpresa e rapidez dos eventos da
última terça-feira nos arredores do
Sheraton de San Salvador, o presiden-
te George Bush resolveu dar uma de
machão. Contrariando todas as infor-
nações da imprensa internacional —
cujos repórteres afirmavam que os
guerrilheiros haviam deixado o prédio
do hotel onde se entrincheiraram du-
rante choques com o Exército sem
qualquer problema e sem que fôsse
disparado um tiro — Bush garantiu
que o Sheraton havia sido retomado
por membros da Força Delta, a uni-
dade an[/'terrorista do Exército ameri-
cano, enviada na véspera pelo Pentú-
gono para San Salvador."O Sheraton foi liberado, com de-
terminação, das garras deste hediondo
ataque terrorista", anunciou o presi-dente. Quando os repórteres, embatu-
cados, perguntaram porque ele usava
a palavra "liberar"se não havia o me-
nor sinal de luta, Bush não se pertur-
bou: "Graças a Deus não houve tiros.
Eles só precisaram retirar as minas
que impediam a circulação no pré-
dio", disse, insinuando que a presença
da Força Delta talvez tivesse sido o
suficiente para assustar as tropas da
FLMN. A bravata presidencial não
terminou aí. Depois de dizer que tinha
conversado com o presidente salvado-
renho Alfredo Cristiani sobre a situa-
ção, Bush afirmou: "a decisão foi mi-
nha. Eu mandei as tropas para lá".

O ataque de machismo acabou
saindo pela culatra. Horas depois, o
porta-voz da Casa Branca, Marlin
Fitzwater, foi obrigado a corrigir o
seu chefe. "Novas informações mos-
tram que tropas americanas não en-
traram no hotel. A entrada deles em
ação provou-se desnecessária", disse
ele. Assim, de modo meio melancóli-
co, terminou o mais recente ato da
ópera bufa em que o governo america-
no transformou as suas ações na Amé-
rica Central. As declarações oficiais
sobre o ataque da guerrilha ao hotel,
onde ficou encurralado um grupo de
assessores militares americanos, ti-
nham dois objetivos principais.

Polir a retórica para a entrada em
cena de soldados dos Estados Unidos
e, ao mesmo tempo, tentar dissipar a
imagem de passividade e inoperância
que cobriu a Casa Branca durante a
recente tentativa frustrada de golpe
contra o ditador panamenho Manuel
Antonio Noriega. Por isso o governo,
já na terça-feira, se esmerava em qua-liíicar a guerrilha de "assassina e ter-
rorista", afirmando ao mesmo tempo
que os americanos encurralados no
Sheraton resistiam bravamente às in-
vestidas dos rebeldes. A necessidade
política de se criar uma aparência de
que tudo estava sob controle se con-
tradizia com as informações que saíam
da própria Casa Branca e do Departa-
mento de Estado, afirmando que não
se sabia direito o que estava aconte-
cendo e que a única certeza era de quea força guerrilheira no Sheraton era
formada por, pelo menos, 100 ho-
mens.

O número de guerrilheiros era sufi-
ciente para esmagar a resistência dos
soldados americanos no hotel e, à me-
dida em que o tempo passava e o mas-
sacre não acontecia, ficava mais difi-
cil para Washington sustentar não
apenas a sua versão dos fatos, mas

também os adjetivos que usava para
qualificá-los. As declarações de Bush
na manhã de ontem deram o toque
final à comédia na qual, segundo vá-
rios analistas políticos, os grandes vi-
toriosos foram os rebeldes da FLMN.
E por várias razões. Em nenhum mo-
mento, de San Salvador, seus líderes
afirmaram que mantinham os solda-
dos como reféns ou mesmo que pre-
tendiam esmagá-los.

Os assessores militares que foram
capturados pela guerrilha fazem parte
de um grupo de 47 instrutores que es-
tão em El Salvador para treinar os
soldados salvadorenhos em técnicas
de combate antiguerrilha. Esse total
varia mas nunca vai além do máximo
de 55, número autorizado pelo Con-
gresso, todos subordinados ao Co-
mando Sul, sediado no Panamá, e com
períodos de serviço de 18 meses. Esses
assessores levam armas de defesa pes-
soàl, incluindo o fuzil M-16, mas têm
ordem de não se envolver em combate
a menos que sejam atacados.

Os militares americanos retidos no
Sheraton são de outra unidade de elite
americana, os Boinas Verdes (Green
Berets), famosos pelas missões desem-
penhadas na guerra do Vietnã. Os
Boinas Verdes conheceram um perío-
do de vacas magras quando a Síndro-
me do Vietnã estava no auge, mas
foram reabilitados na virada dos 70
para os 80, quando houve um aumen-
to do terrorismo contra alvos america-
nos e diplomatas dos Estados Unidos
ficaram cativos 444 dias na embaixada
americana em Teerã.

Além de treinar forças estrangei-
ras, os Boinas Verdes são preparados
para enfrentar diretamente forças ini-
migas em qualquer tipo de conflito
não convencional em ambiente hostil,
onde não haja cooperação das forças
locais. (M.F.B.)
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dia das eleições na índia
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} j NOVA DELI — Em meio a cenas de•yiolência e denúncias de fraude, meio
^Htãe-daónáianosjieram início ontem a•três dias de eleiçoès^ãrlimierrtafes-qüe-
tirneaçam derrotar o primeiro-ministro
fôjiv Gandhi. Pelo menos 32 pessoas
jmbrreram em manifestações, apesar do"orle aparato policial, que colocou nas

uas 100 mil soldados para proteger mais
lá 600 mil seções eleitorais em todo o

ÍJpáís. 

Segundo as últimas pesquisas, o
f ârtido do Congresso, de Gandhi, deve-

áSsofrer sua segunda derrota desde que a
rijdia tornou-se independente da Ingla-

terra, em 1947.
' A principal ameaça a Gandhi é im-
posta pela Frente Nacional — uma frágil
aliança que reúne sob o mesmo guarda-
fhuva partidos de direita e duas agremia-
joes comunistas. Seu principal candidato
<r?pfimeitchniinistro é um ex-integrante
ao atual gabinete,"VJsfiwaxrath-RFatap-
Stngh, que carrega a bandeira da morali-
feição das instituições. A administração
Óandhi sofreu enorme perda de popula-
jiüade depois que funcionários do gover-
jió foram acusados de receber propinas
íia empresa sueca Bofors na assinatura

de um contrato de compra de armamen-
tos. O negócio, só recentemente divulga-
do, teria sido feito em 1986.

cansada e da voz
rouca, Gandhi parecia confiante na vitó-
ria ao votar em um posto eleitoral em
frente à sua casa, em Nova Déli, acom-
panhado da mulher e do filho. "Nós
venceremos", afirmou o primeiro-minis-
tro após depositar seu voto na urna. As
pesquisas, entretanto, prevêem que o
Partido do Congresso deverá conseguir
apenas 195 das 546 cadeiras da Câmara
Baixa do Parlamento (Lok Sabha), per-
dendo, portanto, sua atual maioria de
415 vagas. Esta nona eleição indiana co-
loca em risco uma das mais longas dinas-
tias do século.

Rajiv Gandhi, sua mãe, Indira, e seu
avô, Jawaharlal Nehru, governaram a
índia por 37 dos 42 anos de independên-~cia do paisrApcsarde ter o mesmo sc—
brenome, Rajiv não tem qualquer grau
de parentesco com o pai da independên-
cia da ex-colônia britânica e líder do
movimento de resistência pacífica, Ma-
hatma Gandhi. O primeiro-ministro che-
gou ao poder com uma expressiva vota-

B' ¦ im ¦¦¦

Assessores militares dos EUA saíram correndo da ala do Sheraton onde ficaram detidos
¦¦ •••• • :

iqü«(b

"E o que acharam dos guerrilhei-ros? Pareciam profissionais?""Sim, muito profissionais." 
1

"Quantos eram?"
"Eram uns 15, tiramos até foto-

grafias deles. Uns estavam fardados,
outros à paisana, e saíram com suas
armas e mochilas depois do anoite-
cer."

Pouco depois desta conversa, de-
satou um forte tiroteio, quando tro-
pas do Exército se encontraram com
guerrilheiros nas proximidades. A
poucos quarteirões do hotel, o vigia
do Clube Campestre contava que"uns 300 guerrilheiros" tinham dor-
mido ali, nas ruínas dos prédios onde
a oligarquia local se divertia. O Exér-
cito ainaa procurava ontem restabe-
lecer o controle da área e de zonas
contíguas, como San Antonio Abad,
onde fica a sede da Justiça Eleito-
ral. (R.C.A.)

ção em 1984, logo depois do assassinato
de sua mãe e antecessora no poder. Nos
últimos tempos, entretanto, Gandhi pas-
sou a sofrer cprir»: ntaqui"; HcviHfi à alta' 
desenfreada dos preços, ao desemprego e
à incapacidade de seu governo em tirar
da miséria a maior parte dos 820 milhões
de indianos.

A oposição denunciou a ocorrência
de fraude em vários pontos do país, so-
bretudo na província de Amethi, no esta-
do de Uttar Pradesh, domicílio eleitoral
de Gandhi'. Neste local, o candidato opo-
sicionista Rajmohan Gandhi — este,
sim, neto do líder pacifista — acusou a
polícia de ter violado diversas urnas.
Trinta e duas pessoas morreram em ma-
nifestações violentas em todo o país. Só
no estado de Andhra Pradesh, no Sul,
houve 12 mortes. As eleições indianas
foram divididas em três dias. Nesta pfi-
meira fase, votaram cinco territórios e 15
dos 25 estados do país. Os demais esta-
dos irão às urnas amanhã e sábado, e a
contagem dos votos começa na tarde de
domingo.

A saga de Baena Soares

Embaixador ficou
encurralado num

quarto do hotel

Manoel Francisco Brito
Correspondente

•Wjrr ASHINGTON — Não era a
W primeira vez que o secretá-

rio-geral da OEA, embaixador brasi-
leiro João Baena Soares, era acorda-
do de madrugada por tiros desde que
chegou à capital de El Salvador, na
noite de domingo passado, para ten-
tar mediar um cessar-fogo entre as
forças do governo de Alfredo Cristia-
ni e os guerrilheiros da FLMN. Mas,
na madrugada de terça-feira, o baru-
lho que interrompeu o sono do diplo-
mata, hospedado na suíte presiden-
ciai do sétimo andar do hotel
Sheraton, tinha um tom diferente,
bem mais forte."Nas noites anteriores, o som in-
dicava que o tiroteio era distante. E
os tiros eram isolados. Ontem (an-
teontem) a coisa indicava ser bem
mais próxima e intensa. Não dava
para voltar a dormir", contou Baena
Soares. Na suíte, ele olhou o relógio.
Eram 4 horas da manhã.

Ali começava para o secretário-
geral da OEA e para os membros de
sua delegação um período de extrema
agonia que só terminou por volta do
meio-dia — quando Baena Soares e
seus assessores foram retirados do
hotel em carros blindados do Exérci-
to salvadorenho. O diplomata brasi-
leiro em nenhum momento se sentiu
como um refém. "Nós ficamos foi
encurralados, junto com tropas de
elite de El Salvador, pelo fogo cruza-
do", afirma Baena,

Tiroteio — "A gente passou o
tempo inteiro num quarto, junto com
os soldados e com outros hóspedes
que se encontravam no sétimo andar
da torre principal do hotel. Não tí-
nhamos jeito de saber direito o que
estava acontecendo lá fora", disse
Baena Soares, que decidiu ficar no
quarto de um dos membros da dele-
gação, cuja janela dava para o lado
oposto ao tiroteio."Ficamos todos tranqüilos, con-
versando, tentando adivinhar o que
acontecia", conta Luis Carlos Cha-
ves, assessor de imprensa do diplo-
mata. Por volta das 10 da manhã um
grupo de soldados salvadorenhoen-
trou no quarto. "Disseram que ti-
nham chegado de helicóptero e que
estavam ali para nos proteger", lem-
bra Baena Soares. "Nem bem eles
entraram, a coisa ficou preta".

Vários disparos começaram a
atingir o andar onde o grupo estava
— embora não o quarto ocupado
pela delegação. O cabo mandou que
eles se dirigissem até o quarto 715,
mais protegido. Quando o grupo de

Baena — ao todo oito pessoas —
chegou lá, encontraram outras 20 —
entre jornalistas e turistas, incluindo
uma mulher com três crianças. "Mal
chegamos e caímos todos no chão,
para nos protegermos", conta Baena,
que neste momento conseguiu final-
mente contato com a embaixada bra-
sileira em San Salvador. Disse quetodos estavam bem e pediu que as
famílias da delegação da OEA fossem
avisadas. Por volta das 1 lh, o telefo-
ne tocou novamente.

Quem atendeu foi Luis Carlos
Chaves. "Era o gerente do hotel. Ele
disse que o comandante dos guerri-
lheiros queria que o embaixador ser-
visse como intermediário numa nego-
ciaçâo para que os rebeldes saíssem
de lá para a embaixada mexicana ou
a Nunciatura Apostólica", lembra."A proposta era pouco clara", con-
tou Baena, "mas pelo que entendi,
eles se propunham a me soltar para
que eu fizesse estes contatos". O di-
plomata recusou. Disse que conside-
rava os guerrilheiros e o governo sal-
vadorenho responsáveis pela
segurança das pessoas encurraladas e
que só sairia de lá junto com os ou-
tros. Enquanto isso, os soldados sal-
vadorenhos saíam e entravam no
quarto, sempre com alguma notícia
para o grupo, em geral, nada boa.

Informaram que os guerrilheiros
tinham chegado até o primeiro andar
da torre onde se encontravam. De-
pois, disseram que iam tentar o salva-
mento pelo teto, com o uso de heli-
cópteros — idéia logo arquivada por
causa da ação de franco-atiradores.
Por fim, avisaram que sairiam pelo
saguão do hotel mas com cuidado,
porque os guerrilheiros haviam espa-
lhado minas pelo prédio, inclusive
nos elevadores.

Saída — Horas depois, o cabo
que comandava o destacamento sal-
vadorenho avisou ao embaixador que
havia recebido ordens de retirá-lo
imediatamente. O plano era usar a
escada até o saguão e de lá, embarcar
Baena num carro blindado. Depois
de relutar em sair sozinho, Baena
concordou com a retirada."Não vimos ninguém na saída. O
hotel estava deserto. A única pessoa
que apareceu foi um fotógrafolem-
brou Baena Soares não sabe se a
guerrilha foi avisada de que a sua
delegação estava para sair do Shera-
ton."Não tenho a menor idéia se hou-
ve contatos entre o Exército e os re-
beldes quanto a isso. Sei é que na
hora em que eu saí não houve tiros,
embora a tensão fôsse muito gran-de", afirmou. Dali, Baena foi para o
Estado Maior do Exército salvadore-
nho, onde, depois de conversar com o
presidente Alfredo Cristiani, resolveu
reunir seu grupo e partir de volta
para Washington. "Não havia clima
para continuar a minha missão. E,
além disso, fiquei com a impressão de
que minha presença aumentava o ris-
co do conflito", contou.

rrtf!
«ri
¦fík

Guerrilha busca

o apoio externo,

Lucy Conger
CIDADE DO MÉXICO — Osfebcl-

des salvadorenhos da Frente Farabuçcío
Marti de Libertação Nacional estão/rbfjn-
tendo contatos com governos làtinó-ame-
ricanos e europeus numa ofensiva diplo-
mática para pressionar o presidente
Alfredo Cristiani e negociar com a gúerni-
lha. A informação foi dada na capital
mexicana pela porta-voz da FMLN,"<w-
mandante Ana Guadalupe Martínez."

Em entrevista por telefone ao "JÕ<R-
NAL DO BRASIL, a comandante destfilifi-
tiu a informação de que a guerrilhado
governo de El Salvador irão se reuni? ftifcie
fim de semana na Venezuela para ret'órrt|r
as negociações de paz suspensas há um
mês.

O presidente da Venezuela, Carlós'An-
drés Pérez, encontrou-se na terça-leira
com representantes do governo salvador;-
nho — sendo um deíès o ministW.da
Justiça, Oscar Alfredo Santamaria —' que
participaram dos diálogos de setembro.
Segundo Guadalupe, dirigentes da FMilN
se reunirão com Perez ainda nesta semaíín.
A comandante não soube esclarecer, entfc-
tanto, se o presidente venezuelano poderá
atuar como um mediador da crise. •

Vários observadores internacionais
concordam que esta última ofensiva da
guerrilha tem como objetivo desencadear
uma onda de pressões internacionais stfKb
o governo direitista de Cristiani. Em suji
última proposta, a guerrilha chamou o
governo para começar a negociar a paz erçi
15 de novembro. Cinco dia antes desta
data começou a ofensiva rebelde. j'

Guadalupe acha improvável que a
Igreja Católica volte a servir de mediadora
nas negociações de paz. "A habilidade da
Igreja em atuar como interlocutora está
agora muito limitada porque tanto o go-
verno quanto as Forças Armadas a consii-
deram inimiga", afirmou a porta-voz dii
FMLN. ;

Guadalupe lembrou o recente massa-
cre dos seis jesuítas em San Salvador,,
supostamente cometido por esquadrões da
morte ligados ás Forças Armadas. A guerr
rilha está agora pedindo a mediação de
organismos internacionais, como a Orga-
nizaçào dos Estados Americanos (OEA) é
as Nações Unidas. 1

"Nós queremos fazer com que o goj-
verno dos Estados Unidos, o governo d<j
El Salvador e as Forças Armadas salvador
renhas vejam que suas ilusões de que a
FMLN está enfraquecida e que não nego-
ciaria em situação adversa são falsas'\
afirmou a comandante rebelde. Ana Guat
dalupe garante que a guerrilha tem condi'
ções de manter a guerra em El Salvador"até a derrota de Cristiani e de seu progra1
ma". !

BRASÍLIA — O embaixador de
El Salvador no Brasil, Maurício

Castro Aragón, disse que seu governò
não prevê a aceitação do envio de tropas
americanas para ajudar a combater á
guerrilha, "uma vez que o Exército de El
Salvador está muito bem preparado par
ra combater os rebeldes". ;

?
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Metade dos 500 mil eleitores votou na primeira, fase

Acidente — Um avião Antonov-24
com 42 pessoas a bordo caiu onterr|
quando tentava aterrissar no aeroporto
de Tyumen, na Sibéria ocidental, cau-j
sando a morte de 34 pessoas, incluindo
os cinco membros da tripulação.:„0ita
pessoas foram hospitalizadas env<e8»a-i
do grave. O acidente, que está sendo
investigado, parece ter sido causado*f)eJ
Ias más condições atmosféricas. 1
Guevara — Quatro deputadjjj
dois partidos da oposição arget
apresentaram ontem um projeto
pedindo arepateiação dos restos >
nesto Che Guevaf;i>o lider guerrilheira
argentino-cubano morto na Bolivktaam
1967. Os parlamentares justificaram^ a
projeto, alegando que Guevara faiíiSm
combatente pela liberdade na Ariftjfca!
Latina, embora se possa discordar ífireeú
ideal político. 288 1
_ mai i
Explosão — Um carro-bombajp^
15 quilos de dinamite explodiu nfemaT
drugada de ontem a cerca de três quartei-i
ròes do quartel-general da priliffiffipi i
dicial da Colômbia, causando ferimentos
em quatro pessoas e provocando <S"-éSli-
lhaçamento de janelas de mais dtí-^O
residências. Ninguém se responsabilí/èü
pelo atentado, que a polícia atnbjgjttri
tFaneatUes de drogas, já que no Qjofjia
polícia ficànT-deiidos os narcotrafiCüflTes'
reclamados em extradição pelos Esfaqosj
Unidos.
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Poqos de Caldas, uma das mais ativas cidades do Sul de /\ £
§§ H E! gsii§it&8l3 Hair  Minas, esta proxima a Sao Paulo e integrada ao Circuito das Aguas

11^11"^ e contacom uma das mais modernas infra-estruturas turisticas do /A

Im^H SB B 1 IBi 
pa's'p°ssu'tamb®mf0rteparqueindustr'a''send0-^)°l0cle ¦

JPHflB tradicional, com lindaarquitetura, acabamento primoroso, piscina Cm__lc. rnr I
H MM® 11 liiill^tsk intpmaromanacornaauaauenteeestaaoladodoCentrode a A?o Minas Gerais s.a. - aqominas (Grupo siderbras), cuc
m JJI f| interna romana ouin Ctyud huci i7.227.422/0001-05, vendera em regime de concorrencia publica, nas condigoes em

Convenijoes e das Term as. , nnn que se encontram, OS seguintes materiais: , .
nUBSSBrarB /\s propostas serao recebidas no dia 18 de janeiro de 1990, as Item 01 . Aproximadamente 160.000 metres de cabos eletncos (cobre) em perfeito

A 14:00 horas, naavenida Bernardo Monteiro, 1.477, em BeloHorizonte.
OEditalCOmaSCOndigoesdaConCOrrenCiapoderaser Item 03 Aproximadamente 12 toneladas de sucata de cabos de cobre (misto) enca-

—wmwonu DE EXECUQAO ii$||v obtido nos seguintes enderegos: pados (lote tinico). ,>'m„mWnipnt«HPV6n. -
;1Cq [)A POLITICA DE il&BJjSak Item 04 - Aproximadamente 10 toneladas de cobre eletrolitico provementes de ven ,

DPl\/ATI7APAn nn F^TAnn om^matMre • Belo Horizonte - Av. Bernardo Monteiro, 1.477 taneiras, placas e caixas de refrigeragao, de alto-forno (lote unico). ,
PRIVATIZAQAO DO ESTADU. oestaoocfkiente ^ 

(Q31) 212-3499 item 05 - Aproximadamente 1,5 tonelada de cobre nu, proveniente de motores des-

• Rio de Janeiro - Rua Buenos Aires, 93 - Conj. 1.001 Item 06 _ Aplmfmadamente 3*toneladas de cabos de alumfnio nu com alma de a?o j
• Sao Paulo-Rua Libera Badaro, 377-Conj. 2.301 (lote unico). j PI

Exnlosao mata o presidenle 
recem-

JB-n. tl JL . Beirule —AFP

cia Son»° aSd!'PartE
HtBda sofreram. rp l

t 0 assassinate deMuawadprovo- seguida a um fragil «ssar^go, esta- VrofiSSdO TltOlS peTlgOSCl 1 ClieCOS preparam
cou uma rea?ao energica do governo belecido em setembro ultinio e mt ' A- 

1
dos Estados Unidos. O Departamen- rompendo seis meses de combatesem PoUcos cargos executivos sao pirava, recusou-se a dissolver seu ga- pxeVC ffCTal Dara
to de Estado afirmou que foi "um Beirute - um periodo de inten majs pcrigosos e frustrantes do que binete. Hoss amparava-se no acordo c> L
desprezivel ato de terrorismo contra los de artilharia entre as tropas dt. ser 

presidente do Libano. Alem de national, que determina que o pri- nrpcJAT1 rfCrimP
um homem da paz" e o presidente Aoun e as forgas sirias, durant enfrentar agoes terroristas — oaten- meiro-mimstro tem que scr um mu- piCSSluIlcir ± "gllllC/

George Bush disse que foi "um golpe qual o general pretendeu conseguir ta je ontem ja tivera um preceden- ?ulinano_ sunita e nao, como Aoun, PRAGA — Mais de 250.000 pessoas volta-

Para maiores detalhes, os interessados, poderão lazer contatos no norario co-
mercial com a Divisão de Estocagem e Distribuição de Materiais, telefone (031) 749-2067
e 749-2397 - Srs. Parreiras, Sperancini ou Maurílio, em Ouro Branco e (031) 239-.>4 i3
- Sr. Josemar, em Belo Horizonte. _. .

Os materiais poderão ser examinados junto à DEDM - Divisão de Estocagem
e Distribuição de Materiais na Usina, entrada pelo Portão Norte, no horário comer-
ciai, a partir da data da publicação deste edital.

Beirute — AFP

81oiuJ3EIRUTE— Uma bomba com
^fenilos de explosivos matou o no-
Kygggresidente do Líbano, René Mua-
pgjma64 anos), quando ele passava de
WWWO por Beirute Ocidental (setor
^Sgulinano) depois de assistir a uma
ggjgEção pelo transcurso do 46° ani-
^^Prio da independência do país.
jjj^mtím grupo assumiu ainda a res-
S2ç§abi|idade pelo atentado, que ma-
^^^nais 16 pessoas, incluindo três
úSSvantes da família de Muawad e
mpiarda-Ms. (seis deles sírios).
M^ato menos 36 pessoas ficaram feri-

JORNAL DO BRASIL
Internacional quinta-feira, 23/11/89 ? 1° caderno a t.15

osão mata o

.. 
'.bomba, colocada numa loja va-

iv||a^bllada para a rua onde passaria a
comitiva de Muawad, foi acionada

^p^íicontrole remoto no exato mo-
mento em que por ali transitava o

«o 
do presidente. A Mercedes

Pa prova de balas e mais quatro
veículos foram lançados à distância,

^ffitamente destruídos. O corpo de
Muawad ficou completamente muti-
lado. Da comitiva participavam tam-
bém o primeiro-ministro designado,
Salini Hoss, e o presidente do Parla-

iísJBÊRto, Hussein Husseini, mas eles
Htóda sofreram.

O assassinato de Muawad provo-
cou uma reação enérgica do governo
dos Estados Unidos. O Departamen-
to de Estado afirmou que foi "um
desprezível ato de terrorismo contra
um homem da paz" e o presidente
George Bush disse que foi "um golpe
direto nos esforços para leavar a paz
ao Líbano". O subsecretário de Esta-

-rfAiP9ra 0 Oriente Médio, John Kelly,
apressou a esperança de que o pro-
fiçfiSA de paz prossiga no Líbano ape-

rfífda morte de Muawad. Em Paris, o
i^overno francês também condenou
...enfaticamente o atentado.
,l!rn'tiluawad, cristão maronita mode-"íaâo, fora eleito presidente, pelos•^parlamentares, no dia 5 de novem-

oro, como parte de um acordo de paz'apresentado 
pela Liga Árabe no final

de' 0utubr0, destinado a tentar pôr
fim a 14 anos de guerra civil. A elei-

r>çã®de Muawad tivera também o ob-
- jtftno de solucionar um impasse cons-
jitdlueiohal provocado quando o
•;ex"presidente Amin Gemayel. depois
.dalérmino de seu mandato, em se-
tembro do ano passado, designou o"gçoiral cristão Michel Aoun chefe de
juff,gabinete militar interino. Aoun"comestou 

energicamente a eleição de
^Miíâwad, qualificando-a de "trai-

ção". O general cristão também rejei-
, tQU.o. acordo de paz árabe, alegando

que/ele não determinava expressa-
mente a retirada imediata de cerca de
í'3Jmil soldados sírios que ocupam

terços do território libanês.
«rab O acordo de paz foi aprovado em
-•JÍíl

eleito do Líbano

PC alemão-oriental convoca

mesa-redonda com oposição
rr* n ^ •.rtllflMMIPItTI

o 
™ 

idènteMuawad deixa o palácio de governo, pouco antes do atentado que o matou

A profissão mais perigosa
seguida a um frágil cessar-fogo, esta-
belecido em setembro último e inter-
rompendo seis meses de combates em
Beirute - um período de intensos due-
los de artilharia entre as tropas de
Aoun e as forças sírias, durante o
qual o general pretendeu conseguir
apoio internacional ao seu projeto de
expulsar os sirios. O acordo de paz
preconiza reformas políticas e admi-
nistrativas, entre elas a redução dos
poderes do presidente —- tradicional-
mente sempre um cristão maronita
—, o reforço do papel do primeiro-
ministro — sempre um muçulmano
sunita -, e representação paritária
no Parlamento para as comunidades
cristã c muçulmana.

O plano de paz também não fora
bem recebido pelas facções muçulma-
nas xiitas pró-Síria e drusa, insatisfei-
tas com a munutenção da base sectá-
ria para o sistema político libanês. As
causas da guerra civil continuam, as-
sim, irremovíveis, num país arrasado
e que vive sob a terrível incerteza de
ver transformada em realidade irre-
versivel a partilha confessional já
existente na prática. Em quase 15
anos de guerra, a única certeza é a
cifra dos mortos e a destruição. Se-
gundo estatísticas da imprensa liba-
nesa, pelo menos 200 mil pessoas
morreram, 600 mil estão desabriga-
das e outras 300 mil ficaram feridas
ou mutiladas. As perdas meteriais são
incalculáveis.

Poucos cargos executivos são
mais perigosos e frustrantes do que
ser presidente do Líbano. Além de
enfrentar ações terroristas — o aten-
tado de ontem já tivera um preceden-
te, em setembro de 1982, quando uma
bomba matou o presidente recém-e-
leito Beshir Gemayel — o chefe de
Estado tenta governar um país prati-
camente inexistente, arrasado por
quase 15 anos de guerra civil.

O presidente - sempre um cristão
maronita por força de um acordo na-
cional não escrito, em vigor desde a
independência da França, em 1943
só tem o poder formal, com controle
apenas sobre uma pequena área de
Beirute Oriental (setor cristão), po-
dendo contar com reduzidas forças
do Exército regular.

Além disso, o presidente tem que
assumir o desafio de preencher um
vazio institucional, surgido em setem-
bro do ano passado. Naquele mês, ao
término de sua gestão, o presidente
Amin Gemayel - irmão de Beshir e
último chefe de Estado a cumprir in-
tegralmente seu mandato , formali-
zou uma novidade catastrófica para o
país, ao nomear um governo provisó-
rio, confiando sua chefia ao coman-
dante do Exército, general Michel
Aoun. O Líbano passava a ter dois
governos, pois o primeiro-ministro
em exercício, o muçulmano sunita Se-
lim Hoss. cuio mandato também ex-

pirava, recusou-se a dissolver seu ga-
binete. Hoss amparava-se no acordo
nacional, que determina que o pri-
meiro-ministro tem que ser um mu-
çulmano sunita e não, como Aoun,
um cristão.

O general cristão sempre garantiu
que não se opõe à formação de um
governo de unidade, mas não abre
mão de sua exigência: a garantia de
uma retirada total e imediata das for-
ças sírias que ocupam há vários anos
as regiões norte e leste do Líbano por
força de um mandato da Liga Árabe
quando a guerra civil atravessava
uma de suas fases mais violentas. Se
as boas intenções existem, pelo menos
nas palavras, a materialização é difí-
cií, na medida em que o atual impasse
exige um vencedor e um vencido. Ao
eleger para presidente, no dia 5 de no-
vembro, René Muawad - moderado
e amigo da Síria o Parlamento
isolou Aoun e o colocou contra a
parede: o general cristão teria que
aceitar o novo chefe de Estado ou
assumir toda a responsabilidade da
recusa.

Com"o assassinato de Muawad, as
forças intreressadas na sua morte dei-
xam remotas as esperanças de uma
solução política para a crise libanesa
e mantêm abertas as portas para a
opção militar. A guerra deverá conti-
nuar seu curso num país sem presi-
dente.
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COMISSÃO DE EXECUÇÃO
DA POLÍTICA DE

PRIVATIZAÇÃO DO ESTADO, oiítadõeficiente

A venda, através de concorrência, do Palace Hotel de Poços
de Caldas, é mais uma etapa importante da pioneira política de

privatização que vem sendo adotada pelo Governo de Minas.
O objetivo dessa política é reduzir a participação do Estado

economia, voltando sua atenção e empenho para as funções
sociais. Atividades como hotelaria, por exemplo, são conduzidas
com maior eficiência pela iniciativa privada. Ao Estado cabe
dedicar-se ao que realmente lhe compete: educação, saúde,
transporte, saneamento, segurança.

E neste sentido é que deve ser vista a privatização do tradicional
Palace Hotel de Poços de Caldas que, além disso, é um excelente
negócio para quem quer fazer um bom investimento em turismo.

Poços de Caldas, uma das mais ativas cidades do Sul de
Minas, está próxima a São Paulo e integrada ao Circuito das Águas
e conta com uma das mais modernas infra-estruturas turísticas do
País. Possui também forte parque industrial, sendo pólo de
desenvolvimento de toda uma rica região mineira. Turismo em
Poços de Caldas é atividade em todas as épocas do ano.

O Palace, localizado bem no centro da cidade, é um hotel
tradicional, com linda arquitetura, acabamento primoroso, piscina
interna romana com água quente e está ao lado do Centro de
Convenções e das Termas.

As propostas serão recebidas no dia 18 de janeiro de 1990, às
14:00 horas, naavenida Bernardo Monteiro, 1.477, em Belo Horizonte.

O Edital com as condições da Concorrência poderá ser
obtido nos seguintes endereços:

Belo Horizonte - Av. Bernardo Monteiro, 1.477
Tel. (031) 212-3499

Rio de Janeiro - Rua Buenos Aires, 93 - Conj. 1.001
São Paulo - Rua Libero Badaró, 377 - Conj. 2.301

BERLIM ORIENTAL — O Partido Co-
munista da Alemanha Oriental propôs aos re-
cém-criados movimentos oposicionistas a reali-
zação de uma mesa-redonda — nos moldes das
que encaminharam importantes reformas na
Polônia e na Hungria — para "discutir uma
nova lei eleitoral, a realização de eleições livres e
uma reforma da Constituição".

A proposta dá seguimento formal a uma
idéia lançada pelo novo secretário geral do
partido, Egon Krenz, quando chegou ao poder
em outubro, na crista de uma onda de protestos
de massa por maiores liberdades públicas.

O comunicado do Partido Socialista Unifi-
cado (SED, o PC) não marca uma data, especi-
ficando apenas que deverão participar, ao lado
do PC e dos quatro partidos que formam^sua
coalizão, "as outras forças políticas do pais'\

A principal delas é o Novo Foro, de tenden-
cia social-democrata, que mobilizou as manifes-
tações de massa de outubro e já recolheu
200.000 assinaturas pedindo sua legalização. As
outras são Despertar Democrático e Democra-
cia Agora, além do Partido Social-democrata.

Tchecos preparam

greve geral para

pressionar 
regime

PRAGA — Mais de 250.000 pessoas volta-
ram pelo sexto dia consecutivo à Praça Vences-
lau, no centro da capital da Tchecoslováquia,
para exigir a renúncia do governo comunista,
que convocou para amanhã reunião de emer-
gência do Comitê Central do PC. Um comitê de
greve foi criado para coordenar paralização
nacional de duas horas na segunda-feira, com o
objetivo de pressionar o regime.

"Viemos aqui para assumir o controle do
pais", disse à multidão o dramaturgo dissidente
Vaclav Havei. Foi lida uma mensagem de Ale-
xander Dubcek, o líder do regime liberalizar)-
te deposto pelas tropas do Pacto de Varsóvia
em 1968, apoiando a exigência de renúncia da
liderança comunista ortodoxa e afirmando que
"nos próximos dias" ele se juntará aos manifes-
tantes na praça.

Como vem ocorrendo desde sexta-feira, os
manifestantes gritavam "Renunciem!" e "Mi-

los, acabou!", referindo-se ao secretário geral
do PC, Milos Jakes. Periodicamente a multidão
sacudia centenas de milhares de chaveiros, pro-
duzindo um som que simbolizava os sinos do-
brando pelo fim do regime comunista.

Não faltaram ontem boatos de renúncia,
não só de Jakes, como do presidente Gustav
Husak. Fontes do PC afirmaram à agência
Ansa que o cx-premier Lubomir Strougal e 30
outros integrantes do Comitê Central pedi-
ram a renúncia coletiva de todo o Birò Político
do partido.

Várias fábricas importantes da região de
Praga aderiram à greve programada para se-
gunda-feira, caracterizando apoio cada vez
maior dos trabalhadores a um movimento pró-
democracia iniciado por intelectuais e estudan-
tes. Já estão em greve desde o início da semana
— para protestar contra a violência da repres-
são à primeira manifestação de protesto, na
sexta-feira — todas as universidades do pais,
teatros, estúdios de cinema, a Orquestra Filar-
mônica Tcheca e dois times de futebol.

O Foro Cívico, organização oposicionista
fundada no domingo, confirmou que é falsa a
informação de que um estudante teria sido mor-
to na repressão de sexta-feira. Exigiu no entanto
a imediata libertação do dissidente Petr Uhl,
preso por ter espalhado o boato.

Todas essas organizações reivindicam, a)ém
de eleições livres, uma emenda constitucíoral
que suprima o artigo estabelecendo o chamado
"papel dirigente" monopolistico do PC. Sjas
plataformas incluem ainda pluralismo polítjijp,
socialismo democrático, pleno exercício dos^i-
reitos fundamentais e adoção de certo grai^fje
economia de mercado. uib

O SED marcou para os dias_ 15 a l^e
dezembro um congresso de emergência no qual
deverá ser eleita sua nova liderança. O própjjjo
Krenz, considerado um reformista de últ^a
hora, estaria com seus dias contados.

Ontem, no entanto, ele disse aos trabalhafjp-
res de uma fábrica de Berlim Oriental que fl^o
pretende ser uma figura de transição: $$0
assumi o cargo para promover mudanças apç-
nas durante quatro meses". Acrescentou quf&o
PC não aceitará ser afastado da direção politi-
ca: "Nosso partido deve desempenhar uma fiuj-
ção no movimento popular, e não aceitará;^r
posto contra a parede", disse.

Mazowiecki começfy
I . ,.OfI
hoje visita de \

3 dias à URSS

Luiz Recena

MOSCOU — "Há uma série de problemas'
no passado e tenho em vista as lacunas
história. Penso que seja necessário compen&r
moralmente o prejuízo causado aos poloneses
que foram vítimas e homenagear os que fd-
ram mortos, como foi feito com outras pes-
soas." A Trase é do primeiro-ministro polonel
Tadeuz Mazowiecki, que chega hoje a Mosdoxi
para visita oficial de três dias.

Os soviéticos, mestres em boas-vindas coçp
panos quentes, cuidaram de organizar tod&|8i
programação orientada para reafirmar os laços
de amizade e cooperação entre a Polônia e a
URSS, com uma discreta ênfase à dependência
polonesa em defesa e energia, por exemploqA
entrevista do primeiro-ministro polonês —
mem da igreja católica e conselheiro do sindi-
cato Solidariedade — é o primeiro de vários
frissons que poderão ocorrer durante a visita}?)

Na entrevista, concedida à agência TdÉ,
Mazowiecki informa que nos dois países estílò
ocorrendo processos novos, e que nesta sittia-
ção é especialmente importante ter noções d^,-
ras acerca dos objetivos mútuos. Por essí
razão considera a viagem um bom momentt
para estabelecer contatos a nível de Estado, poi
não representa um partido, mas sim o podei" estatal.

A conversa continua no mesmo tom e Ma
zowiecki não despreza outros tipos de contatos
com os soviéticos, mas chama várias vezes aten-
ção para a preponderância dos laços a nivel
estatal. O novo primeiro-ministro, com habili-
dade, tenta tranqüilizar os soviéticos quantd
aos acordos existentes entre os dois países, acj
dizer que é tarefa do seu governo honrar seus!
deveres dc aliado, decorrentes de todos os acor-j
dos. "Queremos confirmar que esta posiçãoo!
não ê elemento superficial da nossa política J
afirmou. '

Tadeusz Mazowiecki repete discursos ante-
riores em favor de manter os níveis de coopera-
ção econômica com a União Soviética, ou am-
pliá-los, se possível. Garante que lu
perspectivas para novas formas de parceria eco
nômica com os soviéticos, mas nào dá detalhe:
delas.

c0ITAL 
DE VENDA

AÇOMINAS
GRUPO SIDERBRAS

-160.000 METROS DE CABOS
ELÉTRICOS (COBRE)

CABOS DE ALUMÍNIO NU COM
ALMA D£ AÇO

SUCATAS DE ALUMÍNIO E DE COBRE

A Aço Minas Gerais S.A. - AÇOMINAS (Grupo SIDERBRÁS), CGC
17.227.422/0001-05, venderá em regime de concorrência pública, nas condições em
que se encontram, os seguintes materiais: , , ...
Item 01 - Aproximadamente 160.000 metros de cabos elétricos (cobre) em perfeito

estado de conservação, divididos em aproximadamente 18 lotes-
Item 02 Aproximadamente 3 toneladas de limalhas de cobre (lote único).
Item 03 Aproximadamente 12 toneladas de sucata de cabos de cobre (misto) enca-

pados (lote único).
Item 04 - Aproximadamente 10 toneladas de cobre eletrolítico provenientes de ven-

taneiras, placas e caixas de refrigeração, de alto-forno (lote único).
Item 05 - Aproximadamente 1,5 tonelada de cobre nu, proveniente de motores des-

montados (lote único). .
Item 06 - Aproximadamente 3 toneladas de cabos de alumínio nu com alma de aço

(lote único). .
Item 07 - Aproximadamente 1 tonelada de sucata de alumínios diversos (lote único).
Item 08 - Aproximadamente Aproximadamente 4 toneladas de cabos de aço, alta-

tensão, bitolas diversas (lote único).
As propostas deverão ser feitas individualmente para o total de cada lote e

encaminhadas em envelopes lacrados até o dia 08.12.39, à DEDM - Divisão de Es-
tocagem e Distribuição de Materiais, Rodovia MG-443, km 05, Ouro
Branco-MG, CEP 36.406, com a indicação "proposta para compra de materiais ,
citando a referência do número do item e lote. „ ... . ^

Os envelopes serão abertos no dia 12.12.89, às 10:00 horas, no Escritono Cen-
trai, sala 256, bloco 2, 2? andar, em Ouro Branco, rodovia MG-443, km 0-5, com a
presença franqueada aos interessados.

Somente serão aceitas, do mesmo proponente, uma proposta para cada lote.
Será considerada vencedora a proposta de maior valor, observando-se os preços mini-
mos da AÇOMINAS. , , . .

Havendo desistência do vencedor da proposta, poderá haver negociação com
o 2?colocado e assim sucessivamente. .

A AÇOMINAS não responde por qualquer despesa com retirada, transporte,
todo e qualquer imposto, reservando-se o direito de recusar propostas que não aten-
dam aos seus intereses.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
50% do valor do material será pago a título de sinal, em ate 24 noras apos

a abertura das cartas.
50% do restante, será pago até o dia 21.12.89.

Adós a quitação, será dado ao comprador um prazo máximo de 30 dias para a retira-
T ~da-de-í>vtferiak__ 7 T-XíSTntêrêssãcIosi poderão fazer contatos no horário co-
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'Ohituário

Rio de Janeiro
Maura Murta Fernandes, 96

"'Snos, de artcriosclerose sistê-"''friica, em casa, no Jardim Bo-w'tânico (Zona Sul). Fluminen-"''Se, viúva, foi sepultada ontem''"rio Cemitério de São João Ba-
m tista, em Botafogo (Zona Sul).
^ ¦'João Augusto Araújo de Almei-

• da, 36 anos, de pancreatite''aguda, em casa, na Tijuca (Zo-
Norte). Paranaense, soltei-

'- to, foi sepultado ontem no São
('"João Batista. Tinha dois fi-¦ulhos.
«i Alexandre Pereira dos Santos,
-n#l anos, de insuficiência car-
Oíçliaca, em casa, em Copacaba-
- j na (Zona Sul). Fluminense, ca-
(-oüàdo, foi sepultado ontem no

São João Batista. Tinha duas
, filhas.'íraci Maria de Fátima Alves,"J'2? anos, de tuberculose pul-
ffionàr e dipsomania, no Hos-"ríital Miguel Couto, no Le-"fib)on (Zona Sul). Fluminense,

88soltcira, morava em São Con-
girado (Zona Sul) e foi sepulta-°'tía ontem no São João Ba-
-'-tista. Tinha três filhos.'-Carlos Alberto do Desterro, 18
'Wtnos, de ferimentos perfuran--'Ws, em Botafogo, na Zona Sul,
f,(ii'nde morava. Fluminense, sol-"'tfiiro, foi sepultado ontem no
' -Silo João Batista.
SOÍt

Ernestina Machado Durães, 80
anos, de pneumonia aguda, em
casa, em Jacarepaguá (Zona
Suburbana). Fluminense, viú-
va, foi sepultada ontem no Ce-
mitério de São Francisco Xa-
vier, no Caju (Zona
Portuária).
Nanei de Noronha Mota, 48
anos, a causa da morte depcn-
dendo de exames complemen-
tares, em casa, no Encantado
(Zona Suburbana). Fluminen-
se, divorciada, foi sepultada
ontem no Caju.
Severina dos Santos Luz, 78
anos, de insuficiência cardíaca,
em casa, em Bangu (Zona
Oeste). Pernambucana, viúva,
foi sepultada ontem no Caju.
Tinha dois filhos.
José Vicente Ribeiro Júnior, 63
anos, de insuficiência cardíaca,
no Hospital Rocha Faria, em
Campo Grande (Zona Oeste).
Fluminense, viúvo, foi sepulta-
do ontem no Caju.
Juvêncio Chaves, 78 anos, de
queimaduras generalizadas de
2o grau, no Hospital Pedro II,
em Santa Cruz (Zona Oeste).
Fluminense, viúvo, morava no
Méier (subúrbio da Central) e
foi sepultado ontem no Caju.
Tinha quatro filhos.

,, Aida Cardoso Kremer, 71 anos,'ii'e infarto, em casa, em Porto
®TÃlegre, na segunda-feira. Pro-•'Tvfssora universitária aposenta-
-i;da, Alda nasceu na cidade

gaúcha de Novo Hamburgo.
Lecionou História e foi cate-
drática da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul.
Também foi técnica em educa-
vão (ia Secretaria de Educação
do estado e ocupava o cargo
cie delegada da Organização

Estados
Mundial de Ensino Pré-Esco-
lar, na seção sul-americana.
Foi a primeira mulher a ser
admitida (em 1973) nos qua-
dros da Escola Superior de
Guerra, na Urca. Rio. Tam-
bém participou de movimen-
tos assistenciais à criança po-
bre e de entidades de classe
do magistério. Era solteira.
Foi enterrada terça-feira, no
Cemitério João XXIII, em
Porto Alegre.

IMEMORIAL DO CARMO
; tylwi 22 4-4004
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ALICE VERGARA PAES LEME

Suas filhas, Maria Angela e Orlanda;

| seus genros, Noé e Adhemar e seu
I neto, Bruno (ausente), comunicam

seu falecimento e convidam para a
missa no dia 24 de novembro, sexta-feira,
às 17hs, na Igreja de São José da Lagoa.

DOM THOMAZ DA GAMARA

(CENTENÁRIO DE NASCIMENTO)
Seus ex-alunos do Colégio Padre
Antonio Vieira fazem celebrar missa
em memória do boníssimo e iriesque-
cível professor, na Igreja de Nossa
Senhora Mãe dos Homens, Rua da
Alfândega n° 54, dia 24 de novem-
bro, 6a feira, às 11:30 horas.

oí
ú
È)
OI
01

DOM THOMAZ DA CAMARA
(Centenário de nascimento)

O Colégio Padre Antonio Vieira, por
seus Diretores, Professores, Auxiliares,
Alunos e Antigos Alunos, convida para
a Missa que fará celebrar pelo centená-

rio de nascimento de seu Fundador e Diretor
DOM THOMAZ DA CAMARA, sexta-feira,
dia 24 de novembro, às 11,30 horas, na
Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens,
(Rua da Alfandega n° 54).

MARIA JOSi PONTUAL
Raul Pontual, Geneviève e Jorge
Pontual, Gilda e Marcello Jefferson
de Oliveira, Angela e Jorge Alexan-
dre Faure Pontual, Livia Pontual,
Alfredo Jefferson de Oliveira, Sônia
e Bernardo Jefferson de Oliveira
agradecem as carinhosas manifes-
tações de pesar recebidas.

Guarda se irrita com barulho e

mata motoqueiro 
pelas 

costas

SÃO PAULO — O estudante Carlos Roberto Posterli, de
18 anos, foi morto com um tiro nas costas anteontem à
noite, em frente a uma escola municipal de São Mateus, na
Zona Leste da capital, por um integrante da Guarda Civil
Metropolitana, da Prefeitura de São Paulo. Carlos Alberto
dirigia uma motocicleta e, junto com amigos, passava a todo
instante em frente à Escola Municipal Osaka, na Avenida
Baronesa de Buriti, n° 55, onde estudava. O barulho das
motocicletas irritou o guarda Klaus Müller Lobo, de 24 anos,
que foi pedir aos rapazes para que saíssem imediatamente
dali. Formou-se uma confusão e, como os rapazes con-
tinuaram a circular em frente à escola, o guarda atirou,
atingindo Carlos Alberto.

Klaus Müller Lobo foi levado para o 49° Distrito Policial,
de São Mateus, e preso em flagrante. Em depoimento,
ele negou que pretendesse acertar nos rapazes. Explicou que
foi xingado pelo grupo e que sacou a arma apenas como
advertência, já que eles empinavam as motos e se recusavam a
obedecer. Quando disparou, disse, não tinha intenção de
atingir ninguém.

A atitude do policial revoltou o grupo todo. No bairro,
comentava-se com indignação que a Guarda Civil Metro-
politana — criada pelo ex-prefeito Jânio Quadros em 1985
sob muita resistência dos meios policiais - tem o dever de

Refém consegue fugir

de cinco assaltantes

no interior da Bahia
FEIRA DE SANTANA, BA — O pecuarista Fernando

Afonso Estrela, de 47 anos, que foi tomado como refém
por cinco assaltantes quinta-feira da semana passada, no
município de Coração de Maria, região de Feira de Santana,
conseguiu fugir dos ladrões durante a noite do mesmo dia, cm
Curaçá, cidade da região de Juazeiro, no oeste do estado.
Fernando aproveitou um momento cm que os ladrões esta-
vam distraídos e saiu correndo, conseguindo encontrar pouco
depois a policia, que já estava em diligências na área.

Os ladrões assaltaram Fernando Estrela para roubar a
caminhonete Chevrolet D-20, de placa FK-5878, que ele
dirigia indo de Coração de Maria para o município de
Santanópolis. Os cinco homens, fortemente armados, chega-
ram num Gol e levaram Fernando Estrela para Juazeiro.
Informada de que os ladrões foram para aquela região, a
polícia local conseguiu localizar ú carro numa fazenda de
Manuel Lopes da Silva, o Zé Preto, que foi autuado em
flagrante sob a acusação de estar funcionando como recepta-
dor de carro roubado, ficando preso em Juazeiro.

O delegado regional de Juazeiro, Aderbal Prado de Quei-
rós, está investigando quem são os cinco assaltantes e, através
de informações de Fernando Estrela, que ouviu três nomes, já
conseguiu identificar um deles, Valdir Zaníne, o Galego, que é
fugitivo da Penitenciária Lemos Brito, em Salvador. 0
delegado disse que Galego já foi preso uma vez em Juazeiro,
por tentar assaltar uma agência do Bradesco. Ainda baseado
nas informações do pecuarista, a polícia tem os apelidos de
mais dois assaltantes: Nego Saei e Barri. Outra informação da
polícia é que um dos homens estava com a mão direita
ferida, sangrando muito, possivelmente porque tinha levado
um tiro.

cuidar da segurança da população, mas que não deveria
portar arma de fogo,

O caso chamou ainda mais a atenção por ser o terceiro em
circunstâncias semelhantes ocorrido em menos de uma sema-
na envolvendo policiais. O primeiro foi em Campinas e dois
inquéritos, um civil e outro militar, já estão abertos para
apurar a morte do garoto Paulo César Franco Otero, de
12 anos. Na madrugada de sábado, Paulo César foi atingido
por um tiro na testa disparado pelo policial militar Marcos
Antônio Brazotaro, que participava de uma operação da PM
para coibir os rachas na cidade. Ele apenas assistia às corridas
quando a bala o acertou.

Na madrugada de terça-feira foi a vez de Luciano Alves
Miranda, de 13 anos. Ele morreu atingido por vários
tiros disparados por policiais das Rondas Ostensivas Tobias
de Aguiar (Rota), que, segundo testemunhas, invadiram bar-
racos, espancaram e ameçaram moradores da favela Jar-
dim Maria Eliza, em Vila Brasilândia, na Zona Norte da
cidade.

No 45° Distrito, os policiais informaram que o garoto,
junto com outros três que teriam fugido, havia roubado
um Escort e resistiu à prisão usando um revólver calibre 38.0
dono do automóvel, em seu depoimento, não reconheceu, no
entanto, o garoto como um dos rapazes que o abordou.

Saulo retira tropas

das vilas disputadas

por Acre e Rondônia

BRASÍLIA — Em despacho publicado ontem no Diário
Oficial da União, o ministro da Justiça, Saulo Ramos, de-
terminou a retirada no prazo de 15 dias de todo o efetivo de
tropas federais (Polícia Federal e Exército) que desde
o dia 26 de maio ocupa as vilas Extrema e Nova Califórnia,
região disputada pelos estados de Rondônia e Acre. A
pendência será resolvida, em última instância, pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

A retirada das tropas federais, segundo o ministro, se
deve aos pesados encargos financeiros que a União vem
tendo com a ocupação federal e também à posição cômoda
adotada pelos dois governadores da área, Jerônimo Santa-
na, de Rondônia, e Flaviano Melo, do Acre, para não
resolverem juridicamente no Supremo Tribunal Federal
(STF) a situação litigiosa entre as suas fronteiras.

O ministro da Justiça enviou o processo de litígio entre
os dois estados para a Procuradoria Geral da Repúbli-
ca, para que esta acione o Supremo Tribunal Federal, que
deverá convocar os dois estados a fim de que a pendên-
cia fronteiriça seja resolvida em definitivo com base no que
determina a Constituição Federal. Saulo Ramos assinala
que, caso ocorram novos distúrbios na área após a saída das
tropas federais, o governo federal poderá determinar a
intervenção federal nos dois estados ou a decretação do
estado de defesa na região em disputa, mecanismos consti-
tucionais que permitirão à União dar uma solução definiti-
va para o conflito.

Desespero — Lojas e agências bancárias da cidade
gaúcha de Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Ale-
gre, cerraram suas portas na manhã de ontem, em protesto
contra o elevado número de assaltos, principalmente no
comércio. Numa passeata com cerca de 200 pessoas, entre
comerciantes — em "desespero", como diziam —, estu-
dantes e funcionários de lojas, os manifestantes pediram mais
policiamento nas ruas. Em média, são quatro assaltos a mão
armada por dia na cidade, principalmente nas pequenas lojas,
segundo dados da Associação Comercial de Cachoeirinha. O
comerciante José Fialho afirmou que sua loja "já foi assalta-
da cinco vezes e num arrombamento levaram todo o esto-
que".

Agressão — O presidente da Comissão de Direitos
Humanos e Defesa do Consumidor da Assembléia gaúcha,
deputado Mário Madureira (PMDB), anunciou ontem que
será apurado pelo legislativo o episódio de agressão por
suspeita de roubo contra o aposentado Manuel Martins do
Nascimento, de 80 anos, por seguranças da Filial 1 das
Lojas Americanas em Porto Alegre, na terça-feira. O cliente,
que é cardíaco, sentiu-se mal e teve de ser levado ao
Pronto-Socorro Municipal. "Não ê novidade que muitas
vezes a segurança das Lojas Americanas age com bruta-
lidade e temos que dar um basta nisso", protestou o depu-
tado. O povo revoltado ameaçou um quebra-quebra na loja
que só a PM conseguiu conter.

MARIANNE SIMON
A Frederico, Gabriela, Monica,

V" Y genros e netos comunicam seu
falecimento e convidam para o

* enterro hoje, dia 23.1 1 89 no
Cemitério Comunal Israelita do Cajú às
10:30 horas. Pede-se não enviar flores.

LUIZ FRAGA
(Missa de 7o Dia)

t 

HELOÍSA, LUIZ EDUARDO e CYNTHIA,
LUIZ HENRIQUE e ADRIANA convidam
parentes e amigos para a Missa de 7° Dia de
seu marido, pai e sogro, que será realizada

AMANHÃ, dia 24. às 19 00 horas, na Igreja do
Colégio Santo Inácio, à Rua São Clemente n°
226 - Botafogo

PROFESSOR

DR. FERNANDO GENTIL

f

as

(missa de 7o dia)

A família cumpre o doloroso dever de comuni-
car o seu falecimento" ocorrido em São Paulo e
convida parentes e amigos parada missa de 7o
dia que será celebrada AMANHÃ (sexta-feira),

19:00hs, na Igreja São José da Lagoa, à Av.
Borges de Medeiros 2735 Lagoa.

Avisos

Religiosos

e Fúnebres
Recebemos seu anúncio na
Av. Brasil, 500. De domingo
à 6" até 20:00h, aos sábados
e feriados 17:00h. Tels: 585-
4350 - 585-4326 - 585-
4356 Após estes horários
atendemosnos Tels 585-
4320 e 585-4476 ou no ho-
rário comercial nas lojas de

CLASSIFICADOSPara outras informações,consulte o seuJORNAL DO BRASIL

DANILO DE ALENCAR PINTO
Fernando Borges Fortes, esposa e filhos convidam

parentes e amigos para a missa que farão celebrar
hoje, 5a feira, 23.1 1.89, às 18 hs., na Igreja do
Colégio Santo Inácio, à rua São Clemente, 226
— Botafogo.

DANILO DE ALENCAR PINTO

A família convida parentes e amigos para a missa

que fará celebrar hoje, 5a feira, 23.11.89, às 18 hs,

na Igreja do Colégio Santo Inácio à rua São Cie-

mente, 226 — Botafogo.

DIA MACIONAL

DE AÇÃO DE GRAÇAS

O Governador do Estado do Rio de Janeiro e Sra.
Moreira Franco convidam a população do Rio de
Janeiro para assistir ao Te Deum que, em come-
moração"ao Dia N^ctonal de Ação de Graças, será
celebrado às 1 8 horas do dia 23 de novembro de
1989, na Catedral de São Sebastião, na Av. Repú-
blica do Chile (entrada pela Rua dos Arcos).

ANTONIO ROBERTO

IMENES
MISSA DE 7° DIA

tOs 

Amigos da CACEX convidam para a
Missa de 7o Dia em intenção da alma de
A N TÔ N4Ô -R O B-iRTO~4MEÍ^S_a. re aiiza r-_
se às 1 0 horas da manhã do dia 24/11/89

na Catedral Metropolitana da Cidade do Rio de
Janeiro- Capela do Santíssimo.

Acidente com j alinho %

interdita aeroporto —

no Sul por 6 horas z a

PORTO ALEGRE — O jatinho Ciatetion prefixo FT-
ZPK, do Frigorífico Extremo Sul, conseguiu dar um suíto
ontem no maior plantador individual de arroz do mundd e
proprietário da empresa, Érico Ribeiro, além de atrasar'todas
as chegadas e saídas de vôos previstas no Aeroporto Salgado
Filho, nesta capital. O estouro dos pneus, depois fluej o
Ciatetion aterrissou, deslocou a aeronave fazendo com.quç o
aparelho ficasse atravessado na pista principal por mais (de
seis horas. O acidente, até as 16 horas, atrasou pelo menos
oito vôos. Érico e o piloto nada sofreram. i i

Os maiores prejudicados foram os passageiros do vôo 100,
da Varig, que embarcaram no Rio de Janeiro às 9h40
com destino a Porto Alegre. O acidente com o jatinho
coincidiu com o horário previsto de desembarque do5avi!ío
da Varig. A orientação da torre de comando foi para que
sobrevoasse a cidade, pelo menos por uma hora. C|e-
pois disso, o avião seguiu para Florianópolis e só desceu em
Porto Alegre quando faltavam 15 minutos para as p*6horas. Além do cansaço, não houve pânico entre os passagpi-
ros, segundo o engenheiro Marcelo Fonseca, 30 anoç, que
teve alguns compromissos adiados. > i

O vôo 321, também da Varig, vindo de Fortaleza, aterijis-
sou uma hora depois do previsto, às 15h50. Os vôos p(o-
venientes do interior do estado também ficaram prejudicadas.
O 622, da Riosul, deveria chegar antes das 14 horas, mas,só
conseguiu pousar às I5h20. - ti |
Procuradoria denuncia |i I

8 por invasão de área j

indígena em Aripuanã !
CUIABÁ - A Procuradoria da República em Majto

Grosso encaminhou denúncia ao juiz da 3a Vara Fede-
ral, nesta capital, contra oito líderes da invasão de cetfca
de 60 mil hectares da área indígena Zoró, localizada ho
município de Aripuanã, no extremo noroeste do estaqo.
Entre os denunciados está o principal líder da invasãoi o
madeireiro Américo Minotti, que vendia lotes para pds-
seiros como se fossem terras devolutas da União. |

A invasão do território Zoró deu início a uma séfie
de conflitos entre posseiros e várias nações indígenas da
região de Aripuanã, que culminou com o assassinato, i\o
ano passado, do cacique laminer, da tribo Suruí. . i

A denúncia da Procuradoria da República foi' feita
com base em inquérito da Polícia Federal, aberto em( 9
de março do ano passado, a pedido da 2a Superinteji-
dência Regional da Funai, com sede nesta capital. No
inquérito foram citadas 55 pessoas, mas 47 delhs
não foram denunciadas por se tratarem de posseiros q[ie
foram enganados por Américo Minotti c os outros sqte
denunciados. Além de Américo Minotti Filho, foratoi
denunciados também pela Procuradoria da Repúbliba
Deraldo Alves Santana, Nelci Capitani, Telèmaco de-
riolli, Elizeu Eloi Link, Dionísio Zelaya, Edvaldo Perci-
ra de Souza e Firmino Pereira de Souza. i

Todos os oito denunciados foram enquadrados jio
Artigo 20 da Lei 4947'66 (invasão de terras pertencentes
ao patrimônio da União), combinado com o Artigo 59
da Lei 6001 '73 (Estatuto do índio), que prevêem pepa
de seis meses a três anos de prisão. Eles foram cji-
quadrados também no Artigo 28 do Código Penal Brti-
sileiro, por formação de quadrilha, com a agravante do
Artigo 62, inciso I, combinado com o Artigo ^9
do Código Penal, por liderar ação criminosa. ; |

Repressão "A medida visa reprimir uma 'inva-
são de terras indígenas e, ao mesmo tempo, oríentfir
pessoas desinformadas no sentido de que não.ad-
quiram terras sem antes consultar o Incra e a Funai, póis
podem sen ludibriadas por elementos inescrupulqsosj",
disse ontem o procurador da República em Mato prqs-
so, Roberto Cavalcanti. O procurador lembrou que
são comuns os casos de venda de terras indígenas como
se fossem terras devolutas, proporcionando grandes lju-
cros aos mentores das invasões. |

Roberto Cavalcanti criticou ainda a demora da Fli-
nai e do Incra em resolver o problema da invasão (jo
território Zoró, apesar de ter sido liberada verba para. a
retirada e assentamento dos posseiros em outra -ároa.
"Espera-se que, com esta medida, as autoridades da
Funai e do Incra saiam da sua omissão para a ação, e
uma ação eficaz", disse o procurador. • •

O território Zoró vem sendo constantemente invacji-
do tanto por posseiros como por madeireiros interessp-
dos nas madeiras nobres, como mogno e cerejeira, exis-
tentes na área. Essas invasões provocaram, no arto
passado, uma reação armada dos gr.upos suruí, cinta-
íarga, gavião e arara, além dos próprios zorós. t

•_ i
A FAMÍLIA DE

JOSE CARLOS LOCK SILVA

30° DIA í

CELSO TÚLIO PRATES DA SILVEIRA

3o ANO

t

Abalada pelo novo golpe convida para a Missa
pelos seus dois saudosos e pranteados entes
queridos dia 24 sexta feira, às 1 9 00 h na Ca
pela da Igreja da Ressurreição à Rua Francisco
Otaviano 99 Copacabana

I

JOSE FIÜNTO !

DE MELO VALENÇA
JLo Alfeu Valença e família, demais parentes e I

amigos comunicam o falecimento do'
| inesquecível FILINTO e convidam para'

Missa de 7o Dia, que ocorrerá na próxima ,sexta-feira, dia 24, às 11 horas, na Capela,
Santíssimo da Catedral Metropolitana à Aveni- i
da Chile, Centro ; i

f

1TÂMÂR DE SOUZA
Sua esposa IRENE, convida para a MISSA DE 2 ANOS D§ jSAUDADE, dia 24/11, 6rt feira, às 11 horas na Igreja Nossg |Senhora do Carmo (Rua 1o de Março)

ANTONIO ROBERTO IMENE&
> I

+

(Missa de 7° Dia) . ? J
GENERAL ROBERTO DE SOUZA IMENESgj
FAMlLIA. agradecem as manifestações de pi£
sar e carinho por ocasião do seu falecimentos '
convidam parentes e amigos para a Missa qtie*

farão celebrar no dia 24/1 1 /89. sexta-feira, às 10 ÕCff
horas, na Nova Catedral de São Sebastião do Rio de?
Janeiro, à Av Chile n° 245
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iObituári©

oL
Haroldo Barroso, 54 unos, de

'áOiiAiçls, na Casa de Saúde São
Miguel, em Botafogo (Zona

Oüj.Sul). Cearense, solteiro, Ha-
ubitoldo Barroso destacou-se co-
fjíírnio um dos melhores esculto-
mares da geração pós-ncocon-
1oiíretista, realizando trabalhos
saupós quais a abstração geomé-
-io,(rica era a base para o desen-
.gqjyolvimento de suas esculturas
üAjfi relevos. Eram obras sóbrias,

ój.. que, na sua última fase, expôs-
ta em março deste ano, na Ga-íjjeria 

Artespaço. dirigiam-se a
um ascetismo minimalista. Vi-" vendo desde 1950 no Rio, on-" de iniciou seu trabalho colabo-
hindo em projetos de jardins e'1 murais escultórios com Rober-
to Burle Marx, recebeu, em

-«71973, o prêmio de viagem ao
rrv estrangeiro do Salão Nacional
übíde Arte Moderna. Trabalhou
(vitambém com Ana Letícia no

v.,ateliê de escultura do lngá, Ni-
í r, :ierói, e foi um dos proprietá-
8BÍ rios da Galeria de Arte GB,
oL>cm Ipanema (Zona Sul). Foi
jb sepultado ontem no Cemitério
.Ji(de São Francisco Xavier, no
2-jíÇaju (Zona Portuária).
-òtiVIaura Murta Fernandes, 96
üúanos. de arteriosclerose sistè-
-? 'mica, em casa, no Jardim Bo-
satânico (Zona Sul). Fluminen-
«ofSe| viúva, foi sepultada ontem

(io Cemitério de São João Ba-
lista, em Botafogo (Zona Sul).

M João Augusto Araújo de Almei-4 ífa, 36 anos, de pancreatite'aguda, em casa, na Tijuca (Zo-¦"na Norte). Paranaense, soltei-
ro. foi sepultado ontem no São
João Batista. Tinha dois fi-
lhos,
Alexandre Pereira dos Santos,
91 anos, de insuficiência car-
diaca, em casa, em Copacaba-
na (Zona Sul). Fluminense, ca-
sado, foi sepultado ontem no

-tny

Rio de Janeiro
São João Batista. Tinha duas
filhas.
Iraci Maria de Fátima Alves,
29 anos, de tuberculose pul-
monar c dipsomania, no Hos-
pitai Miguel Couto, no Le-
blon (Zona Sul). Fluminense,
solteira, morava em São Con-
rado (Zona Sul) e foi sepulta-
da ontem no São João Ba-
tista. Tinha três filhos.
Carlos Alberto do Desterro, IS
anos, de ferimentos perfuran-
tes, em Botafogo, na Zona Sul,
onde morava. Fluminense, sol-
teiro, foi sepultado ontem no
São João Batista.
Ernestina Machado Durãcs, 80
anos, de pneumonia aguda, em
casa, em Jacarepaguá (Zona
Suburbana). Fluminense, viú-
va, foi sepultada ontem no Ce-
mitério de São Francisco Xa-
vier, no Caju (Zona
Portuária).
Nanei de Noronha Mota, 48
anos, a causa da morte depen-
dendo de exames complemen-
tares, em casa, no Encantado
(Zona Suburbana). Fluminen-
se, divorciada; foi sepultada
ontem no Caju.
Severina dos Santos Luz, 78
anos, de insuficiência cardíaca,
em casa, em Bangu (Zona
Oeste). Pernambucana, viúva,
foi sepultada ontem no Caju.
Tinha dois filhos.
José Vicente Ribeiro Júnior, 63
anos, de insuficiência cardíaca,
no Hospital Rocha Faria, em
Campo Grande (Zona Oeste).
Fluminense, viúvo, foi sepul-
tado ontem no Caju.
Juvêncio Chaves, 78 anos, de
queimaduras generalizadas de
2° grau, no Hospital Pedro II,
em Santa Cruz (Zona Oeste).
Fluminense, viúvo, morava no
Méier (subúrbio da Central) e
foi sepultado ontem no Caju.
Tinha quatro filhos.

Estados
A Ida Cardoso Krcmer, 71 anos,
de infarto, em casa, em Porto
¦Alegre, na segunda-feira. Pro-
-íessora universitária aposenta-

-vi.da. Alda nasceu na cidade
v gaúcha de Novo Hamburgo.
<-• ílecionoú História e foi cate-

idrática da Universidade Fede-
i: mal do Rio Grande do Sul.
¦ 'Também loi técnica em educa-"-ção da Secretaria de Educação
oo do estado e ocupava o cargo

de delegada da Organização

Mundial de Ensino Pré-Esco-
lar, na seção sul-americana.
Foi a primeira mulher a ser
admitida (em 1973) nos qua-
dros da Escola Superior de
Guerra, na Urca, Rio. Tam-
bém participou de movimen-
tos assistenciais à criança po-
bre e de entidades de classe
do magistério. Era solteira.
Foi enterrada terça-feira, no
Cemitério João XXIII, em
Porto Alegre.

ÍUU

MEMORIAL DO CARMO
fyfon 224-4004

A,:

«b

MARIA JOSÉ PONTUAL
Raul Pontual, Geneviève e Jorge
Pontual, Gilda e Marcello Jefferson
de Oliveira, Angela e Jorge Alexan-
dre Faure Pontual, Livia Pontual,
Alfredo Jefferson de Oliveira, Sônia
e Bernardo Jefferson de Oliveira
agradecem as carinhosas manifes-
tações de pesar recebidas.
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ITAMÂfê DE SOUZA
Sua esposa IRENE, convida para a MISSA DE 2 ANOS DE
SAUDADE, dia 24/11, 6" feira, às 11 horas na Igreja Nossa
Senhora do Carmo (Rua 1o de Março).

ANTONIO ROBERTO IMENES
(Missa de 7o Dia)

f 

GENERAL ROBERTO DE SOUZA IMENES e
FAMÍLIA, agradecem as manifestações de pe-
sar e carinho por ocasião do seu faiecimento e
convidam parentes e amigos para a Missa que

farão celebrar no dia 24/11 /89. sexta-feira, às 10:00
horas, na Nova Catedral de São Sebastião do Rio de
Janeiro, à Av. Chile — n° 245.

Guarda se irrita com barulho e

mata motoqueiro 
pelas 

costas

SAO PAULO — O estudante Carlos Roberto Posterli, de
18 anos, foi morto com um tiro nas costas anteontem à
noite, em frente a uma escola municipal de São Mateus, na
Zona Leste da capital, por um integrante da Guarda Civil
Metropolitana, da Prefeitura de São Paulo. Carlos Alberto
dirigia uma motocicleta e, junto com amigos, passava a todo
instante em frente à Escola Municipal Osaka, na Avenida
Baronesa de Buriti, n° 55, onde estudava. O barulho das
motocicletas irritou o guarda Klaus Müller Lobo, de 24 anos,
que foi pedir aos rapazes para que saíssem imediatamente
dali. Formou-se uma confusão e, como os rapazes con-
tinuaram a circular em frente à escola, o guarda atirou,
atingindo Carlos Alberto.

Klaus Müller Lobo foi levado para o 49° Distrito Policial,
de São Mateus, e preso em flagrante. Em depoimento,
ele negou que pretendesse acertar nos rapazes. Explicou que
foi xingado pelo grupo e que sacou a arma apenas como
advertência, já que eles empinavam as motos e se recusavam a
obedecer. Quando disparou, disse, não tinha intenção de
atingir ninguém. v

A atitude do policial revoltou o grupo todo. No bairro,
comentava-se com indignação que a Guarda Civil Metro-
politana — criada pelo ex-prefeito Jânio Quadros em 1985
sob muita resistência dos meios policiais — tem o dever de

Refém consegue fugir

de cinco assaltantes

no interior da Bahia
FEIRA DE SANTANA, BA — O pecuarista Fernando

Afonso Estrela, de 47 anos, que foi tomado como refém
por cinco assaltantes quinta-feira da semana passada, no
município de Coração de Maria, região de Feira de Santana,
conseguiu fugir dos ladrões durante a noite do mesmo dia, em
Curaçá, cidade da região de Juazeiro, no oeste do estado.
Fernando aproveitou um momento em que os ladrões esta-
vam distraídos e saiu correndo, conseguindo encontrar pouco
depois a policia, que já estava em diligências na área.

Os ladrões assaltaram Fernando Estrela para roubar a
caminhonete Chevrolet D-20, de placa FK-5878, que ele
dirigia indo de Coração de Maria para o município de
Santanópolis. Os cinco homens, fortemente armados, chega-
ram num Gol e levaram Fernando Estrela para Juazeiro.
Informada de que os ladrões foram para aquela região, a
polícia local conseguiu localizar o carro numa fazenda de
Manuel Lopes da Silva, o Zé Preto, que foi autuado em
flagrante sob a acusação de estar funcionando como recepta-
dor de carro roubado, ficando preso em Juazeiro.

O delegado regional de Juazeiro, Aderbal Prado de Quei-
rós, está investigando quem são os cinco assaltantes e, através
de informações de Fernando Estrela, que ouviu três nomes, já
conseguiu identificar um deles, Valdir Zanine, o Galego, que é
fugitivo da Penitenciária Lemos Brito, em Salvador. O
delegado disse que Galego já foi preso uma vez em Juazeiro,
por tentar assaltar uma agência do Bradesco. Ainda baseado
nas informações do pecuarista, a polícia tem os apelidos de
mais dois assaltantes: Nego Saci e Barri. Outra informação da
polícia é que um dos homens estava com a mão direita
ferida, sangrando muito, possivelmente porque tinha levado
um tiro.

Invasão — A Procuradoria da República em Mato
Grosso encaminhou denúncia ao juiz da 3a Vara Federal, em
Cuiabá, contra oito líderes da invasão de cerca de 60 mil
hectares da área indígena Zoró, localizada no munici-
pio dc Aripuanã, no extremo noroeste do estado. Entre os
denunciados está o principal líder da invasão, o madeirei-
ro Américo Minotti, que vendia lotes para posseiros como se
fossem terras devolutas da União. A invasão do território
Zoró deu início a uma série de conflitos entre posseiros e
várias nações indígenas da região de Aripuanã, que culminou
com o assassinato, no ano passado, do cacique Iaminer, da
tribo Suruí.
Assaltante morto — Um assaltante foi morto e
outro preso ontem à tarde durante confronto com a Polícia
Militar na Freguesia do Ó. na Zona Norte de São Paulo. Os
dois homens, Davi César Ferreira e outro conhecido ape-
nas por Willian ou Alemão assaltaram Amílton Tadeu dos
Santos e tentavam fugir num ônibus coletivo da Viação
Tusa, interceptado por uma viatura da PM alguns quarteirões
adiante. Cercados, os assaltantes fizeram como refém a pas-
sageira Dionilda Nicolau da Silva e, em seguida, fugiram no
Chevette amarelo placas FV-2441 (São Paulo) roubado de
Oslaim de Souza Brito. A passageira do ônibus foi dei-
xada logo adiante, mas os dois mantinham como refém o
dono do carro. Novamente interceptados pela PM os assai-
tantes responderam a tiros. No confronto, Alemão foi atingi-
do por vários tiros e Davi Ferreira decidiu entregar-se.
Desespero — Lojas e agências bancárias da cidade
gaúcha de Cachoeirinha, região metropolitana de Porto Ale-
gre, cerraram suas portas na manhã de ontem, em protesto
contra o elevado número de assaltos, principalmente no
comércio. Numa passeata com cerca'de 200 pessoas, entre
comerciantes — em "desespero", como diziam —, estu-
dantes e funcionários de lojas, os manifestantes pediram mais
policiamento nas ruas. Em média, são quatro assaltos a mão
armada por dia na cidade, principalmente nas pequenas lojas,
segundo dados da Associação Comercial de Cachoeirinha.

cuidar da segurança da população, mas que não deveria
portar arma de fogo.

O caso chamou ainda mais a atenção por ser o terceiro em
circunstâncias semelhantes ocorrido em menos de uma sema-
na envolvendo policiais. O primeiro foi em Campinas e dois
inquéritos, um civil e outro militar, já estão abertos para
apurar a morte do garoto Paulo César Franco Otero, de
12 anos. Na madrugada de sábado, Paulo César foi atingido
por um tiro na testa disparado pelo policial militar Marcos
Antônio Brazotaro, que participava de uma operação da PM
para coibir os rachas na cidade. Ele apenas assistia às corridas
quando a bala o acertou.

Na madrugada de terça-feira foi a vez de Luciano Alves
Miranda, de 13 anos. Ele morreu atingido por vários
tiros disparados por policiais das Rondas Ostensivas Tobias
de Aguiar (Rota), que, segundo testemunhas, invadiram bar-
racos, espancaram e ameçaram moradores da favela Jar-
dim Maria Eliza, em Vila Brasilândia, na Zona Norte da
cidade.

No 45° Distrito, os policiais informaram que o garoto,
junto com outros três que teriam fugido, havia roubado
um Escort e resistiu à prisão usando um revólver calibre 38.0
dono do automóvel, em seu depoimento, não reconheceu, no
entanto, o garoto como um dos rapazes que o abordou.

Saulo retira tropas

das vilas disputadas

por Acre e Rondônia

BRASÍLIA — Em despacho publicado ontem no Diário
Oficial da União, o ministro da Justiça, Saulo Ramos, de-
terminou a retirada no prazo de 15 dias de todo o efetivo de
tropas federais (Polícia Federal e Exército) que desde
o dia 26 de maio ocupa as vilas Extrema e Nova Califórnia,
região disputada pelos estados de Rondônia e Acre. A
pendência será resolvida, em última instância, pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

A retirada das tropas federais, segundo o ministro, se
deve aos pesados encargos financeiros que a União vem
tendo com a ocupação federal e também à posição cômoda
adotada pelos dois governadores da área, Jerônimo Santa-
na, de Rondônia, e Flaviano Melo, do Acre, para não
resolverem juridicamente no Supremo Tribunal Federal
(STF) a situação litigiosa entre as suas fronteiras.

O ministro da Justiça enviou o processo de litígio entre
os dois estados para a Procuradoria Geral da Repúbli-
ca, para que esta acione o Supremo Tribunal Federal, que
deverá convocar os dois estados a fim de que a pendên-
cia fronteiriça seja resolvida em definitivo com base no que
determina a Constituição Federal. Saulo Ramos assinala
que, caso ocorram novos distúrbios na área após a saída das
tropas federais, o governo federal, poderá determinar a
intervenção federal nos dois estados ou a decretação do
estado de defesa na região em disputa, mecanismos consti-
tucionais que permitirão à União dar uma solução definiti-
va para o conflito.

Porto Alegre — Mauro Mattos

?

mm. -à I— «!
Seu Manuel Martins do Nascimento (ao centro, na foto)
passou apertado na véspera. Comprou um tubo dc

pasta-de-dentes na Filial I das Lojas Americanas da capital
g.iúcha, nu Rua dos Andradas, bem no Centro, pagou e me-
teu-a no bolso antes que a moça da caixa a embrulhasse.
Embora tivesse a nota de compra, foi cercado por segu-
ranças e arrastado aos empurrões até o fundo da loja. De tal
maneira a agressão o afetou que Seu Manuel, cardíaco, 80
anos, acabou num pronto-socorro, passando mal. Mas ontem
foi o dia do desagravo. Centenas de pessoas reunidas por
associações de direitos humanos entraram na loja, com-
praram pastas-de-dentes e saíram sem embrulhá-las, num
protesto contra a violência.

I

ANTONIO ROBERTO

IMENES
MISSA DE 7° DIA

JL Os Amigos da CACEX convidam para a

f Missa de 7o Dia em intenção da alma de
I ANTÔNIO ROBERTO IMENES, a realizar-

se às 1 0 horas da manhã do dia 24/11 /89
na Catedral Metropolitana da Cidade do Rio de
Janeiro- Capela do Santíssimo.

liÍ3

DANILO OE ALENCAR PINTO

A família convida parentes e amigos para a missa
que fará celebrar hoje, 5a feira, 23.11.89, às 18 hs,
na Igreja do Colégio Santo Inácio à rua São Cie-
mente, 226 — Botafogo.

DIA NACIONAL

DE AÇÃO DE GRAÇAS

O Governador do Estado do Rio de Janeiro e Sra.
Moreira Franco convidam a população do Rio de
Janeiro para assistir ao Te Deum que, em come-
moração ao Dia Nacional de Ação de Graças, será

Tüíebrado às 18 horas do dia 23 de novembro de
1 989, na Catedral de São Sebastião, na Av. Repú-
blica do Chile (entrada pela Rua dos Arcos),

DANILO DE ALENCAR PINTO
Fernando Borges Fortes, esposa e filhos convidam
parentes e amigos para a missa que farão celebrar
hoje, 5a feira, 23.1 1.89, às 18 hs., na Igreja do
Colégio Santo Inácio, à rua São Clemente, 226
— Botafogo.

PROFESSOR

DR. FERNANDO GENTIL

i

(missa de 7o dia)
A família cumpre o doloroso dever de comuni-
car o seu falecimento ocorrido em São Paulo e
convida parentes e amigos para a missa de 7o
dia que~~seFá~T;t;lt;biada AMANHA (sexta-teira),

às 19:00hs, na Igreja São José da Lagoa, à Av.
Borges de Medeiros 2735 Lagoa.

«
Â

Acidente com jatinho

interdita aeroporto

no Sul por 6 horas
PORTO ALEGRE — O jatinho Ciatetion prefixo |T-ZPK, do Frigorífico Extremo Sul, conseguiu dar um susto

ontem no maior plantador individual de arroz do mundo e
proprietário da empresa, Érico Ribeiro, além de atrasar tendas
as chegadas e saídas de vôos previstas no Aeroporto Salgjtdo
Filho, nesta capital. O estouro dos pneus, depois qup o
Ciatetion aterrissou, deslocou a aeronave fazendo com qt|e o
aparelho ficasse atravessado na pista principal por mais de
seis horas. O acidente, até as 16 horas, atrasou pelo mepos
oito vôos. Érico e o piloto nada sofreram. i

Os maiores prejudicados foram os passageiros do vôo <00,
da Varig, que embarcaram no Rio de Janeiro às 9h40
com destino a Porto Alegre. O acidente com o jatir ho
coincidiu com o horário previsto de desembarque do avião
da Varig. A orientação da torre de comando foi pa,ra que
sobrevoasse a cidade, pelo menos por uma horji. Óe-
pois disso, o avião seguiu para Florianópolis e só descerem
Porto Alegre quando faltavam 15 minutos para as( 16
horas. Além do cansaço, não houve pânico entre os passagei-
ros, segundo o engenheiro Marcelo Fonseca, 30 anos, que
teve alguns compromissos adiados. i

O vôo 321, também da Varig, vindo de Fortaleza, ateijris-
sou uma hora depois do previsto, às 15h50. Os vôos nro-
venientes do interior do estado também ficaram prejudicados.
O 622, da Riosul, deveria chegar antes das 14 horas, ma$ só
conseguiu pousar às 15h20. ]

Procuradoria denuncia;

8 por invasão de área j

indígena em Aripuanã 1
CUIABÁ — A Procuradoria da República em Mstto

Grosso encaminhou denúncia ao juiz da 3a Vara-Fede-
ral, nesta capital, contra oito líderes da invasão de edrea
de 60 mil hectares da área indígena Zoró, localizada I no
município de Aripuanã, no extremo noroeste do êstaÜo.
Entre os denunciados está o principal líder da ínvasüol, o
madeireiro Américo Minotti, que vendia lotes para rios-
seiros como se fossem terras devolutas da União. , !

A invasão do território Zoró deu início a uma s^rie
de conflitos entre posseiros e várias nações indígenas,da
região de Aripuanã, que culminou com o assassinato, |noano passado, do cacique Iaminer, da tribo Suruí. i

A denúncia da Procuradoria da.República foi feita
com base em inquérito da Polícia Federal, aberto em 9
dc março do ano passado, a pedido da 2a Superintfcn-
déncia Regional da Funai, com sede nesta capital. No
inquérito foram citadas 55 pessoas, mas 47 delas não forhm
denunciadas por se tratarem de posseiros que foram engana-
dos por Américo Minotti e os outros sete denunciados. '

ALICE VERGARA PAES LEME;

JL Suas filhas, Maria Angela e Orlandaj
| seus genros, Noé e Adhemar e seu

I neto, Bruno (ausente), comunicam
seu falecimento e convidam para ^

missa no dia 24 de novembro, sexta - feirai
às 17hs, na Igreja de São José da Lagoa. 1

DOM THOMAZ DA CAMARA 
•

(CENTENÁRIO DE NASCIMENTO)!
Seus ex-alunos do Colégio Padre
Antonio Vieira fazem celebrar miss^
em memória do boníssimo e inesque-:
cível professor, na Igreja de Nossej
Senhora Mãe dos Homens, Rua da
Alfândega n° 54, dia 24 de novem-'
bro, 6a feira, às 11:30 horas. ,

DOM THOMAZ DA CAMARA;
(Centenário de nascimento) j

tO 

Colégio Padre Antonio Vieira, poí
seus Diretores, Professores, Auxiliares]
Alunos e Antigos Alunos, convida para
a Missa que fará celebrar pelo centena-*

rio de nascimento de seu Fundador e Dirétoij
DOM THOMAZ DA CAMARA, sexta-fejraj
dia 24 de novembro, às 11,30 horas., na
Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens,1
(Rua da Alfandega n° 54). :

JOSE FILINTO

DE MELO VALENÇÂ

fAlfeu 

Valença e família, demais parentes ei
amigos comunicam o falecimento dq
inesquecível FILINTO e convidam para
Missa de 7° Dia, que ocorrerá na próxima

sexta-feira, dia 24, às 11 horas, na Capela1
Santíssimo da Catedral Metropolitana à Aveni-1
da Chile, Centro. '

A FAMÍLIA DE .

JOSÉ CARLOS LOCK SILVA

30° DIA ;

CELSO TÚLIO PRATES DA SILVEIRA;

3° ANO |
Abalada pelo novo golpe, convida para a Missaj
pelos seus dois saudosos e pranteados entes*
queridos dia 24, sexta-feira, às 19:00 h. na Ca-1
pela da Igreja da Ressurreição, à Rua Francisco)
Otaviano. 99 — Copacabana. 1

t

LUIZ FRAGA l
(Missa de 7o Dia)

§ 

HELOÍSA, LUIZ EDUARDO e CYNTHIA;!
LUIZ HENRIQUE e ADRIANA convidam,
parentes e amigos para a Missa de 7o Dia de
seu marido, pai e sogro, que será realizada

AMANHÃ, dia 24. às 19:00 horas, na Igreja dp|
Colégio Santo Inácio, à Rua São Clemente — n.bi
226 — Botafogo. " j- í

MÂHIÂNNE S1MON

&

Frederico, Gabriela, Monica',,
genros e netos comunicam setuj
falecimento-e convidam para,vò',
enterro hoje, dia 23.11.89 no;

Cemitério Comuna) Israelita do Cajú àS
10:30 horas. Pede-se não enviar flore"®!1

II
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JORNAL DO BRASIL J.

Empresas temeifi novo choaus e nao arnphenn 
produ^a#

Jl .,,,,,.^^±22.^ atuais, cmbora 6% aereditem na pcrda do
As cmpresas brasilciras estao liquidas conlrole com indices mensais acima dc 50%.

Informe Econdmico nao investem* em aumentos significativos da I lflV©StiltlGWt03 
1(^| C§0 (%) I 

Nao e j

.+ 
T inhas basicas d^politica economica dc urn 

*«rt° 
Pra*° <%> W, gSlfg»«SH|ifC

X'L governo Collor, na definigao da econonus- sanos acireditam nia poss^'^ade^e ™ n°™ 
Mo'dernlza$So- It 2? ' de 90. "Eles acreditam que o no da econqipia

::H 7elh M-iri'i Cardoso de Mclo- piano deemergenciade combatc a inflagao no 
,T»actdnaiiWca6 nao vai scr desalado em 1990, mas haypra

,,1- .ta Zelia Maria caraoso ^ t£  proximo eoverno. Em Imhas gerais, essas fo- 8 Hacion^lizaqao f **• cninrao na deenda". diz o diwtor
„L;® 0 Brasil passou a ultima decada sem um ram as conclusocs da pesquisa Tcmomctro 55 l/ M da Arthur Andersen. As causas para essa flpse•• Hiprojcto nacional. As elites dingentes toram inca- Empresarial, realizada pela Arthur Andersen, • <A'mnjlMlidfe-SiS O. excessiva de desanimo, por ordem de imjjor-
«f"KDazes de elaborar um pensamento de medio com a analise das demonstrates financeiras Jwmway tancia, sao: deficit publico, ameaga de Ijjpe-
"T'foneo Drazo A politica economica combateu os de600emprwas-entidadesfinanceiras,em- uapactaaa?,-^ 43 g. "'-f : rinflaQao, indefinigao na politica economy,
H' ui • a f c rcirti^iil'trmpnip n inflacao presas manufatureiras, comercio e agropecua- / _ ^ , ,*> dividas internas e externas e por ultimo,jma

problemas imediatos, particulannente a intlaQao, »ia e ,10 questional respondidos pelo / biversificacao % 21 distribute dc renda. A expectativa de crflci-
4i 'sem preocupa?ao de apontar para o futuro. principal executivo das companhias. / 

U>verfT 9 * ' '® ' ' 
=> 

' 
mento da economia no proximo ano tamfeemnT°® Assim, ha questoes cruciais, estruturais, A primeira parte da pesquisa analisou o Im"" 00 ' mostra cautela: 65% dos entrevistados ap&n-

T'enfrentar: recolocar o pais na rota do cresci- desempenho do primeiro semestre desse ano, \ ^ l 22 |U—o> • • ••o£;:'v tam percentuaisentre zero e 2%. Em relaJjao
mento-incornorar grande parte da popula?ao abrangendo as atividades da industria dc \ 19 aos subsidios c incentivos, 64% dos emprc-

R , • , 'j . hprifRrim dn crescimento' transforma?ao dc produtos, comercio e all- 18 sarios sao favoraveis a que sejam concedidos
Jp hoje excluida dos beneficios do crescimento, mentos industrializados - em 13 setores - Irg/flTl- para segmentos seletivos. *"'} ljiinserir 0 pais no novo cenano international, comparados com os balanpos de 30 de junho I" ''' '¦ |& Foram analisadas instituicoes de norte'va-
isob 0 ponto de vista comercial, tecnolog.co de 1988j. Foi constatadc' q"e houve aumento 

p| |. riado, desde os grandes conglomerados ^ m
¦X produtivo; distribuir renda ejustiga social. de vend;as em todois<os > .imeL0S mjm—~—B Si SI grande rede de agendas ate os de segu^a

A inflacao inviabiliza projetos de medio comeraocom 55%   linha. Os empresarios revelaram que os cfn-
1 c necit-n nnnrit''iriri combater a infla- industrializados, com 43 A. As unicas qu tes-alvo sao as grandes empresas ou corpnra-H-T-prazo. E, assim, pnontario comDdier foram rcgistradas nos segmentos de maquinas brg q ativQ tota, das 300 indastrias pesquisa. quando se constata que 84% das empresas ?ges (46%)> seguidas das pequenas e m^)as
i,' Qao. Mas so teremos sucesso nisso se 0 progrd e equjpamentos (-4%) e papel c celulose (- das eram de as 5o/o em 30 de junho de entrevistadas estao trabalhando com mais de empresas (28%) e apenas 26% as pes^qas
r' ma de estabilizacjao incluir reformas que apon- 8%). "No primeiro, a falta de investimentos | ggg. "Esse percentual e um dos menores do 70% da capacidade total, sendo. que 4J/o fisicatsl A maior parte do invcstimentq.fpo"T 

tem para 0 crescimento. em aumento de capacidade de produ?ao ex- mundo, so perdendo para Suiga e Japao", diz ^mkiram estar trabalhando com setor (74o/o)) para 1990, Vai para a areaijde
Epreciso que a politica economica recupere plica a queda. Na area de celulose, houveium Orlandi. As fontes de recursos para os investi- 100 da capacidade proautwa. 

^a automaQao e diversiHcagao de produtos. oSe-
¦ * ? i«n pviop n rpfnrmi dn adiamento nas vendas para 0 mercado exter- mentos proietados para 1990 demonstram a forem congelados ou represaa , - tivando mclhorar a competitividade. yescseus instrumentos. Isso exi^g^egrna^do ad,am ^ do cambio. As ^ do emppresario: 71% sao pro- mente num patamar baixo, havera xxplosao tambem preferem investir com recursos pi[6-

Estado brasileiro, que perdeu seu carater publi- emprcsas investem no estoque, ganham no prios. E para investimentos de- longo prazo de consumo e escassez de produtos , ana isa 
prjos e es(5o tgo desanimados para 1,9^0

CO pela incorporagao dos interesses pnvados nver e vendem nelo preco que quiserem", diz caempara52%. Orianai. quantoos empresarios dos demais setores®?s-

pela proliferate dos subsidies e incentives. 0rlandi' s6d0-diretor da Divisao de Modermza?ao • Do total dos inves- J*™ ISnT'nio qUiSad°S: 5J«. 
T*™ 

no 
fls,mirsra°: 

^

Deve-se evitar aqui 0 debate ideologico, que Consultoria Financeira e Auditoria da Arthur timentos previstos para 0 pr6x.moano55% to (8^ eum 
^ . econ6mjco para com. acredtom (6 /») quea^

..J,,toeMr=aelimi„a,todoMe»ampl1a- |ndersc, baler a inflagSo a curio prazo. A ado^ao de « at^I ™ fh„L
,l...?ao clientelistica, ambas falsas solutes. Para 0rlandi os emprCsarios sofreram S 

c fd 27o/o Esse quadr0 nao um piano de emergenca e apontada como ^ qs demajSi 0 otimismo A
±. O O programa Collor propoe: reforma patn- mujl0 com as dividas bancarlas. na epoca do muda' substancialmente quando se fala de certa por 20% dos empresarios, enquanto na ?7% dos empresirios

monial, incluindo a privatizagao, especialmente mihgre econ6mico e aprenderam a so dar um inVest.mentos a longo prazo: a modernizagao 61% 
^on^eram-na 

Prov^^ 
q1ss° ceiros mostram-se conf.antes para os prdxi-

g

6agfio e!'reutiliza?a:o de todos os ativos da CcLTYlCLYClS 
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;.l, dios e subven?6es e combate frontal a sonega- ClCl/TKLCl dos 90 % da inflagao debater crise financeira ±
Qao. Reforma administrativa: recuperatjao da  patamar admitido como razoavel pelo ministro ge a petrobras fosse uma empresa privada E 0 proprio presidente Carlos Sant'Anna pre-

n'lol dignidade e da capacidade do Estado. Jose Antonio Martins Malison, na tentativa de frear os aumentos de ^ tmha enlrad0 em concordata porque quase feriu 0 elevador de servigo, ao inves do pswa-
• Rpnppnriacao soberana da divida externa, rr  pregos e evitar uma explosao inflacionaria. Na a metade de seu faturamento esta sendo usada tivo, para voltar a seu gabinete, falando me-

T'J ^ 4 monfrt „ :ntMnr5n na As camaras setoriais cnadas pelo gover- esfera das bcbidaSi as cervejas foram contern- a pagar enCargos financeiros. A constata- nas que tratava-se de uma reuniao interna.-fiJnpermitindo crescimento do pais e integra<;ao no para moderar 0 ritmo de reajuste dos pregos piadas com um reajuste de 28,57% em 15 de „q0 f0j feita ontcm por um tecnico da es- A palestra serviu tambem para mos ar
Of! teconomia mundial. ratificaram nos ultimos 40 dias aumentos de setembro, ^ubiram mais 33,3% no dia 4 de tatal apos palestra do presidente Carlos aos funcionarios a inconvenicncia da gtif-c
?ph (Trechos resumidos de artigo publicado no pregos muito superiores aos 90% do indice de outubro e 23 dias depois tiveram novo aumento Sant'Anna, sobre a crise financeira da empre- que os petroleiros comegam a organizar, pje-
-Ih 'hnlptim UifnrmtwtK's numeroll3 da Funda- indagao pactuados pelo ministro da t-azenda, de 15,70%. Um aumento de totalizou 54,26% sa, para cerca de 400 funcionarios com cargos vista para 0 dia 27. Os detalhes da crise
•j)L ? , 

'• 
A d 

' 
v.,t. Finpl Mailson da Nobrega, no lnicio de outubro. em CQ majs dg 30 djas Desde ontem, as de chefia. O caixa da empresa entrou em financeira foram apresentados na vesperallis

rr,Un^ao ^nstl "escluisas tconomicas, ripe). Desde que c0j dado 0 sinai verde para esse novo cerve;as esiao novamente mais caras, com 0 colapso e 0 deficit aproxima-se a USS 1 bi- representantes dos 19 sindicatos dos petrolei-
forum de negociagao de pregos, foram criadas reaiuste de 13 96% lhao. ros. Se a empresa tivesse de concederla' 

F Lula lOgO 19 camaras setoriais abrangendo mais de 100 1 '' 
rnncedidos oelas cama- A exposigao foi feita para apresentar aos recomposigao de 58% (IPC integral de janeuo

•p '% 
Os empresarios, no essencial. contmuam temen- diferentes ramos de atividade - , que concede- Os aumentosiabusiv^s conremaos peias wni 

superintendentes, chefes de divisao e departa- e perdas do Piano Bresser) sena um desasfre
i|i"ldo Lula, especialmente 0 Lula mais radical do final ram aumentos medios da ordem de 55% a cada ras setoriais ja levaram aie a txungao uc ojb 

mi;n(0 e assessores as medidas tomadas na para 0 caixa, observou 0 tecnico. A crise, to
da campanha do segundo turno. Mas aqui e ali 30 dias, contra uma inflagao de 37,62 /o em mas delas. A farmaceutica, que ratilicou reajus- Vespera pelo Conselho de Administragao para entanto, nao vai atrasar 0 pagamcnto da u|i-
.comeca a aparcccr um sentimento de fatalidade. outubro. les de ate 400%. fot ctesolvida e 0 

^or. 4 ^ enfrentar 0 primeiro quadrimestre de 1990, ma parcela do 13° salario, previsto para 0 dia
0I[ Mais ou menos assim: uma hora vai ter um governo Duas semanas apos ter sido criada, a cama- eternamente reclama de detasa|ens a p g , dcvldo ao defict de caixa. Se medidas vio- 25. Para tanto, a Petrobras realizou tftn

' 'j"de 
esauerda* entao vamos acabar logo com essa ra de pneus e insumos que abrange toda a voltou ao controle dot W'.AcaimaraoewDo )cntas na0 fossem adotadas, observou 0 teem- emprestimo junto ao Banco do Brasil. j

: °1 0'pvni-rtTtiva cadeia 
produtiva do setor, desde 0 produtor de netes e cremes dentals tambem foi 1 c0 a petrobras podia quebrar, como aconte- Dentro do piano anual de atividades pita

I ¦expeciajiva. matena-prima 
ate 0 revendedor do produto depots que a industria praticou aumentos supe- ceu com a Companhia Siderurgica Nacional 1990, aprovado pelo Conselho de Admmis^i-

fL T i nnoa rt a hist oria final autorizou reajuste de 63,55% para os riores a 100% em poucos dias de negociagao. 
(csN). gao, a companhia foi preservada a longo mi-

lu Vc Hp7 ntrk N-i nnosi- pneus somente em outubro. Logo na primeira As camaras automotivas concederam novos A Petrobras paralisou todas as compras, zo, mantendo-se 0 esforgo na exploragao He
, 1 j D f Hn SnA^rOnrr',rio Fsnanhol semana dc novembro, os pneus comuns tiveram reajustes para os automoveis com interva. 0 de mantendo apenas as consideradas de carater petroleo e no setor de pesquisa e desenvo|i-
, i <'a?'0 i?cr , Socialista Uperano tsp outro reajuste de 37,26% e os radiais subiram 26 dias. Depois de um reajuste de 35,59 '/0 em excepcional, suspendeu as contratagoes de mento, dentro das atuais condigoes, pois o n-
-4 ^Felipe Gonzales, anuncia dramaticamente que nao 41,18%. A intengao inicial do pacto de Mailson setembro. outro aumento de 32,36% (corres- servigos, mantendo-se os estritamente neces- vestimento previsto anteriormente de USS . ,8

marxista. Com grande crise no partido, Gonzales era de manter os reajustes em intervalos mini- pondente a 90% do IPC de setembro) foi auto- siinos as atividades operacionais, e fixou um bilhoes foi cortado para USS 1.7 bilhao, 0
, . deixa a agremiagao, e chamado de volta, reconquista mos de dias no patamar de 90% da inflagao rizado. No ultimo dia 16, os carros voltaram a praz0 de 49 dias para uma revisao da contra- mesmo volume deste ano. A area de treir 1-

a lideranga. Pouco mais de um ano depois, Gonzales do m^s anterj0r, 0 que resultaria num indice de subir 43,78%, quando a inflagao de outubro ta?ao de mao-de-obra. mento tambem foi preservada."f'"feanha a primeira das tres eleigoes seguidas que ven- 32,36% em outubro e de 33,86% em novembro. flcou em 37,62%. Os biscoitos. entre setembro e A decisao da diregao da estatal de comuni- Um dos assessores tentou argumentar cc m
*,|f' ceu, a ultima no mcs passado. Esses indices, para serem adotados, sequer pre- outubro, tiveram autonzagao para um aumento car as medidas atraves de uma grande reuniao os jornalistas que a divulgagao de detalhes la
"V" ' Ontem, 0 ex-ministro da Fazenda Luiz Carlos cisariam de autorizagao das camaras setoriais, acumulado de 117,37%, para um inflagao de no auditono, 0 que nao aconteceu em maio, crise da estatal poderia ter repercussao 0

" "Bresser Pereira recordava esses episodios, em conver- que por sua Vez se limitariam a discutir e 84,34% no mesmo periodo quando ocorreu um agravamento da crise exterior e que a perda de USS 300 millioes r is
•?bOa sobre as chances de Lula. Bresser acha que Lula, aprovar num praz0 maximo de 48 horas Mas nao foram So os pregos pnvados que financeira, foi para conscientizar os funciona- linhas de credito iigmficairia 0. 

^te 
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ji u para ganhar, precisa fazer algo semelhante, "uma os 
pleitos superioresao tetode 90% do IPC. entraram nesse festival de aumentos. Tambem nos, pois muitos nao acreditavam na crise, y P divid'n externa a curto nra -o

OL, desradicalizagao dramatica". S6 que as camaras setoriais mtegradas as tarifas publicas superaram os patamares es- mf=m alguns assessores. men^m.Sada^JS6r^2?ng5 S
T 

1 ~. Pelos representantes dos diversos segmentos de tabelecidos A 
jjj. 

C=ra fjlstflSSiS camdo porqueU-
Convicgao ... cada setor produtivo, com a mediagao dc teem- 

^" 
"hmMeve 

di s re^ustes que acumularam dos Jornalistas. 0 que nao acontecia desde 0 presa nao mais consegue captar mais recur; 3s
L "Com um gasto adicional de USS 20 bilhoes Cos da area economica do governo acabaram outubro e u,w doiisrea;iiBjoqueaOT^ 

escandalo do general Alberico Barroso Alves. devido a situagao do pais,
f (equivalente a 5% do Produto lnterno Bruto), em 12 I concedendo reajustes muitas vezes supenores ao um aumento de 61,08 /o somente em novembro escanaaio genera.

- j -anos sera possivel reduzir a distancia entre a minoria a 1 ~
" f>1''brasileira que habita uma das sociedades industrials q A IcOOl tdR DrOU-UCaO 11161101*
BpiBmais desenvolvidas do mundo e uma imensa maioria dWlClb ITlVeStlgCirCl 1710111111101 US rVJAUUl LCia V

4 -quesobrevive em condigoesafricanas. Essedinheiro, f A Secretaria Especial de da Receita Federal. Se for detectada retengao BRASILIA O abastecimento de alcool MmisteriodasM.nasehnergia tonsci

-'a ser investido pelo Estado, pode ser obtido com uma Abastecimento e Pregos do Ministerio da Fa- de estoque ou especulagao sera aplicada a Lei eombustivel esta se transformando num pesa- NacionalI do Petroleo (CN ).' ' 
reforma fiscal ,aumentando os impostos, que hoje uma Delegada numero 4 ou a Lei da Economia delo cada vez ma,or para 0-governo Ontem, Confian^a - Embora os numeros 0

. representam 22% do PIB, para 26%, nivel dos anos miediata investigagao nos diversos segmentos Popular que, alem de muitas, preve varias instituto do Agucar e do Alcool (1AA) trans- Proalcool sejam pessimistas, 0 assessor a

70 c,ue comn5em a industria automobilistica pa- sangoes. Edgard de Abreu descaita qualquer m|lm ofjcialmente aos integrantes do grupo Copersucar acredita que a situagao ainda e ta
' ' "Para isso, falta apenas a convicgao nacional de ra saber 0 motivo para a falta de automoveis problema de defasagem de prego como a cau- de trabalho encarregado de acompanhar 0 sob controle. Ele joga todas as lichas 10

|4«que e absolutamente necessario modificar a estrutura no mercado. A fiscalizagao no setor de auto- sa da falta de aulornoveis Segundc, ele os desempenho do Proalcool que ate 0 ultimo conjunto de medidas que o grupo de^traba 10

social do pais. Essa convicgao esta em formagao." pegas, montadoras e revendedoras fo. anun- pregos foram dia 15, na regiao Centre Sul foram produzi- claborou, com objetivo de racional M
•]•••;• Do professor Helio Jaguaribe em artigo na ciada ontem pelo Secretario Especial de Abas- tos na camara setonal tendo sado1 zerada dos 9,4 bilhoes de litros de alcool. No micio utilizagao do alcool eombustivel. A polerajca

revista Exame aue esta chegando as baneas tecimento e Pregos, Edgard de Abreu, que qualquer defasagem "l®lente 
^ 

n^1."^ desta safra (que termina dentro de uma sema- importagao de metanol, que e uma das me|i-
revista txame que esta cneganao a reCebeu 

denuncias de desabastecimento no se- outubro. Em novembro os; automoveis rece acredilaVa-se que 0 Centro 'Sul poderia das, foi analisada ontem de manha, nudia
Arnnrlnrismn tor automobilistico do senador Gomes de beram no™ au™nl° noNp J produzir cerca de 10,9 bilhoes de litros. Como reuniao entre os ministros Vicente Fialhde

A' Hn PT ainrii n'lo se icostu Carvalho. Edgard de Abreu prestou ontem no dendo a 90 /o do IPC Novo reajuste esta de bilhao RobertQ Cardoso Aives e os integrantes Jort Muitas hderangas do PT ainda nao se acostu- Senado Federal depoimento na CP1 da indtis- previsto para 0 dia 6 de dezembro O sena- ® P 
0_ ,a trabalha ag0ra com a GT do Proalcool. Decidiu-se que 0 ClSP

i !?s»srjssas-o-sass-,. ^-rassiir.™ rnssssKssaf

! pmnresns nue aumen- Seeundo 0 orofessor Julio Mana Borges, nol chegara ao Brasil na segunda qu.nzena tie
\\ 0 clue sigmiica sugerir as empresas que aumen  

chefe da assessoria economica da Copersucar, dezembro. Como a mistura de gasolma, alee ol

J 
tem seus pregos, e muito, antes da poss JF MBk 

mm pelo menos dois fatores contribuiram para 0 e metanol e uma decisao totalmente impro 'i-

i A iTtnnnmin? 1SSII M alargamento desse deficit: houve uma quebra sada, a principio ela sera concretizada aper as
11 Autononna. ,. {gsT jw llgjia tSmTHnlH de <;o/ n0 rendimento industrial das usinas, nas areas onde existem terminals da 1 <Uao-
A - O presidente do Banco1 Central, Wadico Bucchi, M 

devido ao excesso de chuvas no Centro Sul, e bras, nos estados do Rio de Janeiro, Sao
nao convidou 0 ministro da Fazenda, Mailson da $ KHyflfHH uma redu(;ao de 15 milhoes de toneladas na Paulo, Pernambuco, Alagoas e Bahia. Bor&s

I "Nobrega, para 0 seminario que comemora os ~5 ano aanhandO 
COHSUlt© OOSSOS disponibilidade de cana. "Acreditavamos que salientou que ainda nao e possivel especific ir

. I da instituigao. Pra SOlr gannOnOQ, COnSUITQ no&5,ai 
t moer lg0 milh6es de toneladas que quantldade de metanol sera comprada 10

X T^prnnrln ,CIXaS 110 h0rQ d® ,nV0S"r> IpPflHH de cana, mas, ate ao final deste mes, chegare- exterior. "E uma incognita, que dependera e
rr iNOVO mercaao ——• nios anenas a 165 milhoes de toneladas", disse vanaveis como prego e disponibilidade , 1 1-
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atuais, embora 6% acreditem na perda do
controle com índices mensais acima de 50^.

Não é à toa que 56% dos empresados
mostram-se pessimistas em relação as exppc-
tativas para 1990. Mas o interessante ç$ue
82% tornam-se otimistas em relação a deggda
de 90. "Eles acreditam que o nó da econqipia
não vai ser desatado em 1990, mas haypra
alguma solução na década", diz o diretor
da Arthur Andersen. As causas para essa tiçse
excessiva de desânimo, por ordem de impor-
tância, são: déficit público, ameaça de_ Hjpe-
rinflação, indefinição na política econôrrji^a,
dívidas internas e externas e por último,griá
distribuição de renda. A expectativa de crtfjci-
mento da economia no próximo ano tantlícm
mostra cautela: 65% dos entrevistados apíòn-
tam percentuais entre zero e 2%. Em relação
aos subsídios e incentivos, 64% dos empe-
sários são favoráveis a que sejam concedidos
para segmentos seletivos. ^

Foram analisadas instituições de portç^a-
riado, desde os grandes conglomerados jçpm
grande rede de agências até os de seguida
linha. Os empresários revelaram que os ctón-
tes-alvo são as grandes empresas ou corpop-
ções (46%), seguidas das pequenas e mé$as
empresas (28%) e apenas 26% as pescas
físicas. A maior parte do investimentq.jjio
setor (74%), para 1990, vai para a àreaijde
automação e diversificação de produtos, ohje-
tivando melhorar a competitividade, ftjes
também preferem investir com recursos gifó-
prios e estão tão desanimados para 1,9^0
quanto os empresários dos demais setores ,pçs-
quisados: 57% apostam no pessimismo, files
acreditam (56%) que a inflação ficará nos
patamares atuais e 52% dos executivos finan-
ceiros apostam na adoção de um cho^úe.
Também como os demais, o otimismo gajjna
força na década: 77% dos empresários finqn-
ceiros mostram-se confiantes para os pràxi-
moslOanos. ty
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quando se constata que 84% das empresas
entrevistadas estão trabalhando com mais de
70% da capacidade total, sendo, que 43%
admitiram estar trabalhando com 90% a
100% da capacidade produtiva. 

"Se os preços
forem congelados ou represados artificial-
mente num patamar baixo, haverá .explosão
de consumo e escassez de produtos", analisa
Orlandi.

A expectativa da maioria dos entrevista-
dos (81%) é de que o novo governo não
escapará de um choque econômico para com-
bater a inflação a curto prazo. A adoção de
um plano de emergência é apontada como
certa por 20% dos empresários, enquanto
61% consideram-na provável. Isso porque
45% dos entrevistados apostam que a inflação
mensal no ano que vem ficará nos níveis

bre o ativo total das 300 indústrias pesquisa-
das eram de apenas 5% em 30 de junho de
1989. "Esse percentual é um dos menores do
mundo, só perdendo para Suíça e Japão", diz
Orlandi. As fontes de recursos para os investi-
mentos projetados para 1990 demonstram a
preocupação do empresário: 71% são pró-
prios. E para investimentos de- longo prazo
caem para 52%.

Modernização • Do total dos invés-
timentos previstos para o próximo ano, 55%
estão locados na modernização e racionaliza-
ção dos parques industriais - na ampliação
da capacidade, apenas 27%. Esse quadro não
muda substancialmente quando se fala de
investimentos a longo prazo: a modernização
será responsável por 40% e a ampliação por
36%. Esse cenário é bastante preocupante

Petrobrás se reúne 
para

debater crise financeira
E o próprio presidente Carlos Sant'Anna pre-
feriu o elevador de serviço, ao invés do pwja-
tivo, para voltar a seu gabinete, falando m c-
nas que tratava-se de uma reunião interna.

A palestra serviu também para mos^ ir
aos funcionários a inconveniência da gii re
que os petroleiros começam a organizar, pjje-
vista para o dia 27. Os detalhes da crise
financeira foram apresentados na véspera alis
representantes dos 19 sindicatos dos petrolji-
ros. Se a empresa tivesse de concederia
recomposição de 58% (IPC integral de janeuo
e perdas do Plano Bresser) seria um desasfre
para o caixa, observou o técnico. A crise, to
entanto, não vai atrasar o pagamento da úfti-
ma parcela do 13° salário, previsto para o dia
25. Para tanto, a Petrobrás realizou tim
empréstimo junto ao Banco do Brasil. j

Dentro do plano anual de atividades piía
1990, aprovado pelo Conselho de Adminis^i-
ção, a companhia foi preservada a longo pia-
zo, mantendo-se o esforço na exploração pe
petróleo e no setor de pesquisa e desenvolvi-
mento, dentro das atuais condições, pois o n-
vestimento previsto anteriormente de USS : .8
bilhões foi cortado para USS 1,7 bilhão, o
mesmo volume deste ano. A área de treir i-
mento também foi preservada.

Um dos assessores tentou argumentar cc m
os jornalistas que a divulgação de detalhes Ia
crise da estatal poderia ter repercussão o
exterior e que a perda de USS 300 milhões r ís
linhas de crédito significaria o corte nas ii i-
portações de petróleo, que atingem este vai )r
mensalmente. A dívida externa a curto pra o
é a mais elevada a nível histórico, atingtrrno
USS 2,1 bilhão, mas vem caindo porque afji-
presa não mais consegue captar mais recur; 3s
devido à situação do país.

CDB/RDB

Pra sair ganhando, consulte nossas
taxas na hora de investir.

SP (011) 2834533
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30 Anos
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Adesões até 24 11 89 com Regina
Telefone 220 6457 / 220 1 857
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jDemora no 
julgamento pode Importadora 

quer 
apurar falsificação

dar liberdade a Naji Nahas

L
Se até o dia 18 de janeiro o processo

ntra o especulador Naji Nahas não tiver
o julgado, ele pode ser solto. Quem está

preensiva com essa possibilidade é a pro-
fcuradora Lindora Maria Araújo. Segundo
jela, como o prazo máximo para que o réu
/fique preso preventivamente é de 81 dias
^Nahas está preso desde o dia 30 de outu-
toro), teme que até lá o juiz da 13a Vara
jFedèral, Augusto Guilherme Diefenthaeler,
;não consiga concluir o processo.
1 Embora seja substituído pela juíza da 4a

Vara Federal, Nizete Antônia Rodrigues,
Diefenthaeler está de férias e só volta no dia
6 de janeiro. Até lá, podem não ter sido
concluídas as quatro perícias pedidas pelos
advogados de Nahas, e o juiz disse que só
ouvirá as testemunhas de acusação depois
de feitas as perícias. Cumprindo prisão do-
miciliar já sem policiamento ostensivo por
determinação judicial, Nahas pode perder
esse direito. O TRF vai decidir sobre o
recurso da Procuradoria, que pede a sus-
pensão da prisão domiciliar.

NI VESA

NO LITORAL

assistínciatécnica de
MOTORES DE POPA.

ACERTE

AS CONTAS

COM A

CLAPPY

A Nivesa vai estar com uma equipe de mecânicos
especializados para prestar a melhor assistência
técnica em motores de popa Johnson, Evinrude
e Mercury, sempre de 8:30 às 17 horas.
Aproveite também nossa superpromoçâo em peças,acessórios e instalação.

ANGRA DOS REIS:
25/11 - Hotel Porto Galo;

2/12 - Clube Aquidaban;
9/12 - late Clube de Angra dos Reis;

Venha passear no nosso bote inflável.

rm/ESA4

£

Bonsucesso: Av. Teixeira de Castro, 689 - Tels.:
270-0697 / 270-0647 - Marina da Glória: Loja
7 - Tel.: 285-1588 - Niterói: Av. Quintino Bocaiúva,
1.289 - Praia de Charitas - Tel.: 714-8657
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Tão boa que virou duas.

DISMAC 2112 MPV

Visor e Fita
12 Dígitos

Memória Operativa com
4 Teclas e Duplo AcessoMargem de Lucro (GPM)

de 2.760,

por Ia5d9y |

Clappy
CENTRO:

Rua Sete de Setembro, 88 - Loja Q
(Galeria) Tels.: 222-5517 / 222-5721

SÃO CRISTÓVÃO:
Rua Antunes Maciel, 25-2'

Tel.: 264-2096
andar

SÂO PAULO — A Samab Cia. Indústria e
Comércio de Papel, maior importadora de papel
para uso da imprensa no país, solicitou ontem à
Polícia Federal abertura de inquérito para desço-
brir quem falsificou três de suas guias de importa-
ção, o que permitiu o envio de cerca de US$ 9,5
milhões para o exterior, como pagamento de im-
portações de papel que, segundo o diretor-gerente
da empresa, Luis Borges Santos, nunca acontece-
ram. A manobra envolveu a Samab no escândalo
da fraude cambial que gerou a evasão indevida de
mais de US$ 300 milhões, investigada pelo Banco
Central e a Polícia Federal.

Luis Santos diz que a intenção da empresa era
entrar com o pedido de abertura de inquérito em
abril deste ano, quando foi comunicada que seu
nome constava numa lista do Banco Central, ao
lado de outras 24 empresas, cujas remessas de
divisas decorrentes de operações de câmbio só se-
riam realizadas pelos bancos com que elas opera-
vam após um minuncioso exame do Departamento
de Câmbio do Banco Central.

A primeira guia falsificada foi emitida original-
mente em 7 de maio de 1987, com o número
1-87 10135, referente à importação de 200 tonela-
das de papel Kymtech (acetinado), no valor de USS
138.936,00. O diretor da Samab conta que a carga
foi desembarcada pelo navio Rosa Tucano, no por-
to do Rio de Janeiro, no dia 9 de novembro do
mesmo ano. Quando foi utilizada pela segunda vez,
com vários dados adulterados e só o número origi-
nal mantido, a mesma guia referia-se à compra de
4.500 toneladas do mesmo papel, no valor de USS
3,299 milhões, que teriam sido desembarcadas em
Santos — porto no qual a Samab jamais operou,
conforme Luis Santos —, em março de 1988, pelo
navio Alegrete, embarcação que de acordo com o
diretor da empresa não opera na rota Europa-Bra-
sil.

A segunda guia, de número 1-87/10130-5, da
mesma data da primeira, referia-se à importação de
175 toneladas do mesmo papel, no valor de USS
121.559,00, também transportada pelo Rosa Tuca•
no. O diretor da empresa não sabe precisar para
que volume esta guia foi alterada, mas estima que o
valor supera um pouco os USS 3 milhões, assim
como na terceira guia, de número 1-87/218095-9, a
julgar pelo total enviado através da falsificação dos
três documentos, cm torno de USS 9,5 milhões. A
última guia, datada originalmente de 11 de agosto
de 1987, discriminava a compra de 200 toneladas
de papel couché, no valor de USS 162.084,00.

Essas três importações feitas pela Samab foram
da Associação Finlandesa das Fábricas de Papel,
através da D.C. Corretora de Valores e do Banco
Royal do Canadá. As outras três operações trami-
taram pela Status Corretora de Câmbio e Valores
Mobiliários Ltda., de Santos, junto com a agência
do Banco de Crédito Real de Minas Gerais da
mesma cidade. Os dólares, neste caso, foram envi-
ados à empresa Flamengo Overseas Corporation,
com endereço no número 2012 da Madison Ave-
nue, em Nova Iorque, Estados Unidos.

O diretor da Samab diz que desde junho sua
empresa já não está mais na lista do Banco Central,
que hoje engordou para 74 empresas, depois que o
próprio BC detectou a falsificação de suas guias de
importação. Ele não sabe ao certo quem poderia
estar envolvido no caso específico da Samab, mas
lança suspeitas sobre funcionários de qualquer re-
partição pública, seja a Cacex ou a Secretaria da
Receita Federal, onde as guias podem ter sido
xerocadas. Luis Santos não descarta a possibilida-
de de alguém do Banco de Crédito Real de Minas
Gerais, na agência de Santos, "fazer parte da qua-
drilha", pois, segundo ele, a Samab jamais operou
câmbio com este banco, ou mesmo com outra
instituição financeira de Santos.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL
CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROFESSOR

AUXILIAR, PROFESSOR ASSISTENTE E PROFESSOR ADJUNTO
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BRASÍLIA Os estados e municípios vão
recuperar o valor real dos fundos de participação
que recebem da União. A Câmara deve votar hoje
projeto aprovado pela Comissão de Finanças queapressa a distribuição dos recursos para um prazomáximo de 20 dias, a contar da data em que a
União arrecadou impostos sobre renda e produtosindustrializados. Em seguida, a matéria irá para o
Senado e a previsão é de aprovação, pois o assunto
já foi negociado por prefeitos e parlamentares

O presidente da Comissão de Finanças, depu-
tado Francisco Dornelles (PFL-RJ), disse que a
inflação está corroendo os recursos dos fundos de
participação, devido à demora para a sua distribui-
ção. Pela Constituição, estados e municípios obti-
veram 40% de aumento nos fundos de participa-
ção: os fundos dos estados aumentaram de 14%
para 21,5% e os dos municípios de 17% para22,5%, calculados com base no produto de arreca-
dação dos impostos sobre renda e proventos e
sobre produtos industrializados arrecadados pelaUnião.

O aumento de 40% está sendo corroído pelainflação nesse mesmo patamar. A partir do mo-
mento em que o presidente Sarney sancionar a lei
complementar que virá do Congresso, os recursos
arrecadados pela l nião do primeiro ao vigésimo
dia de cada mês deverão ser remetidos até o décimo

dia do mês seguinte. Os recursos que forem arreca-
dados entre o vigésimo e o último dia de cada mês
serão entregues até o décimo dia do mês posterior
ao subseqüente.

Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão receber
85% do total dos recursos, enquanto as regiões Sul
e Sudeste vão ficar com os 15% restantes. No
pacote tributário, a Câmara aprovará também pro-
jeto que estabelece critérios e prazos de crédito das
parcelas do produto da arrecadação de impostos da
competência dos estados e das transferências rece-
bidas pelos municípios. A Comissão de Finanças
decidiu manter o imposto de 3% cobrado pela
venda a varejo de combustíveis, contrariando o
líder do PMDB, deputado Ibsen Pinheiro, que
queria elevar para 6% esse tributo. "Não há senti-
do em elevar impostos num momento como este",
justificou Dornelles.

| | O governo poderá enfrentar sérios proble-— mas para pagar pessoal e emitir créditos
complementares nos próximos dias, em função da
greve dos técnicos e analistas em orçamento, que
teve inicio ontem e se estenderá por tempo inde-
terminado. Além dessas dificuldades, o próprio
fechamento financeiro do exercício de 1989 e a
atualização do orçamento da União para 1990
correm risco de ficar comprometidos.

Deputados discordam de orçamento
BRASÍLIA O deputado José Serra (PSDB-

SP) vai recorrer à Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara ou mesmo à Justiça para impe-
dir que o Congresso Nacional adote o relatório
preliminar do deputado Eraldo Tinoco (PFL-BA),
relator da Comissão Mista de Orçamento. A pro-
posta de Tinoco foi votada na noite de terça-feira e
aprovada contra os votos do PSDB, PT e PDT.

De acordo com o relatório, as emendas apresen-
tadas pelos parlamentares ao orçamento de 1990 e
aprovadas pela Comissão Mista ficariam assegura-
das mediante a alocação de NCz$ 1 bilhão (a
preços de maio deste ano, o que eqüivale, pelo
câmbio da época, a aproximadamente US$ I bi-
lhão). Como o orçamento do ano que vem pratica-
mente não tem gorduras, o relator definiu os recur-
sos prevendo um excesso de arrecadação dos
tributos federais.

"E o bilhão mais inacreditável que já vi: é

inconstitucional, não existe e, na verdade, será
necessário mais que 

'USS 1 bilhão", dispara Serra.
A inconstitucionalidade, segundo o deputado, se
observa na leitura dos artigos 165 e 166 da Consti-
tuição. O primeiro diz que "a lei orçamentária
anual não conterá dispositivo estranho à previ-
são de receita e à fixação de despesa". No caso,
trata-se de aumentar a despesa com uma receita
não prevista na lei, raciocina. O artigo 166 determi-
na que as emendas só podem ser aprovadas caso"indiquem os recursos necessários, admitidos ape-
nas os provenientes de anulação de despesa".

Tinoco argumenta que não há inconstituciona-
lidade porque haverá receita para a despesa previs-
ta. O sistema de indexação adotado na lei. que
determina a correção mensal do orçamento por um
índice nos primeiros meses do ano inferior a 10%
ao 1PC ou à evolução da receita (o que for me-
nor). garantirá o excesso, diz ele.

PF começa a ouvir

acusados na sexta *
H

A Superintendência da Polícia Federal no Rio
de Janeiro informou que os interrogatórios dos 13
inquéritos abertos para apurar as operações ilegais
de importação só começarão na próxima sexta-fei-
ra. O primeiro interrogado, segundo o porta-voadaPF, Giovane Azevedo, será o responsável pela>>árüade câmbio da Corretora Vetor, José Emílio Torrbs
Batista, que é acusado de elaborar 36 contratos
frios de importação avaliados em USS 30,6"ttji-
lhões com a empresa Representex, através do Ban-
co Bamerindus. Os depoimentos dos representantes
das outras quatro corretoras envolvidas nasTrau-
des cambiais, que apenas no Rio de Janein>supe-
ram USS 276 milhões, ainda não têm data definida
para serem iniciados.

Azevedo informou também que o delegado"0"r-
nelas Linhares, que dirige os inquéritos no Rio âe
Janeiro, não tinha recebido do Banco Central, até "o
final da tarde de ontem, os dossiês das operaçõés
bancárias de oito empresas que fizeram o
mento de câmbio irregulares (no total de US$f,$5
milhões) com o Bamerindus. "Este fato nosõjnpe-
diu de iniciar as investigações no Bamerindus"»-^
conseqüente convocação dos envolvidos para de-
por sobre as operações irregulares", disse Azevedo.

Até o momento, as investigações conjuntas"da
Polícia Federal, BC e Receita Federal não a^óhtá-
ram nenhum dos responsáveis pelas falsificadas
das importações que desde 1987 vinham sendo
feitas dos Estados Unidos, dando um prejuízo.ijá
calculado em mais de USS 360 milhões aos cofres
nacionais. , út-r

Caixa quer fixar

critério de quitação

de saldo devedor ¦

BRASÍLIA — A Caixa Econômica Fechai
não deve permitir, pelo menos no período íc im-
plantação da nova medida a ser adotada pelo
governo para a liquidação de saldos devedores, qijjea quitação antecipada do débito pelo muttiário do
Sistema Financeiro da Habitação (SFH) se dê pelamultiplicação da prestação atualizada pelo número
de parcelas a pagar. A proposta da CEF pâfai b
governo é que essa opção para a quitação anteüipii-
da do saldo devedor do imóvel fique a critéricrdo
agente financeiro. A CEF é o maior agente fiiian-
ceiro do SFH e a cautela da instituição deve-se .a
que a adesão dos mutuários a essa fórmula para, a
quitação antecipada seria muito grande, urrç^ygz
que ele certamente implicará um abatimento supe-
rior a 50% do saldo devedor. „«nora

Se o governo aprovar a proposta da CEF, cfüe
deverá estar incluída na resolução que será subrfiè-
tida à aprovação do Conselho Monetário Nacirift,
é provável que os agentes privados do SFH adotem
comportamento semelhante, o aue deixará ao nfí-
tuário que quer quitar antecipadamente a sua díS-
da uma única opção: obter, junto ao agente finai-
ceiro. 50% de desconto do saldo devedor ao
financiamento habitacional. Essa opção, válida r#-ra os contratos de financiamentos firmados até üÍ8
de fevereiro de 1986, só vai interessar ao mutuátfo
que já quitou a maior parte do seu contrata láb
porque, mesmo com 50% de abatimento, o salto
devedor desses contratos, corrigido pela variação
da poupança, deve estar bastante elevado, enquaji-
to as prestações da maioria desses contratos não
cobrem 15% do seu valor real. gl

Para a trasferência do imóvel financiado p^o
SFH, o desconto é o mesmo: 50% do saldo dey$-
dor. Os técnicos do governo acreditam que esse
desconto vai incentivar as transferência, feitas tfíh
comum acordo com os agentes financeiros, confõf-
me prevê os contratos. Atualmente, grande1 paíjjc
das transferências de imóveis do SFH são fei^s
sem a prévia comunicação ao agente financeiro^o
que evita que a prestação seja corrigida paraíso
segundo mutuário, mas implica diversas sanções
previstas no contrato, podendo chegar à peixTa cfo
imóvel ou à quitação total da dívida atua0c|à.
Com o desconto de 50% do saldo devedor.^
prestação do segundo mutuário é corrigida, mas om
níveis inferiores ao que seria se a base fosse o saltfb
devedor integral. *•w
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EXTRATO DO BALANCETE DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 1989
PERÍODO DE 01/07/89 A 30/09/89

NCz$ MIL

ATIV0 30.09.89

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  3.327.077
Disponibilidades 16.277
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 736.162
Títulos e Valores Mobiliários 1.024.850
Relações Interfinanceiras 428.652
Relações Interdependências 129.402
Operações de Crédito 817.047
Outros Créditos 162.904
Outros Valores e Bens 11.783

PERMANENTE 233.552
Investimentos 99.470
Imobilizado de Uso 127 722
Diferido...-. ZZZZZ 6*360

TOTAL DO ATIVO  3.560.629

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.
Depósitos Totais
A Vista
A Prazo
Captações no Mercado Aberto
Relações Interfinanceiras
Relações Interdependências
Obrigações por Empréstimos
Obrigações por Repasses:
No País — Instituições Oficiais
No Exterior
Outras Obrigações

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO + CONTAS DE RESULTAQC
Patrimônio Líquido..
Contas de ResuJadOrrrrrnr^

30.09.89

3.262.595
744.485
457.624
286.861

1.274.493
447.798
133.191
34.002

230.187
33.136

365.303

1.433

296.601
239.869
56.732

TOTAL DO PASSIVO  3.560.629

EXTRATO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO
TERCEIRO TRIMESTRE DE 1989

PERÍODO DE 01/07/89 A 30/09/89 •0* f!
NCz$ MIL^ í

m
30.09.89"""*»

RECEITAS OPERACIONAIS
Rendas de Operações de Crédito
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez.
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários
Outras Receitas Operacionais

1

DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas de Captação....
Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses
no país
Despesas de Provisão para Créditos em Liquidação
Outras r

1

.549.881^*
561.417**»
368.389
565.967"zr
54.108^,

.499.969 sus
928.761 WM

282.363 «
66.442'""—,

222.403 i

3LTAD0 OPERACIONAL
RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA
RESULTADO ACUMULADO ATÉ 30/09/89 - ANTES
DO IMPOSTO DE RENDA
LUCRO POR LOTE DE MIL AÇÕES-ANTES DO IR.

49.912 ,
140 1

6.680 |
i

56.732 j
26.66 í

¦ o DIRETORIAPresidente: Jose Luiz Rocha
Vice-Presidentes. Ademar Nunan Leite - José Carlos Magalhães Motta - José Epiphânio Camillo dos Santos - José Pedro Rodrigues de Oliveira - Murilo Simão Bechelany - Raimundo Mariano do Vale

Edward Rodrigues da Silva - Contador - CRC-MG 19.408

i

0 Balancete completo e notas explicativas foram publicados no jornal 
"Minas Gerais" edição de 26/10/89
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Um fato que esta impressionando os empresa- lhoes de interessados se inscreveram como inves- ps servigos de eletricidade e de transporte e as Fst3 COITlDrlflhir) pctphplprirlp nn
.rios estrangeiros, segundo Lund, e a ordem com tidores potenciais. Ao todo, serao privatizadas '"dustnas de carvao e, ontem, ao apresentar seu . d 
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estd me.ro-ministro Leonid Abalkin, disse ontem, em EUA — 0 parlamentar John Lafalce afirmou de inqUeritO para apurar OS Crimes de qUe d' 3Ue 
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Tran?a ?ara-a ontem que a posigao dos Estados Unidos, de QAMAR fni x/ftimai.Tiil navera expansao aos investimentos. economia do seu pais, apesar da grave situagao rpn,rn finanrpim ™pnndaOAIVIMD TOI Vlllma. 3
0;^,As declaragoes de Christopher Lund foram fei- do momento. Abalkin, que esta participando de ^ aQ | muit0 • a'[jv . a„res'sjvo de
M ,§P?S uma reuniao da direi?ao da Associagao, um seminario sobre a economia sovietica promo- grandeS empresas internacionais. Segundo ele, MAB — CIA IN D L J STRIA FrOMFRPIf) DF PAPFI
(JWda P°r nove empresanos paulistas e nove vido pela Comunidade Economica Europeia, neste novo cenario, esta claro que as instituigoes o ~ n i n, -v
jfl^gcas, provenientes de empresas como a Xe- afirmou que o deficit orgamentario do pais atin- finaceiras americanas estao ficando para tras. o80 rSUlO, 22 06 NOVembfO d© 1 989
rfftlfrdo Brasil, General Motors, Alcoa, Banco Mon- gira este ano 95 bilhoes de rublos, ainda abaixo Bancos estrangeiros ja controlam 25% dos ativos
Hrqal, Faber Glass, entre outras. Segundo o presi- do esperado no inicio de 1989, que era de 120 dc similares americanos, dos quais 14% sao ad- HBMW
-cbiite, a associagao foi formada em junho ultimo, biih5es de rublos. Entre as mudangas que vem mjnis'rados ,Por banc°s japoneses". As declara-
ihas-seu trabalho nao tem relagao com o momento S(.n(|n i^a,|aja- n„|0 virp.nrimpirn.miniitm oc ('?es parlamentar foram prestadas em Was- J
politico atual. Ele lembra que as duas camaras de colhido nor rnrtarhev mi! -i-,k 'i " hingtom durante sua posse como diretor de um 1 i-y ."comercio americanas existentes no pais, a do Rio colh do por Gorbachev para elabora-las e imple- forum sobre a competitividade internacional das JB ~j

^-Janeiro e a de Sao Paulo, foram criadas, respec- rnen'a-ias, estao a privatizagao de empresas esta- instituigoes financeiras americanas. Qbote^po »toque d. boJo. ;
-tivamente, em 1916 e em 1919. ™n———a———a——mmSm——j
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' 'CQ 1T de novembro da 1989. o Banco de Ciedno Real de Minas Geiai« S.A esti aumentando oV i* 11 seu capital social atrav6s de subscrigao particular no montanle de NCzS 960.000.000.00.¦»|| C de 30.000 000 de agoes sem valor nominal, sondo 21 540 000 ordinAnas nominalivas e
LY| P 8.160 000 prelerenciais ao porlador. ao prego unitario de NC;$ 32.00 -dos quais NCi$ ,

Q.| 1.13 destinam-SD a formagao do capital, registrando-se. a lilulo de agio, v.ilor excederle,
' ~ BrMSQi i Em conseguencia. o capilal do banco sera ele ado de NCi$ 133.860.000.00 para I | ¦n~VTV*'S A -n-^ ty'i'H .Ol Anx^V«CTJ H NC,J 67 760 000.00. sendo que o igio, no valor lolal de NC;J 926100 000.00 fl |\| (I Iff ! 9 JJ [5-< H .[ '( J|\T| |J\ l\ !
i iWy Iflpa q desllnar-se-4 a constituigio de reserva para absorpao de prejuizos acumulados —"—V JL ^ *IV 'IV1 ,
| H Para o exercicio do direilo de subscrigao. nbservar-se-ao as seguinies ————————————1

JHE ft\ rQ A) 0s srs. acionistas lerao prefergncia para a subscrigao na proporgao do aumenio. on {
seja. cada agdo consliluiiva do capilal alual dara ao seu proprielario o diroilo preferencial '

$^21 de subscrever 3 (IrSs) agoes novas, da mesma espScie e forma daquela. !fl \ "Q W Para lanlo, podcrao os interessados apresenlar-se em qualquer agencia do banco i
I vJ r\ munidos de documento de idenlidade e carlao de identilicagao do (CPF ou Fnmiantn n mntoria rJac inctitiiicrioc
I CCCla partir de 23 de novembro ale 22 de de;emhro de 1989 imprelenvclmcnle os C-IiqUcUlLU d IlldJOnd UciS lnSlllUlfOeS IinaTlCei-
I ^ IT r^u^'n? ?^6g^^arc^dron,^r oVs^^'a^^ ras se dedica a investimentos em equipamentos !

I £ cfCadTot8, pa,a o exerclco de direilo de pre.er.ncia acma relendo, as agdes HiaqiUnaS SOflSticadaS, O BailCO HolandeS UllidO
jffl r5 correspondentes aos direitos nao oxorcidos seMo raleados, na proporgao dos valores SC dediC3.3. lllVeStir IIO QUC Considers O SP11 mfllOr^g^gjjra§3f \LJ^J subscritos, entre os acionistas que livorem pedido no rospectivo de subscrigao umviuvuvu uituui

1 I ¦K SIS ,  n l-nim; patnmonio: a sua equipe de profissionais.
t \ 0> ??f„bscr:5f0'' Pessoas altamente qualificadas e prepara-^ E) Apos efetivado o rateio. as sobras de ag6es que porventura ocorrerem serao vendidas .. 11 , .

C/3 na Bolsa ie Valoros Minas—Espirilo Santo—Brasilia, por mlcrmedio da Credireal S.A U3S paF3 realiZaT OS ITlelhOreS neEOClOS Data VOCe.
(W Correlora deCJmbio e Valores.. ,' ¦ i Piiffimfr-i F) 0s dividendos das novas agoes a serem emitidas serao calculadas 'pro rata lempons POF 1SSO, QUeiTl C Clieilte do BHU tem 3. SUaB a parlir da dala da elelivagao da subscrigao e pagos na forma pela lei e polo j- • ,< ....

II m 1 os,a""°d0 b,inco uisposigao as melhores opcoes de investimento.i ¦ 88Bii<MiMWBjB> R| Belo Horizonle. Novembro do 1989 ti_ y~i i t-> i tt
, 5 Banco do Cr6di|°Real de wnas Geiais s.A c. so escolnen Conta de Renda r lxa para pes-

soa jundica, Fundo de Renda Fixa, Fundo ao
Portador, Fundo Nominativo e Fundo de A?oes.
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Molandes Unido S-A.
O estilo europeu de tratar dos seus negocios.

i RJ: R. Sete de Setembro, 99/8.° andar n. , . ,.,tl ___
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i

Investidores dos

EUA não temem o

próximo governo
BRASÍLIA — Os empresários norte-america-

crtffs com investimentos no Brasil estão tranqüilos
[Cotílla sucessão presidencial, não pensam em aban-
alíjpár o país e alguns apenas aguardam as defini-
-Çfle&jde política econômica do próximo governo,
iflsjítfile qual for, para realizar novos investimentos,
ifistaf-foi a avaliação transmitida ontem pelo presi--deirtê da Associação Brasileira das Câmaras Ame-
'rioanas de Comércio no Brasil, Christopher Lund,
que Representa mil empresas, responsáveis por um
lerÇo dos US$ 30 bilhões dos investimentos estran-

„geijras no país. Metade das associadas são empresas
-norte-americanas com investimentos no Brasil e a
-OüdtiKt parte é formada por empresas brasileiras que
(üxportam para os Estados Unidos.

Um fato que está impressionando os empresá-
.rios.estrangeiros, segundo Lund, é a ordem com a
Jjuaíestá se dando o processo de transição, o que
Qa^pénta a confiança no país. "Mais importante
que a escolha de um ou outro candidato é a conso-
liqação da democracia", comentou Lund, elo-

.giando a velocidade com que foram apurados os
-votos do dia 15 de novembro.-sqir© representante dos empresários afirma que o
f$et0P não está assustado com a perspectiva de
eScolha do candidato do PT, Luís Inácio Lula da

.SiJya, ou do PRN, Fernando Collor de Mello,
^çlois lidarão com um Congresso mais forte que

e ambos provêm de partidos com pequena
.representação parlamentar, portanto terão que"négòciar as decisões", avalia Lund.uul'Salários — As promessas dos candidatos de
AiltíVar em quatro ou cinco vezes o salário mínimo"SÍb vistas com naturalidade por Lund. Ele afirma
que o que traz competitividade internacional é o
investimento em tecnologia, e não a utilização de
mão-de-obra barata, e que esta modernização é
capaz de assegurar a elevação da massa sala-
rial.

Lund não arrisca uma previsão sobre o que
acontecerá até a posse do próximo presidente nem
no primeiro ano do novo governo, mas alerta que,
quqndo houver garantia de que a economia está¦sojrqontrole, haverá expansão dos investimentos.

J'." As declarações de Christopher Lund foram fei-
após uma reunião da direção da Associação,

,|gr^da por nove empresários paulistas e nove
^loças, provenientes de empresas como a Xe-
(fftlfrdo Brasil, General Motors, Alcoa, Banco Mon-
rtrgi}l, Faber Glass, entre outras. Segundo o presi-•dente, a associação foi formada em junho último,
iijas;seu trabalho não tem relação com o momento
político atual. Ele lembra que as duas câmaras de"comércio americanas existentes no país, a do Rio

-dõ"Janeiro e a de São Paulo, foram criadas, respec-
-tivamente, em 1916 e em 1919.

Ações de estatais inglesas

são colocadas a 
preço 

baixo
70% se opõem à privatização dos serviços de
abastecimento de água, um dado que ameaça
transformar a mola mestra do thatcherisino num
pesado fardo político, caso fracasse este mais
recente lançamento de títulos de empresas públi-
cas no mercado.

Entre os investidores, porém, o interesse foi
além da expectativa. Analistas da City, o centro
financeiro da capital britânica, prevêem que a
maioria das ações alocadas a investidores estran-
geiros cairá em mãos de instituições japonesas e
norte-americanas. As ações estarão cm oferta a
partir da próxima quarta-feira, apesar da instabi-
lidade do mercado, que acusou uma surpreenden-
te queda de 38,3 pontos no início da semana.
Margaret Thatcher promete privatizar também
os serviços de eletricidade e de transporte e as
indústrias de carvão e, ontem, ao apresentar seu
plano de governo para a próxima legislatura,
abriu a possibilidade de privatizar parte dos ser-
viços de saúde.

Na base dessa política que Thatcher apresenta
como cartão de visitas de seu governo e modelo
de revolução econômica para os países do Leste
europeu, está a crença de que a privatização de
empresas e de serviços do Estado resultará neces-
sariamente em maior eficiência, pois abre a possi-
bilidade de competição em áreas até então mono-
polizadas pelo setor público. Na prática, porém,
o que se tem visto na Grã-Bretanha, na maioria
dos casos, é a mera transferência de monopólios
estatais para mãos particulares. Se vão bem, do
ponto de vista do investidor, as privatizações
ainda não conseguiram convencer a população
em geral de que é possível conciliar rentabilidade
e qualidade de atendimento. Agora, a privatiza-
ção da água será o teste decisivo de uma revolu-
ção econômica que é admirada no exterior mas
olhada com desconfiança pelos que deveriam ser
seus beneficiários mais diretos.

Parcelamentos normais, especiais, consolida-
dos e, inclusive, escalonados, a nossa especia-
lidade há mais de 18 anos. Pague o certo apro-
veitando as anistias, das, moratórias e etc
que a lei lhe oferece, para pagar menos.

FONE: (011) 283-2538 e 283-2736.João Bosco Jardim
Correspondente

LONDRES — O governo britânico ofereceu
uma pechincha aos investidores nacionais e es-
trangeiros ao fixar, ontem, em 240 pences (cerca
de US$ 4,00) o preço das ações das empresas
estatais de abastecimento de água. Aparentemen-
te, o governo não quis correr o risco de ver seu
projeto de privatização mais polêmico negar fogo
justamente no momento em que o alardeado
milagre econômico da era Thatcher dá sinais de
não ser tão duradouro quanto se pensava ante-
riormente.

O Ministério do Meio-Ambiente, encarregado
do lançamento das ações, informou que 4,3 mi-
lhões de interessados se inscreveram como invés-
tidores potenciais. Ao todo, serão privatizadas
dez empresas de abastecimento de água da Ingla-
terra e do País de Gales, avaliadas em USS 8,23
bilhões — o que representa o terceiro maior
projeto de privatização entre os quinze que Mar-
garet Thatcher lançou desde que assumiu o go-
verno, em I979. Os investidores britânicos pode-
rão adquirir, no máximo, 23,5% dos 2,18 milhões
de ações em oferta, que terão rendimento bruto
de 8,55%.

A política de privatizações de Thatcher au-
mentou de dois milhões para dez milhões (cerca
de 22% da população) o número de acionistas
particulares da Grã-Bretanha. Mas, segundo o
Instituto Gallup, mais de 80% da população
temem que a privatização das empresas de abas-
tecimento de água acabe aumentando as contas e
piorando a qualidade do atendimento. Na mente
tradicionalista do britânico, a água que cai do céu
é uma dádiva de Deus, um domínio do setor
público tão incontestável quanto os serviços de
saúde e de transporte. Mesmo entre o eleitorado
do Partido Conservador da primeira-ministra,

COMUNICADO

Com referência a notícias veiculadas™
na imprensa sobre fraudes cambiais, vimosS

proclamar a afirmação de nossa absoluta ino-
cência.

Esta companhia, estabelecida no país"
há mais de 60 anos, operando como importa-
dora de papel para imprensa, foi, conforme
demonstrado às autoridades do Banco Cen-
trai, vítima de fraude de terceiros, tendo es-

pontaneamente prestado todos os esclareci-
mentos necessários para apurar a verdade dosa
fatos, como lhe competia e interessava, umal
vez que não tem e jamais teve qualquer parti-
cipação nos eventos noticiados.

Comunicamos também que nossa em-

presa constituiu seu procurador o Dr. Márcio
Thomaz Bastos para tomar as medidas poli-
ciais e judiciais cabíveis no sentido de apurar
as responsabilidades. Foi requerido hoje na
Polícia Federal de São Paulo a instauração
de inquérito para apurar os crimes de que a
SAMAB foi vítima. a

MAB — CIA. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL
São Paulo, 22 de Novembro de 1989

URSS — O principal articulador das mudan-
ças econômicas na União Soviética, o vice-pri-
meiro-ministro Leonid Abalkin, disse ontem, em
Bruxelas, que "há alguma esperança" para a
economia do seu país, apesar da grave situação
do momento. Abalkin, que está participando de
um seminário sobre a economia soviética promo-
vido pela Comunidade Econômica Européia,
afirmou que o déficit orçamentário do país atin-
girá este ano 95 bilhões de rublos, ainda abaixo
do esperado no início de 1989, que era de 120
bilhões de rublos. Entre as mudanças que vêm
sendo articuladas pelo vice-primeiro-ministro, es-
colhido por Gorbachev para elaborá-las e imple-
mentá-las, estão a privatização de empresas esta-

tais e a criação de um mercado financeiro no
país.
EUA — O parlamentar John Lafalce afirmou
ontem que a posição dos Estados Unidos, de
importante centro financeiro, está ameaçada de-
vido ao papel muito mais ativo e agressivo de
grandes empresas internacionais. Segundo ele,
neste novo cenário, está claro que as instituições
finaceiras americanas estão ficando para trás.
Bancos estrangeiros já controlam 25% dos ativos
de similares americanos, dos quais 14% são ad-
ministrados por bancos japoneses". As declara-
ções do parlamentar foram prestadas em VVas-
hingtom durante sua posse como diretor de um
fórum sobre a competitividade internacional das
instituições financeiras americanas.

TALVEZ

CONSULTE-NOS, E NÓS LHE
DIREMOS QUAIS SÂO SUAS

REAIS POSSIBILIDADES TRATAMENTO
TAMBÉM PARA

MULHERES

CENTRO: Av, Nilo Peçanha, 155—2" andar Gr. 224—Tel. 262-7815COPACABANA; Av. N, S. Copacabana, 807—Gr. 701 — Tel, 255-6243
RIO DE JANEIRO-Ri

AOS RESIDENTES Marque sou caso nos rat&nguk» ibatoNO IHTEBIOfl: Rometa-nos esta anuncio e aguanlo resposta.CASPA? ? QUEDA? ? CABELO RALO? ? SEBOflRÉIA? Q

BANCO DE CRÉDITO REAL
DE MINAS GERAIS S.A.

CGC 21.562.962/0001-04 - COMPANHIA ABERTA
AVISO AOS ACIONISTAS
AUMENTO DE CAPITAL

Nos lermos do que ficou deliberado em Assembléia Geral Extraordinária realizada em17 do novembro do 1989. o Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A esti aumentando oseu capilal social através de subscrição particular no monianie de NCi$ 960 000.000.00.de 30.000 000 de ações sem valor nominal, sendo 21 5-10 000 ordinárias nominativas c8 460 000 preferenciais ao porlador. ao preço unitário de NCz$ 32,00 - dos quais NCz$1.13 destinam-se à formação do capital, registrando-se. a titulo de agio. o valor excedentede NCz$ 30.87
Em conseqüência, o capital do banco será elevado de NCi$ 133.860.000.00 paraNCzS 67 760 000.00. sendo que o ágio, no valor total de NCz$ 926 100.000.00destinar-se-à a constituição de reserva para absorção de prejuízos acumuladosPara o exercício do direito de subscrição, observar-se-ão as seguintes condiçõesA) Os srs. acionistas terão preferência para a subscrição na proporção do aumento, ouseia. cada ação constitutiva do capital atual dará ao seu proprietário o direito preferencialde subscrever 3 (três) ações novas da mesma espécie e forma daquela.B) Para tanto, poderão os mtoressados apresentar-se em qualquer agência do bancomunidos de documento de identidade e cartão de identificação do contribuinte (CPF ouCGC),a partir de 23, de novembro até 22 de dezembro de 1989 impreterivelmente. osproprietários de ações preferenciais ao portador serão atendidos mediante a apresentaçãodo cupom n* 1 dos ccriilicados padronizados ou, então, através dos certificados de suasações não grupadas..C) Encerrado o prazo para o exercício do direito de preferência acima referido, as açõescorrespondentes aos direitos não exorcidos serão rateados, na proporção dos valoressubscritos, entre os acionistas que tiverem pedido no respectivo boletim de subscriçãoreserva de sobras..

D) 0 preço de emissão (NCz$ 32,00 por ação) deverá ser pago integralmente à vista no atoda subscrição..
E) Após efetivado o rateio, as sobras de ações que porventura ocorrerem serão vendidasna Bolsa de Valores Minas—Espirito Santo—Brasilia, por intermédio da Credircal S.A -Corretora de Câmbio e Valores..
F) Os dividendos das novas ações a serem emitidas seráo calculadas 'pro rata temporisa partir da dala da efetivação da subscrição e pagos na forma prevista pela lei e peloestatuto do banco.

Belo Horizonte, Novembro de 1989
Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.AA Diretoria

Indicador econôm^jo

Enquanto a maioria das instituições financei-
ras se dedica a investimentos em equipamentos e
máquinas sofisticadas, o Banco Holandês Unido
se dedica a investir no que considera o seu maior
patrimônio: a sua equipe de profissionais.

Pessoas altamente qualificadas e prepara-
das para realizar os melhores negócios para vocâ

Por isso, quem é cliente do BHU tem à sua
disposição as melhores opções de investimento.

É só escolher: Conta de Renda Fixa para pes-
soa jurídica, Fundo de Renda Fixa, Fundo ao
Portador, Fundo Nominativo e Fundo de Ações.

Todos com uma rentabilidade muito acima
da inflação, resultado que só um banco de ne-
gócios sério e competente pode oferecer.

Isso tudo aliado à segurança do ABN Bank,
grupo do qual o Banco Holandês Unido faz
parte^quejjum dos maiores-gruPQs-eeenômi^
cos~dõlmín3b.

Banco Holandês Unido. A melhor indica-
ção para pessoas que sabem que experiência na
hora de aplicar é fundamental.

O melhor 386 compatível
você encontra com o melhor preço

na COMPUMICRO

RIMA XT 250
Bane® Holandês Unido S.A„

O estilo europeu de tratar dos seus negócios.
Rio de Janeiro: Tel.: (021)297-2055 - São PâüieJel.;J01I) 239-401! -tantos: Tc!.: (0132) 32-Í335-Salvador: Tel.: (071)242-4155 - Brasília: Tel.: (061) 321-6777

INFORMÁTICA EMPRESARIAL
RJ: R. Sete de Setembro, 99/8.° andarTel.: (021) 224-7007 • Telex: (21) 33848 PUMISP: Av. Dr. Arnolfo de Azevedo. 135Tels.. (011) 262-5155/263-9650/65-742662-2156/65-2341/65-0009
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Xerox inaugura'

amanhã fábrica

de componentes
Amanhã, a Xerox do Brasil vai inau-

gurar uma nova fábrica no município
de Serra (ES), após ter investido US$
1,2 milhão em instalações. O complexo
e a primeira joint-venture que a Xerox
realiza no país, a partir da união de
dois ex-funcionários da empresa, Ra-
miro Feliciano Rodrigues Filho e Dir-
c£u Barbosa, além de José Carlos Cha-
CRn, que desenvolveram equipamentos
ejetromecânicos de envelopagem, serri-
lHagem e talonagem que, complementan-
do o trabalho das impressoras a laser,
resolvem todo um processo, que se ca-
racteriza pela velocidade e aprimoramen-
to técnico.
,, O diretor-supenntendente da Xerox,

Carlos Salles, relembra que até então
rfão havia no país esse tipo de equipa-
ifiento e o único prototipo existente,
Vmdo originalmente dos Estados Uni-
dos, operava com três microcomputa-
cjores e não passou no teste realizado
pçjja empresa. Incentivados pela Xerox,
o^írês técnicos começaram a desenvolver
üm tipo de equipamento mais simples
cfúe se revelou totalmente eficaz.

Exportação — Mesmo antes da
ifíáuguração oficial, a fábrica — que co-
meçou a operar há três meses, em caráter
experimental — já despertou a curiosi-
dade da Xerox norte-americana. A fi-
liai brasileira, por isso, já tem planos
dg exportar esses equipamentos, quan-
dq a produção da nova unidade conse-
çuir atender a demanda nacional.

Para Carlos Salles, a disposição da
Xgçox para este novo investimento no
filial da década de 80 é a prova incon-
téstável da confiança que a empresa
deposita no potencial do país. "Acre-
djtamos, investimos e fazemos", afir-
mà o diretor-superintendente da Xerox.

Copiadora Itautec: redução em zoom e direcional

Itautec quer ganhar 
4% do

mercado com sua copiadora

A Itautec- braço de informática do
grupo Itaú — quer avançar no mercado
das copiadoras e chegar até o final de
1990 com o equivalente a 4% do parque
instalado brasileiro atual, que é de 200
mil máquinas e tem a Xerox como líder
(85%). As estimativas são de que o mer-
cado carioca, onde a Itautec acaba de
lançar comercialmente sua copiadora,
deverá absorver cerca de seis mil máqui-
nas no ano que vem. A empresa pretende
abocanhar 20% deste total. Os investi-
mentos realizados para desenvolvimento
do produto e construção de uma fábrica
em Manaus foram de US$ 10 milhões

A copiadora Itautec utiliza tecnolo-
gia Canon e desde o lançamento — em
1988 — 1.500 unidades já foram comer-
cializadas. Instalada em Manaus, a fábri-
ca das copiadoras está dimensionada pa-
ra produzir 1.000 máquinas ao mês e
segundo o diretor da empresa para a
Região Sul, Paulo César Busnardo, a
expectativa é a de que já no início do

próximo ano o produto alcance 45% de
índice de nacionalização.

A Itautec está otimista em relação à
sua consolidação neste mercado porque
avalia que o fato de possuir uma rede de
distribuição com 50 pontos no país, além
dos 120 técnicos residentes pesam na ho-
ra da escolha. Busnardo aponta ainda
que as copiadoras incorporam "recursos
avançados" como redução e ampliação
em zoom, redução direcional c design
compacto".

Disponível em dois modelos I-
3525 e 1-3511 —, as copiadoras estão
preparadas para trabalhar com vários
tipos de papel (colorido, cartão-postal,
etiqueta, papel vegetal e transparência) e
vão atender a três segmentos do merca-
do: o de pequeno volume de cópias (até
três mil cópias), médio (três a quinze mil
cópias) e alto (acima de quinze mil có-
pias). A Itautec deve faturar este ano
USS 230 milhões, 70% a mais que no
ano passado.

GOVERNO FEDERAL - TUDO PELO SOCIAL

Ministério das Minas e Energia ^

Etetrobrás^r 
:

Centrais Elétricas Brasileiras SA

COMPANHIA ABERTA CGC-00001180/0001 -26

ATA DA SEPTUAGÉSIMA OITAVA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS

Aos dezessete dias do mês de outubro de mil novecentos e oitenta e nove, às quinze horas, na sede da Empresa, no Setor de Autarquias
Norte, Rua Dois, Ediffcio da PETROBRÁS, quarto andar, em Brasília, Distrito Federal, presentes acionistas detentores de ações ordiná-
rias com direito a voto, em número suficiente para a instalação da Assembléia, conforme foi apurado na folha 10 do Livro de Prçsença n9
03, realizou-se a Septuagésima Oitava Assembléia Geral Extraordinária da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, Com-
panhia Aberta, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes sob o ns 00001180/0001-26. Tendo em vista a ausência do Presidente da
Empresa, assumiu a presidência dos trabalhos, conforme o disposto no artigo 35 do Estatuto, como substituto, o Diretor CARLOS AL-
BERTO PADUA AMARANTE, tendo os acionistas escolhido a mim, MARCO ANTONIO TORRES LENZI, para Secretário, nos termos do
artigo 35 do Estatuto. Constituída a Mesa, o Presidente declarou instalada a 783 Assembléia Geral Extraordinária e comunicou que esta

tfora regularmente convocada segundo anúncios publicados nos seguintes jornais: Diário Oficial da União, O Estado de São Paulo, Ga-
zeta Mercantil, O Globo, Jornal do Brasil, Correio Braziliense, Jornal de Brasília, Estado de Minas e outros, nos dias 06, 07, 08, 09, 10 e

(41 de outubro do corrente ano, anúncios esses do seguinte teor: "MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA - Centrais Elétricas Brasileiras
JS.A. - ELETROBRÁS - (Companhia Aberta) - C.G.C. n2 00001180/0001 -26 - Edital de Convocação - 70? Assembléia Geral Extraor- •
i dinária. Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 17 de outubro de 1989, às
115 horas, na Sede da Companhia, no Setor de Autarquias Norte, Rua Dois, Ediffcio da PETROBRÁS - 45 andar, em Brasília, Distrito Fe-
ideral, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1. apreciação da proposta de recebimento pela ELETROBRÁS das ações da
| NUCLEBFIÁS Engenharia S.A. - NUCLEN, detidas pela União Federal; 2. indicação dos peritos ou empresa especializada; 3. aprecia-ição do laudo de avaliação; 4. subscrição em bens e aumento do capital social; 5. retificação de valores relativos a fontes de recursos ca-
i pitalizados pelo acionista União Federal na AGE de 28.12.88; 6. ratificação de erratas referentes à AGE de 28.07.89, já publicadas no
| Diário Oficial da União, nos dias 16 e 17 de agosto de 1989. Brasília, 05 de outubro de 1989. (a) MARIO PENNA BHERING - Presidente
Vdo Conselho de Administração." Iniciados os trabalhos., o Presidente determinou a mim, Secretário, que procedesse à leitura do edital de•i convocação. Passando ao item 1 do edital, esclareceu o Presidente que, em atendimento à Resolução n8 447/89, da Diretoria Executiva,

; e à Deliberação n9 139/89, que aprovou a proposta do Conselho de Administração à 78- Assembléia Geral Extraordinária, cuja transcri-
i ção foi dispensada, a ELETROBRÁS convocara a presente Assembléia, em que submetia aos Senhores Acionistas o recebimento pela¦ ELETROBRÁS das ações da NUCLEBFIÁS Engenharia S.A. - NUCLEN detidas pela União Federal. Pedindo a palavra, o representante
jdo acionista União Federal ilustrou que, quando da vigência do Decreto-Lei n9 2464/88, ficara estabelecido que: a União transferiria à
i ELETROBRÁS, mediante capitalização, as ações da NUCLEN; os débitos da NUCLEBRÁS e de suas subsidiárias, dentre elas a NU-

; CLEN, para com a União até 31.08.88, ficariam cancelados, e que a União sucederia a NUCLEBRÁS e suas subsidiárias, dentre elas a
. NUCLEN, nos direitos e obrigações decorrentes de operações de crédito interno e externo, bem assim nas demais obrigações pecuniá-
I rias existentes até 31.08.88, salvo as de natureza trabalhista e previdenciária. Continuando, o representante da União Federal mencio-
; nou que tinha conhecimento de que a ELETROBRÁS, como companhia aberta, promovera as medidas compatfveis preliminares à capi-

i talização, ocorrendo, entretanto, nesse interregno, em face ao artigo 25 das Disposições Constitucionais Transitórias, a caducidade do
; Decreto-Lei n9 2464/88. Prosseguiu o representante da União esclarecendo que a iniciativa de obtenção de norma legal autorizativa da
transferência das ações da NUCLEN só seria providenciada quando estivessem conclufdos os procedimentos preliminares correspon-

vdentes, o que se materializa com a presente Assembléia, ficando a capitalização das ações para uma assembléia específica, quando da1 reedição da autorização legal pertinente. Aditou ainda o representante da União que a Medida Provisória n9 87, de 22.09.89, em seu ar-
| tigo 19, reestabeleceu que a União ficava autorizada a suceder a NUCLEN em seus direitos e obrigações decorrentes de operações de
crédito interno e externo, celebradas até 19.09.8S, bem assim nas demais obrigações pecuniárias existentes na mesma data, salvo as de
natureza trabalhista e previdenciária. Assim sendo, o representante da União Federal, diante de tais esclarecimentos, propôs que se

i desse prosseguimento à ordem do dia que em sendo apreciada pelos demais acionistas, propiciaram a conclusão das medidas prelimi-
; nares a uma futura capitalização das ações da NUCLEN, ora detidas pela União. Submetida a matéria à deliberação dos Senhores Acio-
nistas, foi a mesma aprovada por unanimidade. A seguir, foi colocado para apreciação dos acionistas o item 2 do edital. O Presidente

! esclareceu que, em cumprimento da legislação vigente, a ELETROBRÁS, depois de expedir convites a empresas de auditoria indepen-
; dente, julgou a melhor proposta a de Boucínhas, Campos & Claro S/C para a elaboração do laudo de avaliação das ações da NUCLE-
BRAS Engenharia S.A. - NUCLEN, ora pertencentes à União Federal, visando a futura capitalização dessas ações na ELETROBRÁS.

j Submetida a matéria à apreciação dos Senhores Acionistas, foi unanimemente aprovada a indicação da empresa Boucinhas, Campos &
; Claro S/C para a elaboração do laudo de avaliação das ações da NUCLEN. Dando prosseguimento à ordem do dia o Presidente colocou

! em pauta o item 3 do edital, esclarecendo que, a pedido da administração da ELETROBRÁS, os auditores Boucinhas, Campos & Claro
] S/C já vinham realizando estudos sobre a situação patrimonial da NUCLEBRÁS Engenharia S.A. - NUCLEN e, por isso, aquela empre-
sa de auditoria apresentou o laudo de avaliação das ações da NUCLEN para os efeitos da subscrição em bens pela União Federal do

; capital social da ELETROBRÁS, tomando como base o balanço geral daquela empresa levantado em 31.12.88, o que foi feito. Em se-
guida, o Presidente determinou a mim, Secretário, que procedesse à leitura do laudo de avaliação elaborado por Boucinhas, Campos &
Claro S/C e dos pareceres do Conselho Fiscal, presente à Assembléia, representado pelo Senhor WANNY DE SOUZA DIAS, decidindo
a assembléia, nos termos do artigo 130, parágrafo 19 da Lei de Sociedades Anônimas, dispensar a transcrição em ata do referido laudode avaliação, que, em vista disso, foi identificado como documento n9 1, e respectivamente autenticado pela mesa para permanecer nos
arquivos da Sociedade, bem assim dos pareceres do Conselho Fiscal, identificados como documentos de n9s 2 e 3, da proposta do Con-
selho de Administração, identificado como documento n9 4. Antes de colocar à deliberação da assembléia a apreciação sobre o laudo de

I avaliação, o Presidente informou que o referido laudo fixa o valor patrimonial das ações da NUCLEN com base no balanço anual de
; 31.12.88, quando vigia o Decreto-Lei n9 2464/88, destacando em especial os artigos 49 e 59 do referido decreto-lei, que tratavam da as-
i sunção de obrigações pela União Federal. Passando então a assembléia a deliberar sobre o laudo de avaliação, decidiram todos os

j acionistas, com a abstenção do acionista União Federal, aprová-lo na forma em que se encontra, determinando ainda que os auditoresBoucinhas, Campos & Claro S/C procedessem à atualização do referido laudo, tomando como base o balanço extraordinário levantado
l em 05.09.89, inclusive suas conseqüências patrimoniais, caso não seja a citada Medida Provisória n9 87 aprovada pelo Congresso Na-
cional, devendo o laudo atualizado ser submetido à próxima assembléia geral da ELETROBRÁS que tratar das transferências das ações, da NUCLEN e da sua capitalização na ELETROBRÁS. Dando prosseguimento à pauta da assembléia, o Presidente colocou em aprecia-

; ção o item 4 do edital. Pedindo a palavra, o acionista União Federal propôs seja a deliberação sobre o aumento de capital mediante in-corporação de bens adiada até que a União esteja legalmente habilitada a transferir as ações da NUCLEN para a ELETROBRÁS, fican-do assim prejudicada a conseqüente apreciação sobre o montante do aumento do capital social. Submetida a proposta aos demais acio-
nistas, foi a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o Presidente colocou em pauta o item 5 do edital. Pedindo a palavra, o re-

: presentante da União Federal solicitou fossem retificados alguns valores que constaram da ata da 743 Assembléia, realizada em 28 de
! dezembro de 1988, onde constaram Cz$ 12.141.670.961,82 como reforço ao FFE (artigos 89 e 10 - Lei n2 46Ze/fi5)r4í'4a-se-€z$~12.565.961.800,14; onde constaram Cz$ 59.250.792.720,93 como Créditos Orçamenlários^-t982/eTIrtBta^seCz$58^826.501.882,61.Submetida a matéria à deliberação dos Senhores AcionistasJoijUT!esn»apfcma3ã7>õrunanimidade. A seguir, o Presidente submeteu à
assembléia o item 6 do edital, relativo à ratiíicaeãa-ée-erraiãsTêterentes à 77- Assembléia Geral Extraordinária, de 28 de julho de 1989, )ápublicãaãsno Diá/Iu Oficiai oa UniáoTnosdias 16 e 17 de agosto de 1989, na forma a seguir transcrita: ONDE SE LÊ:"... 10.1 - BASES DA

! CONVERSÃO: A quantidade de ações resultantes da conversão de uma debênture será apurada de acordo com a seguinte fórmula:
| Q = VNi + R + Pi/PC x On + VNi + R + Pi/PC x Pn, onde:..." e"... VPA = valor patrimonial da ação, obtido no último Balanço Patrimonial
i auditado, ou na.última "Informação Trimestral-ITR", enviada à Comissão de Valores Mobiliários-CVM,...", LEIA-SE:"... 10.1 - BASES

DA CONVERSÃO: A quantidade de ações resultantes da conversão de uma debênture será apurada de acordo com a seguinte fórmula:
Q = VNi + R + Pi

PC x On + VNi + R + Pi
PC x Pn, onde: ..." e "... VPA = valor patrimonial da ação obtido no último Balanço Patrimonial

auditado ou na última "Informação Trimestral - ITR", se auditada, enviada à Comissão de Valores Mobiliários - CVM,..." Submetida a
matéria à deliberação dos Senhores Acionistas, foi a mesma aprovada por unanimidade. Com a palavra, o Presidente fez registrar a pre-sença do Sr. MARCO ANTÔNIO SCHMITT HANNES - CRC n9 7099 - DF, representante dos auditores Boucinhas, Campos & Claro
S/C. Nada mais havendo a tratar e encerrada pelo Presidente a folha 10 do Livro de Presença n9 3, a sessão foi suspensa pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata, a qual vai assinada pelo Presidente, por todos os acionistas e por mim, Secrçtário, dela se tiran-
do cópia autêntica, datilografada, para os fins legais, (aa) CARLOS ALBERTO PADUA AMARANTE - Presidente; JÚLIO CÉSAR GON-
ÇALVES CORRÊA - Representante da União Federal; SÁTIRO LAZARO DA CUNHA - Representante da Caixa Econômica Federal -
CEF; MARCO ANTÔNIO TORRES LENZI - Secretário. Declaramos, na qualidade de Presidente e Secretário da Septuagésima Oitava
Assembléia Geral Extraordinária da Empresa, que o texto acima é transcrição integral e fiel da ata que consta do 49 Livro de Atas das As-
sembléias Gerais da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, a fls. 82 e seguintes. Brasflia, 17 de outubro riu 1989. CARLOS
ALBERTO PADUA AMARANTE - Presidente. MARCO ANTÔNIO TORRES LENZI - Socretório. "REÜISI RO E ARQUIVAMENTO NA
JCDF - N9 531752.8 - DATA 14.11.89 - JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL - CERTIDÃO: CERTIFICO que, por despacho-dO-Prgsjdente da Junta, fica arquivado e registrado sob número e data estampados mecanicamente, (a) PAULO HENRIQUE GOMES DA
CRUZ - Secretáriõ-Ueral".
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Citrosuco e a

Cutrale se unem

com italianos
SÃO PAULO — A Citrosuco e a Cu-

trale, empresas paulistas responsáveis
por 60% das exporiações de sucos de
laranja do pais, firmaram ontem um
acordo para formar joint-venture com
o grupo italiano Sidac (dono de 70% da
produção cítrica da Itália) que garan-
tirá o escoamento do excedente da pro-
dução brasileira. Trata-se de uma esta-
ção de mistura (blend station) de suco de
laranja concentrado que está sendo cons-
truída na região da Calábria, na Sicília,
com capacidade máxima para 100 mil
toneladas por ano, absorvendo recursos
de cerca de USS 25 milhões. Essa estação
deverá misturar três partes do suco brasi-
leiro, considerado de melhor qualidade,
a uma parte do suco italiano, para me-
lhorar o sabor da bebida e, com isso,
incentivar seu consumo entre os italia-
nos.

Após os 14 meses previstos para a
montagem das instalações industriais
(terminais de mistura e armazenagem), a
nova empresa deverá estar produzindo
25 mil toneladas no primeiro ano de
funcionamento. Todas as outras 10 pro-
dutoras paulistas de suco concentrado
estão sendo convidadas a participar des-
sa joint-venture para escoarem sua pro-
dução. No lado italiano, a Sidac está
efetuando o mesmo convite às pequenas
empresas locais.

Esse acordo está sendo considerado
pela Associação Nacional das Indús-
trias Cítricas (Anic) como um arroja-
do passo do Brasil no sentido da am-
pliação de mercado, assim como o foram
as joint-ventures formadas recentemente
pela Citrosuco e Cutrale com a União
Soviética e Japão. Driblando as leis pro-
tecionistas italianas, os produtores na-
cionais conquistaram, além desse merca-
do, os países do Leste europeu, que
receberão das mãos dos italianos, o suco
de laranja.

Empresas

Couro — O mercado de tratamento
de couros para a produção de calçados e
vestuário ganhou ontem um novo in-
sumo que permite a lavagem do produ-
to acabado (bolsas, cintos, tênis e ja-
quetas) sem prejudicar a matéria-prima.
O lançamento do Leukotan QR 1268,
um produto químico para ser usado na
fase de curtimento do couro, aconteceu
em Florianópolis durante o 9o Encontro
Nacional da Associação de Químicos e
Técnicos em Couro, realizado pela in-
dústria Rohm and Haas. O Brasil, depois
dos Estados Unidos, passa a ser o segun-
do país a produzir o Leukotan com uma
previsão de um mercado potencial de 4
mil toneladas/ano, segundo Antônio Piz-
zigatti, diretor de negócios da empresa.
Equitel — A Equitel Telecomunica-
ções deve fechar 89 com um fatura-
mento de USS 200 milhões, 50% a mais
que no ano passado. O presidente da
empresa, Luiz Carlos Bahiana, disse on-
tem que este acabou sendo um bom
resultado "no pior ano da história da
Equitel". Em dezembro, a Equitel co-
locará no mercado um novo telefone
multifreqüencial, com dez memórias e
com chave de bloqueio.

Copa — As instituições financeiras
estão cada vez mais se dedicando ao rico
mercado criado pela Copa do Mundo de
90, a se realizar na Itália. O Banco
Francês e Brasileiro (BFB), por exem-
pio, firmou convênio com a agência de
viagens Cetemar para vender pacotes
turísticos aos torcedores que quiserem
acompanhar os jogos cm Roma, no ano
que vem. A Crcdicard foi outra empre-
sa do setor financeiro que lançou um
pacote para a Copa do Mundo. A pro-
moção conta com a divulgação do era-
que Falcão e vai sortear doze passa-
gens para a Itália e mais 54 televisores,
entre os usuários do seu cartão.

Minibox — Os 270 supermercados
Minibox, pertencentes ao Grupo Pão de
Açúcar, estão comemorando seu déci-
mo aniversário com uma promoção pdfà11aumentar mais suas vendas. Trata-se1 ti ti'
um concurso, veiculado no progrdfflíiJ
Domingâo do Faustão, da TV Glóbbf
desde o dia 12, que premiará até feveréi'-'1'
ro de 1990 as cartas sorteadas que refá-0
ponderem acertadamcnte à pergunVa:'"Qual a maior rede de supermercados do"
Brasil e que vende mais barato?". O cpri-"
templado receberá um ano de supermer-
cados inteiramente grátis (equivalente a-*
150 BTNs por mês), se à carta tiver
anexado um ticket de compra do Mini-
box. Em caso econtrário, ganhará ape^
nas seis meses de compras. •£» JL JL"it rriu

ij fi?.

f ?nh
Lenços — A Lenços Presidente '.çslâ^'

distribuindo aos quase seis mil pontosi
de venda em todo o Brasil a nova em-J
balagem de lenços masculinos da linhá'
Presidente (foto). Com três e seis uni-..,
dades, a nova caixa vem em carlSO"
tríplex plastificado, com letras em púr-
purina e fundo vermelho sob riscas p%,
tas, mantendo, em outro formato, a janm>
Ia em PVC que mostra ao consumido1?®''
cores e o material utilizado no produtô1
(100% algodão). A Presidente é líder no,
segmento de lenços de pano no país. *
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COMUNICADO
A ELETROBRÁS comunica aos detentores de obrigações e
créditos do Empréstimo Compulsório instituído pela Lei n9
4.156/62 que a correção anual deste recurso, no exercício de
1989, será efetuada de acordo com o que estabelece os artigos
29 e 30 da Lei ns 7.799, de 10-07-89, conforme a seguir espe-
cificado:
JANEIRO - atualização monetária em 31-01-89 com base

na OTN de NCz$ 6,92 e o resultado convertido
para BTN;

DEZEMBRO - atualização monetária pelo BTN fiscal de
31-12-89.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 1989.
MÁRIO PENNA BHERING

Presidente
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PROflAAR
MERCURY

I?

PR0AAM
MERCURY;

Motor

SVSercury

15HP
pronta entrega

O preço superespecial

NCz$ 24.128,00
poucas unidades

Oferta válida somente até 25/11
Oferta limitada ao estoque.

Rio: Rua General Polidoro, 74/80 • Botafogo
Tels.: 275-9846/295-8887

São Paulo: Rua Antônio Joaquim de Moura Andrade, 737
(Juscellno, esquina com Santo Amaro) - Itaim

Tel.: (011) 887-5615

ANUNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO

(ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA OE DEBÉNTURES)

Ministério das Minas e Energia fí

Eletrobrás 
^

Centrais Elétricas Brasileiras SA

REGISTRO NA C.V.M.: SEP/GER/DCA - 89/004
DE 14/09/89

APROVADO PELA AGE DE 28/07/89

COMPANHIA ABERTA CGC-00001180/0001-26
Rua Dois - Edifício da Petrobrás - 49 andar - Setor de Autarquias Norte - Brasília - DF

e as instituições financeiras abaixo, comunicam que foram totalmente subscritas e integralizadas 339.350 debôntures escriturais,
da espécie sem preferência, conversíveis em ações ordinárias e preferenciais classe "B", série única, com valor unitário deNCz$ 1.296,60 equivalente a 1.000 BTN's.na data da emissão, perfazendo o montante de

MGz$ 440.001.210,00

AGENTE FIDUCIÁRIO
ESCRITÓRIO RUY U\GE SOCIEDADE CORRETORA DE TÍTULOS LTDA.

Rua Gonçalves Dias, 760
Belo Horizonte - MG

C.G.C. ns 17.305.319/0001-28
instituição autorizada a prestar serviços de debéntures escriturais: Banco Itaú S.A.

BANCO DO BRASIL
BB • Banco de Investimento S.A.

CÍTIBANKO
CORRETORA

COORDENADORES

BANCO
12)P88ÍHUS

m
MDESj^rIBNDES> Banco Nacional deDe^nvoKimcntoEconômico c Social

©CREF1SUL UNIBANCO

REAL
BANCO DE INVESTIMENTO

BANCORP DTVMLTDA.

O
GBMSE fiDnj^ BANCO

Jülültípuc
banespa

Associado ao LJoyds Bank SA Co"rto<« (1 * CtmtfO r

LIDERES

DIMARCO DTVM SS
INVESTCORP S.A. - DTVM
SANTOS CORRETORA CCVM S.A.
LIQUIDEZ DTVM LTDA.
BANCO NACIONAL DE INVESTIMENTO S.A.
PAVARiNI DTVM LTDA.
RJB-DTVM LTDA.
BANCO PONTUAL S.A.
BANCO BOAV1STA DE INVESTIMENTO S.A.
BANCO BMC DE INVESTIMENTO S.A.
SELLER DTVM
PRIME S.A. CCV
BDfiíiü--BAN£OHEDESENVOLViMENTO MINAS GERAIS
GRAPHUS S.A. CCVM
BITTENCOURT CCVM
FININVEST S.A. DTVM
LECCA DTVM S.A.

o«eooo'abrasca

BANCO MANTRUST - SRL S.A.
OPEN S.A. CCVM
AGENDA-DTVM4.T-E
SÊNIOR S.A. DTVM
FONTE S.A. CCV
REAL SOC. CTVMLTDA.
ROYAL DTVM LTDA.
SHECK DTVM
BANCO BOZZANO SIMONSEN DE INVESTIMENTO
CODEPE CV S.A.
PENTÁGONO S.A. DTVM
BANCO FINASA DE INVESTIMENTO S.A.
OMEGA S.A. CVMC
CITY DTVM LTDA.
GRANUE RIO S.A. CCTVM
ECONÔMICO S.A. DTVM
EQUIPE S.A. DTVM
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o ^ vende lojas de SP ao t>

SOVlStlCOS Grupo Paes Mendonga u3Brasilia — Loopoldo Sllva IT -<
jNMMNjpPfi 0 Disco, setima maior rede de supermerca-

^ 

s , dos do pais, sua's quatrojojas de

milhoes, na epoca.
' 

. LoS° ;IP',S a concordata, a dircloria d«>

|||r 
rCt'° suPermercat*os '' vcnc^a — ela e o

alguns terrenos'(inclusive o de 45 mil m2, ni
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garantia de qualidade e segurança aos
investimentos e negócios de sua empresa. Quem
está à frente do seu tempo, chega primeiro.
Com solidez e competência.

Com alto nível de profissionais, o Banco
BBA-Creditanstalt, associado ao maior banco da
Áustria, oferece solidez e competência. Confie
suas operações financeiras ao BBA-Creditanstalt,

CREDiTAfsáSTALY S.A.
-Associado ao Creditanstalt • Bankverein, Viena

sânesa.
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Sol — Numa iniciativa inusitada no
setpJI, a Encol, firma de engenharia da
capital gaúcha, implantou um curso de alfa-
betisação de operários dentro de um dos
seus..canteiros de obras — primeiro passo
para a criação de uma escola de ensino
fundamental para os empregados adultos. O
engenheiro Marco Antônio Bcnites, admi-
nistrador do projeto em construção no Bair-
ro"índependência, onde funciona o cur-
sol^âiz que "os resultados estão sendo
fáViVásticos". A idéia e iniciativa de criação
do'programa são do apontador Carlos Ale-
xanare Mclckzarick e do técnico em edifica-
çõe$.Júlio Roque Linck Leite.
Prata Moderna — Resultado de
um investimento de US$ 100 mil, a empre-
sa está abrindo sua terceira loja no Rio de
Janeiro. Comemorando 38 anos de existên-
cia, a Prata Moderna parte para uma nova
estratégia de marketing, fazendo das mulhe-
res jovens seu público-alvo.
Seda — A marca se prepara para in-
gressar nos anos 90 com sete novos tipos de
xampus: Lanolina Hydronut (cabelos secos),
Bálsamo Nutritein (cabelos normais) Menta
com Elastina (cabelos oleosos), Gérmen de
trigo com Colagen, Cenoura Vitaminat,
Henna Natural e Beleza e Suavidade. Além
dos xampus, a nova linha Seda traz três
condicionadores de cabelo: Lanolina Hy-
díõiíut, Bálsamo Nutritein e Menta com
Elâiíma. O lançamento das novas marcas
Seda será apoiado por forte campanha pu-
bllcitária e farto material de apoio nos pon-
toSidc venda.
Stapasso — Com crediário próprio e o
cartao de crédito Passo Livre, a Sapasso já
colocou sua coleção Verão/90 nas vitrines de
stms-lojas. Entre os modelos de maior desta-
que, estão as sandálias femininas em tiras de
couro nas cores preta, branca, prateada,
dourada e marron. Até o final deste mês
efiega às prateleiras o tênis Puma, no-
vSSstrela da companhia Sapasso.
Agir — Com patrocínio do Banco Boa-
vista, a Livraria Editora Agir lança na
ptífflçira semana de dezembro o livro Maru-
jòyfw- um registro fotográfico (230 fotos co-
loq^as) da maior ilha fluvial do mundo,
vista pela lente do fotógrafo José de Paula
Maphado, que publica seu quinto livro.

Nacional investe

US$ 1,2 milhão

em atendimento

Iuri Totti

O Banco MEBECEBINacional,
um dos dez primeiros bancos privados
brasileiros em patrimônio liqüido, está
investindo cerca de US$ 1,2 milhão no
aperfeiçoamento do seu atendimento. A
idéia de criar uma diretoria de qualidade
originou-se das queixas de clientes do
banco e do desperdício de dinheiro com
os trabalhos refeitos pelos funcionários.
"O conglomerado gasta 40% do seu
tempo refazendo tarefas, o que significa
US$ 100 milhões. A mentalidade agora é
não errar mais, o que nos levará a au-
mentar a receita e diminuir os custos",
revela Leandro Gadelha, diretor de
Qualidade do conglomerado Nacional,
com empresas em todos os segmentos do
mercado financeiro.

A diretoria de qualidade está incum-
bida de desenvolver o padrão de aten-
dimento do banco, fazendo com que esse
novo serviço seja um diferencial em relação
aos outros bancos. Para detectar quais os
pontos falhos do atendimento, foram reali-
zadas pesquisas com clientes e o treina-
mento até agora de 13 mil dos 20 mil
funcionários em todo o país. "Esse projeto
faz parte de uma estratégia de marketing
competitivo. Como esse mercado não cres-
ce, será oferecendo um serviço personaliza-
do com o que atrairemos clientes dos con-
correntes", analisa Gadelha.

A nova estruturação do banco passa
pela criação de centrais de atendimen-
to aos clientes em cada setor do con-
glomerado (cartão de crédito, caderneta de
poupança, banco comercial, banco de in-
vestimento, ieasing). "As reclamações se-
rào feitas nas centrais e resolvidas em 48
horas, no máximo", diz o diretor.

Essa nova filosofia do banco já está
apresentando resultados. Na primeira pes-
quisa, realizada em abril deste ano, 67%
dos clientes entrevistados estavam satisfei-
tos com os serviços do Nacional. Na última
pesquisa, no início de novembro, o percen-
tual cresceu para 80%. Um dos fatores que
contribuiu para esse aumento de satisfação
foi a diminuição do tempo de permanência
dentro de uma agência. "Cerca de 90%
dos entrevistados acham que cinco minutos
são suficientes para o atendimento. Por
isso, 60% das agências de São Paulo e do
Rio — 140 e 98, respectivamente — já
estão trabalhando com esse limite de tem-
po", comenta Gadelha.

Varig acha desinteressante

acordo aéreo com soviéticos

BRASÍLIA — O Brasil não tem condições de
manter duas companhias aéreas voando nas linhas
internacionais, pois a Varig seria enfraquecida por
motivos artificiais e, além disso, a segunda empresa
(Transbrasil ou Vasp) não dispõe de estrutura para
enfrentar a pesada concorrência desse segmento.
Esse raciocínio foi desenvolvido pelo presidente da
Varig, Hélio Smidt, salientando que, em todo o
mundo, tem sido observada a necessidade de forta-
lecimento das empresas que operam no transporte
aéreo. "A Varig, para não perder o espaço conquis-
tado, não poderá permanecer alheia a esse pro-
cesso", comentou Smidt, que recebeu o troféu
Mascate, concedido pela Confederação Naciohal
do Comércio (CNC).

Segundo Smidt, isso torna desinteressante para
a Varig o fechamento de um acordo de reciprocida-
de no transporte aéreo entre o Brasil e a União
Soviética. Existe uma antiga aspiração soviética no
sentido de que a companhia estatal Aerofiot seja
autorizada a realizar vôos entre Moscou e o
Rio, com escala em Paris. Smidt entende que a
Varig teria um enorme prejuízo se o governo brasi-
leiro aceitasse essa proposta. "Não existe tráfe-
go suficiente entre o Brasil e o Leste europeu. Desse
modo, um acordo com a União Soviética serviria
só para esvaziar o movimento da Varig entre o
Rio de Janeiro e Paris, já que teríamos mais con-
corrência nesse trecho.".

Na noite de terça-feira, Smidt foi premiado pela
CNC. O presidente da entidade, Antônio Oliveira
Santos, atribuiu a premiação ao "conjunto de
méritos, no comando de uma equipe valorosa,
chefiada por Smidt, o que explica a eminente posi-
ção que a companhia hoje desfruta no Brasil e no
exterior, coroando uma obra de mais de 60 anos de
labor continuado".

Monopólio — Smidt rejeitou, com veemên-
cia, a crítica de prática de monopólio, pela Varig,
nas linhas para a Europa e os Estados Unidos.
"Mas onde está este monopólio, sobre o qual
erroneamente tanto se fala? O que acontece é que o
Brasil tem acordos de reciprocidade no transporte
aéreo. E participamos de uma concorrência di-

•ficil com 45 empresas aéreas de outros países. Não
há monopólio."

Ele reclamou que o segmento do transporte
aéreo doméstico vem convivendo, há dois anos.
com uma crescente defasagem tarifária, calculada
por em 37%. Este ano, segundo sua avaliação, a
Varig deverá apresentar um resultado equilibrado,
mas graças à receita dos vôos internacionais. Pa-
ra um faturamento total de USS 2,2 bilhões^ a
Varig deverá arrecadar apenas USS 400 milhões
nas atividades domésticas. O transporte de carga já
representa cerca de I /4 da receita total da compa-
nhia.

Em dezembro, a Varig estará recebendo o pri-
meiro 767-300, de quatro unidades encomendadas
à Boeing. Os três restantes chegarão no decorrer de
1990. Smidt acredita que, em 1991, a companhia já
estará estreando uma nova geração de jatos: O
MD-11. E, no ano seguinte, será a vez dos Jumbos
747-400, que deverão exercer um importante papel
nas linhas intercontinentais. "O programa de am-
pliação e modernização da frota prevê a incorpora-
ção de 75 novos jatos, até o ano 2000", comentou
Smidt.

Disco em concordata

vende lojas de SP ao b

Grupo Paes Mendonça
O Disco, sétima maior rede de supermércaS

dos do país, vendeu suas quatro lojas de SJò^
Paulo para o Grupo Paes Mendonça — quarlg,
colocado no ranking nacional. A transaçàQò
anunciada ontem, tem como objetivo o saneai
mento financeiro do Disco, cm concordara^
preventiva desde 23 de junho passado, devidp;
ao acúmulo de dívidas da ordem de NCz$ ($?
milhões, na época. Q&

Logo após a concordata, a diretoria cfô-
Disco insistia em afirmar que não colocaria"^,
rede de supermercados à venda — ela é o'
carro-chefe de um grupo de 11 empresas. Mas,
há dois meses, já admitia a troca de mãos dq]
alguns terrenos (inclusive o de 45 mil m2, ija..
Barra da Tijuca). O diretor comercial, Márcift
Maia, explicava que a prioridade era para^ái
venda de imóveis não operacionais. E, e>nij
último caso, o venderia algumas lojas fora aP
mercado carioca — onde ocúpa o terceitpj
lugar em faturamento, perdendo apenas para^
CB e as Casas Sendas. E foi justamente esse o
caminho encontrado pelo Disco para diminuift
suas dívidas. oRT

(XO
Ao contrário do Disco — com 50 lojas^

maioria no Rio —, a rede Paes Mendonça;
possui uma forte penetração no mercado pafip
lista. A primeira loja aberta por Paes Mendori-,
ça, em São Paulo, foi um hipermercado de 13,*
mil m2 de área de venda, em 1984 — na época
um dos maiores do Brasil. Para mostrar qj8e
estava disposto a disputar os consumidor^
paulistas, Paes Mendonça inaugurou, três anòl'
depois, o Hipermercado Paes Mendonça, !jr
maior da América Latina e que desbancava;'
até então, o sexto hipermercado do mundo, ha
Bahia, também pertencente à rede. —

Começou a corrida para o lago de Brasília. A Spirit ©f Summer 22' é

uma lancha que combina com momentos de euforia e águas calmas.

Quem quer sair na frente neste verão tem que ir de Spsrit of Summer

22o mais sofisticado lançamento do mercada Â menos hbwesa <&a. m m > ca Bonsucesso:

que voce esteja muito ocupado nos proximos 5 anos. ~
Tels.: 270-0697/270 0647
Marina da Glória: Loja 7

Tel.: 285-1588
Niterói: Tel.: 714-8657
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BoavistaBanco

B—
Como cuidar do dinheiro0 NM"

m Seu Bolso"

indicadores Econômicos
r, r ;
¦jil.Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

jií Resumo das Operações
íyfe. Qtde
$ál (mil)'ÜTí.Lole 1.573.613

Mercado a termo
.Marcado de Opçôes-Opções de compra'. 'Exercícios de opções

Vol
(mil)

88.917

Ftch. Osc.
%

Futuro c/liberação.»í;I&
^'Futuro c/retenção

Total Geral  1.573.613 88.917
ü ,IBV Fechamento  1.240 ( + 2,6%)
ijjijDas 87 ações do IBV, 65 subiram, 20 caíram e duas não foram negocia-
ofadas.
BÍ?.
-in
O :
:o):.
IHíi',

Mak>r»a AltasHfííJModdata pp
/t)-Estrela pp" Mannesmann pp'i''JMullerpp
y|5 Rlpasa ppMaiores baixas"*! ferumadinho ppBanco da Amazônia on 4,17

v Paranapanema pp "
X)D Pérsico pprj'[j Mendes Júnior pb

"Mercado à vista

Osc Fsch. Osc. Fech.
(%) (N€z$ (%) (NC*$/mil mH

a<?6es) a^&es)
Maioresaltas

20,17 130,00 Perdigfloppd 43,75 0,45
17,03 27.00 Brinquedos Mlmo pp 43,56 215,0013,62 14,25 Cruzeiro do Sul pp 32,02 1.800,0010,12 23,00 Metal Leveppe 26,68 4.250,000,69 4.700,00 Herlng Brinquedos pp 23.08 80,00Maloras baixas5,03 1,50 Jaragua Fabril pp 47,49 46,004,17 460,00 Pelxepp 16,24 402.00
3,47 261,10 Pronor Petroqulm. bs 11,17 12,393.45 5,83 Lum s pp 9,86 2.853,09 240,00 Gurgel Motores pp 9,44 2.250,00

"Wntuk* Old. Mln. Mid. Mil. Foch. Ozc. U.* Ano-en—
.rj(j*b«XMM 49000 , 350.00 , 38,.84 1.130,00 , 430.00 4,76 , 077.64
-^Aceslla OP 3.200 3 500,00 3.968.75 4.000,00 3.500.00 3.97 1.587,50

AcesltaPP 18900 1 800,00 1,969.58 2.010.00 2.010.00 6.27 3 108.06' " 'Aco.Allona PP 782000 17.00 17,14 20.00 20.00 -6,24 1.266,8,-'Acoa Vlllaraa PP 7,200000 31.01 31.87 33.50 31.02 1.43 1 922,20lilS'lAdubos Cra PP 170,000 18,00 18,44 18.50 18,00 -0.33 453.07
Adubos Travo PP 253900 16.70 17.39 18,00 17.00 3,14 823,39Agrale PP 38.000 3.100.00 3.173.68 3 200.00 3.200,00 13,41 3 848.94* Agroceres PP 763 800 190.00 191.33 200.00 190,00 3.58 757,14ff'SAmadDO RosbI PP 6.750.000 4.25 4.29 4,40 4,40 -2,50 380,32-Air Aqualoc PP 210.000 85.00 86.S0 87.00 87.00 8.69 718.06

,j;|);AracruzPB 6600 23500.00 24810.08 25.000,00 23500.00 4.23 ,.4,3.08
...j^DexPP 400 1UO.OO ,80.00 , 80.00 ,80.00 - ,,65.20

| ;.AvlpalOP 3.612.600 102.00 104,99 1,0.00 , 02.00 -0.27 3 626.60'AloiradoTravassosPP 45600 ,60.50 , 65.57 , 68.00 , 65.00 9,48 839.90''OAmaiontaON ,4.900 440.00 452,08 460.00 460.00 -1.17 303.32'0 '.'B.An»rlcaSulPP 1.000000 9,60 9.60 9.60 9.60 0,31 726.72
iij B.Bamerlndua Brasil OS 95.502.400 165.00 165,00 165.01 165,00 EST 1.334.84B.Bandoiranlas PP 7.000 550.00 550.00 550.00 550,00 3.77 ,870.67
g^gBrasllON 168200 1 140.00 1 166.97 1.200.00 1.200.00 1.28 380.68BB,nsllpp 737.600 1.800.00 1 835.20 1 880,00 1.825.00 0.83 382.59B.Crodllo Naclonal PP 300000 300.00 300.00 300.00 30000 526 66667.Economlco PP 24,000 210.00 210,00 210.00 210.00 5.05 1 183.70B Nordosts PS 280000 230,00 230,00 230.00 230,00 3,76 382,47B Progresso PN 1.500000 4,00 4,00 4.00 4,00 - 533,33

Bamerlndus Seguro3 PS 20.000000 229i00 229.00 229,00 229.00 0,44 164.33¦MJOBanorlON 3600 100.00 100.00 100.00 100.00 -0,99 3.3M.43¦C Banor|PP 603 400 130.61 135,97 141,00 132,00 0.55 2.782,85SantraaPP-R 233.000 51.00 51.00 51.00 51.00 1,94Banospa ON 4.500 29.00 29,00 29,00 29.00 -2.78 848.95
r Banospa PN 26800 40.00 40,00 40.00 40.00 4,71 1.091.4,Banespa PP ,6.575.900 44.90 45.48 46,30 45,00 4,43 928,54t.' Banospa PP-R 2.473,000 43.00 43,90 44.50 44.50 4,45

ft)5 Barbara PP 3.990.800 21.00 2,.59 22.00 2,.00 0.98 803.80,t.:; Bardolla PP I.OOO 200,00 200,00 200.00 200,00 • 1266.22Barrelto Arntijo PB 1.592900 28.0 28,88 29.50 29,10 -0,41 695,90
t I Belgo Minalra OP 412.000 3.560.00 3 818,90 3 900.00 3.560.00 0,69 1.462.40Bolgo Mineira PP 188.100 2.620.00 2.710.26 2.780.00 2.780.00 3.91 1.667.30BelpraloPP 17,539.100 13.80 1422 14,99 14,00 9,89 1.562.64Si. BetaPA-E 1.840.000 14,00 ,4.95 , 5,00 , 5.00 -0.20 58,.49Blclclelas Calol PB-E- 1.408.000 90.01 95.30 97,00 90,01 -1.12 4 250.67
,;i BombrlIPP 2.172.800 34,50 36,05 37,00 34.95 6.15 698.51
y : Bradosco OSE- 77.300 420.00 421.59 430.00 430.00 1,59 1.083,44BradoscoPSE- 1.691800 445.00 450,54 455.00 450.00 121 931,45r Bradosco ln» PSE- 13.200 553.01 553.01 553,01 553,Ot -2,12 1142,23Brahma OP 16.200 380,00 390,82 400.00 390.00 5.16 1.289.4,n; Brahma PP 2.053.800 281.00 293.99 300,00 300.00 5.30 1.067.93'•-;1 BraslncaPP 55.900 1.200.00 1.200.00 1.200.X 1^00.00 14.29 800.22Brasmolor PP 100 17.000.00 17.000,00 17 000,00 17.000,00 • 1.747,38Brasporola PA 6.791.000 10,40 11.29 13,00 13.00 12.67 614.59Brinquedos Mlmo PP 125,600 189,00 200.99 215,00 215.00 - 4.112.75CJIln*f#cio Amapa PP 6 261.500 110.00 116.58 120,00 119,94 9,59 776,11Cociquo Calo PP 400 3150,00 3.150,00 3.150.00 3.150.00 • 493.38Coami Mlnoracao PP 473.100 6.600.10 7.066.14 7.35O.00 7 100.00 5,50 157,98

; CamacarlPA 10.000 49 000.00 49.000.00 49.000.00 49.000,00 - 565.15r/, CasaJoseSllvaPP 72.900 8.10 8.10 8.10 8,10 EST 1.350,00Casa Masaon PP 3.000 i9i6o 19.60 19.60 19.60 1,90 1.593,50
j.' . CalaguazasLeop. OP 10 000 42,00 42,00 42.00 42.00 - 2,142.86(.1 -Calagumos Loop. PA 11.575000 28.00 29.02 29.95 29.70 5.80 816.54Cbv-lnd.Mecanica PP 7 404.400 8.00 8.28 8,80 8.22 -2.93 248.65
at Celuloso Irani OP-EE 370000 7.81 8.11 8.89 6.89 5,05 1 305.96

jW -ComlgON ,5.050000 3,30 3.33 3.35 3.30 0.60 , 819.67. f ComlgPP 15, 377 700 4.55 4,63 4,70 4,64 2.2, , 345.93v.: ClbranPP 224.0OO 33,20 34.00 34,45 3320 1,25 6M.98C|MPP 5000 610.00 640.00 640.00 640.00 - 2.133.33Climax PB 8.079.600 12,00 12.76 13,00 12.00 8.78 957.24CofapPP 1.592900 148,00 150,72 152.50 148,00 3,05 1 448,12Coldox Frlgor PP 550.300 250.00 259,74 280,00 260,00 10,67 833.54
Conpart PP-E-

'I/T,

o.e -

Const.A.Lindenberg PP" 1 Continental 2001 PPC> Copene PAE-
0'f Corrêa Ribeiro PPoor -Coslgua PPT,'Xresal PP

. Cruzeiro Sul PP
^ CurtPPUCzarlna PP
í},n- D.F.Vasconcetos BP

D.F.Vasconcelos PP
Dhb Ind.Com. PP

f ^ .Docas ON
'Docas PN' ' DovaPP

Duratex PP
Ebarte PP
Ecll PP' ¦ Elebra PP
Elotrobras PB
Eluma PP

\; Engemix PPr 0 Engosa PA
00,Engesa Prt. PA-P
I ' 'Epeda Simmons PP
0 0<Er1csson PP

Estrela PP
Eucatox PP
Fabrica Bangu PP
Forbasa PP

.^"Ferreira Guimaraes PP
* Garota PP—Gazola PP

Gurgel PP
Gurgel Motores ON
Gurgel Motores PP
Hercules PP¦g ((Hering PP
Hering Brlnquodos PP
tnbricPP 
Indl.Belo Horizonte PB

—loepar PP
J^AviclaPP

Ipiranga Pet. OP
Ipiranga Pot. PP
Ipiranga Ref. PP
Itaubanco PSE-

LM-Sontoa PP
Kopior Webor PP

LamJtedooal Metais PP•«ífcanlficio Sehbe PP" Lark Maquinas PP
x~Lôco PP^foghl OS-E

Limasa PP
Lojas Americanas OSE-

3.720.000 12.50 12.50 12.50 12.50 -3.85 119.1620.000 80,00 80.00 80,00 80,00 18.52 1.066,67300 000 77.00 78,98 80,00 80,00 14.00 711.92202.200 6.400,00 6.700,05 6.900.00 6.600.00 9.60 1 192.711 171 100 8,50 8,81 9,00 9.00 -2,00 255,366.400 291.00 293,97 300,00 300.00 -0.83 2.244.225.000 450.00 450.00 450,00 450.00 4,65 9.487,675.600 1.730,00 1.810.52 1.903,00 1.800,00 32,02 4 132.66326.000 23,00 23.93 26,00 26,00 2.052.32
650.000 3,60 0.92 4,20 4.20 3.98 ,.285.25

800 250.0 250.00 250,01 250,01
9.800 350.00 350.00 350.00 350,00 397,37
3300 380.00 380.00 380.00 380.00 8.57 1.561.92

84 000 450,00 450.00 450.00 450.00 0.61 B70.14
19.100 300,00 300,81 301.50 301.50 -1.04 827.83

3.204.000 7.9 7.98 8.30 7,91 -0,50 620.53
22.000 610.00 610,00 610.00 610.00 8.29 1.236,44

118.100 12.50 12.50 12.50 12.50 -3.85 1.608.75
22.000 186.00 ,98.73 200,00 , 86.00 0,79 , 953.1264700 390,00 396.45 400.00 390.00 0.41 610.86

5.500 36000.00 36 000,00 36000.00 36.000,00 -2,70 644.5061 200 780,00 783,73 800,00 780.00 5,16 1.939.97
2.100 120,00 120,19 122.00 120.00 1.454,03

29,600 71,00 72.35 75,00 71,00 -3,82 237,90
259.500 60.00 60.07 70.00 70,00 0,12
13.000 10,00 10,00 10,00 10.00 EST 1.058.20

45 065.800 25,00 26,46
90 000 1.635,00 1.635.00
34000 18.50 ,8.50

,023.100 5.900.00 5.901.31 6 300.00 5.950,00 1.351.87
27,40 27.00 17,03 1.621.32

1.635.00 , 635.00 2.19 2.4U7.24
18.50 18.50 -2,01 774.06

4.000 6 850,00 6.850.00 6.850.00 6.850,00 0,70 1.075,41
346.000 1 150,00 1 150,00 1 150.00 1 150.00 100.002.670.000 4,65 4.70 5,40 4,65 0,43 266,59

2.670.000 4,65 4,70 - 5.40 4.65 0.43 266,59
22.000 9.999.99 10 224,93 11.000.00 10.500.01 525 3.120,93

400 1 900,00 1.900.00 1.900,00 1 900,00 172.73
700 2 005,00 2.110,00 2.250,00 2.250.00 376.79

1.698 300 36,50 38,06 38.50 36.50 1,09 3.171.67
54.000 2.700.00 2.791.48 2.800,00 2.800.00 16,31 1384.511.000.000 80,00 80.00t30..X4 -
6.000

4.583.500
300.000

2.400.
61800
50.000
25.300
2.000

5 260 400
2308 000
1.002.900

11000
11 100

80,00 - 2.500.00-2*26—hS9—470.63
38,00
19,21
7.70

36.00
45.10

210,00
760,00
130,00

7,00
60.00
24,00

233,00
95,00

38.00
20.79

7.70
38.00
45.40

210,00
761,98
130,00

7,06
81.70
24.01

233,00
95.05

38.00
21.30

7.70
36,00
46.00

210.00
780,00
130,00

7.20
64,50
24,50

233,00
98,00

38.00 447.69
20.25 5.21 704.75
7.70 394,87

36,00 1.572.05
45.50 0.91 604,37

210,00
760,00

6.100 4 300,00 4 706,56 4 900.00
4.198 600 100,00 104.47 115.00

1392,48
1 164,54

130,00 -7,47 1.368,42
7.02 1.15 336.67

64.50 1,71 1.071.55
24.00 -3.96 1.412.35

233.00 -2.80 560.80
98.00 919.69

'900,00 4,59 1 055,68
100,00 -2.02 2.302.12

Lo|as Horlng PP 212.500 6,00 6.23 6.75 6,00 -5.75 864,08Lum S PP 8,505.800 2.85 3.20 3.30 2,85 -9,86 304.47LuxmaPP 840.200 24,00 24,56 25.50 25.00 1,19 1.779.71
"•dUrttPlj ,35.900 ,8,00 , 9.56 20.00 20.00 - 237.75MagnoaltaPA e.630.,00 65,00 65,20 68.50 68,50 6.45 1 851.22Malo Gallo PP 2.643.400 3,70 4.00 4,10 4.05 -0,25 334,17Mangels PP ,,.206.000 „;50 , 2.07 13,00 12,40 -0.33 1.320,57MannesmannOP 72.525.100 19,90 21.00 21,40 21,00 9.60 1.900.45Mannesmann PP , 24,079.600 12.50 14,10 14,49 14,25 13.62 1.773.58Marcopoiopp 20.000 60.00 60,00 60.00 60,00 3,45 681.43Marvin OP 2.542.000 62,00 66.44 84,00 70,00 12.57 469.87Marvl"pp 2.950.000 55,50 57,22 60,00 60,00 -0,25 518,02MaxionPA 1 ,00 1.980,00 1.980.00 1.980.00 1.980.00 - 2,125,03Mecanlca Pesada PP 300 7.000.00 7.000.00 7.000.00 7.000.00 - 1.649,63Mondos Junior PA 55.600 178.00 186.42 189,00 181.00 3.25 774.8,Mendes Junior PB 224.500 229,00 244.00 250.00 240,00 -3.09 689,85Melal Leva PPE- 35.900 4.000,00 4.243.73 4.250.00 4.250.00 - 1.529.64Microlab PP 10 000 86.00 95.60 98,00 96.00 - 1,006.32Mlnuano PPEE- 2.900.000 32.00 33.30 35.00 33,50 1,68 2.653,39Moddala PP 1.000 130,00 130.00 130,00 130.00 20.17 447.81Monlelro Aranha PP 2 078.000 81,00 86.71 95.00 88,00 4,31 280,37Monlreal PP 9.946400 420 4.31 4,45 4,21 4,87 959,91MoloradioPP 30,000 198,00 203.67 215,00 215.00 - 2 507,32Muollor Irmaos PP 3.000 3.50 3.50 3,50 3,50 - 408,88Mullor PP 11.625 600 21.80 23,82 25,00 23,00 10.12 630.54Mullllel ON 143400 7.00 7.03 , 7,10 7,00 -2,23 127,82Mullil01 PN I 193.300 8,51 8.92 9,00 9.00 4.94 215,48MllWtaxltl PP 20000 , 75.00 ,77.50 , 60.00 , 75.00 ,.43 ,.3,7.45
Nactanai 03 5 000 900,00 900.00 900.00 000.00 EST 842,77Naclonal PS 295.400 650.00 682.74 700.00 700,00 5.69 > 057,30NakllUlPP 350.000 29.,0 29.,, 29.15 29,10 0.31 2.481.67Nova Amorica PP 86.400 250.00 250,00 250.00 250.00 EST 7,4.29
ObnaOfettVaeetailPP 6,8000 53.00 53.3, 58,00 53.00 -,.,0 ,3,.99Olvebra PP 10 000 550,00 550.00 550.00 550.00 7,84 1117,75Orion PP 10.035.600 7,50 7.81 7.99 7,51 8.02 371,90038 pp 11.840000 33.50 34.00 34.00 33,50 17.24 472,75

PP 10 413300 4,65 4.96 5.20 5.09 6.67 72.60Panatlanlica PP 6O 00O 250.00 250,00 250.00 250,00 13.64 2.962.09Papol Slmao PP-E 2.514 500 246.00 253.87 260,00 250.00 4,40 1 208.21Para Do Mlnas PP 24 500000 0.92 0.9) 0.96 0,94 4,44 831.86ParalbunaPP 2.393.000 131.00 132.21 135.10 ,3,.50 ,.20 , 342.23Paranapanema PP 6 923 500 260,00 274.65 287.00 261.10 -3.47 753.77Paulisla Forca Lu* OP 644 000 70,00 70.35 72.00 70.00 3.8 , 671.53Pelxe pp 3000 402.00 402,00 402.00 402,00 - 957 14Perdlgao PP-0 6 522 700 0,44 0.48 0.50 0.45 43.75
Pordigao PP-E 6.370100 21.60 23.32 25,00 23,00 9.28 1 407.36Pordlfloo Agro PP 100 25.50 25.50 25.50 25.50 -0,89 1 109,18Pordigao Alimonlos PP 1 167 800 21.20 22.86 25.00 22.00 9,69 1.312.28Po,sk:oPP 2980000 5,71 5.87 6,18 5.83 -3,45 484.77Pelrobras ON 2.400 11.001.99 11 147.24 11.500.00 11001,99 16,12 1.055.14Pelrobras PN 400 11000,00 11000.00 11.000,00 11.000,00 508.95
PolrobrasPP 185500 17 880,00 18.288.21 18 600.00 18200,00 0.83 667,87PettenalIPP 4.540000 3,75 4.00 4,20 3.75 EST 2,339.18Pellenall Nov PP-R 52199.600 2.55 2.67 2.60 2.55 -1.84
p,rell|Op 200 270.00 270,00 270,00 270.00 10.20 844.62pir6llipp 100 200 200,00 218.96 219.00 219,00 ,5.24 962.42Pltolll Pneus OP 100 300.00 300.00 300.00 300.00 -6.25 1 285.29Promelal PP 10 123800 32.01 33.99 35.01 35.00 1.68 587.38Promelal Nov PP-R 600 100 30.00 31.14 32.80 31.90 1.27
Pronor Potroq AN 1000 000 26.00 26.00 26.00 26.00 - 202.07Pronor Petroq BS 1 010 000 12.39 12,41 14,00 12.39 -11 17 166,38Pronor Polroq. PA 9865400 26.00 26.88 27,40 27.01 8.78 208,91Propasa PP-0 861500 1.50 1.50 1.50 1.50
Qubn.Q«ra( Nordeata PS 156100 60.00 60,00 60.00 60.00 • 415.71
Raclmoc PP 298 700 145.00 160.62 167.00 159.00 1.59 768.13Rofrlpar PP 2 369000 80.11 82.99 65.00 85,00 2.85 1 208.01RhoemPP 70900 489,00 490.97 500,00 490.00 -0.32 1 691,08Rlograndense PP 800 380.00 382.50 400,00 380,00 9,39 2 355,44Riosulonse PP 2 010000 12,50 12,68 14.60 12.50 -1.7, 667.37RipasaPP 300 4.700,00 4.700.00 4.700,00 4 700.00 9.69 1 742.63
8ada Su, Amaricona PP , 692 700 24,00 25,95 28,00 24,50 3.92 751,30
Samitri OP 28100 16100,00 16 575.09 17 000.00 16 500,00 7.30 2 054.23Samitrl PP
Sao Braz PP
Schlosser PP
Sergen PP
Sharp BS
Sharp PA
Sid Informatica PP
SifcoPP
Sondotecnlca PA
Sondotecnica PB
Souza Cruz OP
Staroup PP
Sultepa PP
Supergasbras OP
Supergasbras PP
Suzano PP
Tsm-transJUreos PP
Tecelagem S.Jose PPE-
Tecnosolo PP
Teka Tecelagem PP-E
Telebras ON-E
Telebra3 OP-E
Telebras PN-E
Telebras PP-E
Telebras Prt PP-E
Telerj PN
Trlches PP
Tromblnl PP
Tromblnl PP-R
Trufana PP
ücsr Csrbon OPE-
Unipar BN
Unipar ON
Unipar PA
Unipar PB
VaccMPP
Vale Rio Doce OP
Vale Rio Doce PP
Varlg PP
Vero! me PP
Vigor PP
VotecPP
Wetzsi Rmdlcao PP
White Martins OP
Zantnl PA
ZlviPP

16800 11.500.00 11.8/5.00 12.000.00 11.500.00 7,79 1 164.24
5.000 950,00 950,00 950,00 950,00 1.583,33

2.000.000 7,50 7,75 8,00 7.50 -8.82 308,76
3.542.000 8.70 8,76 8.80 8.80 0.46 1.253.22
5.553100 20.50 20,81 21.00 21.00 1,78 104.05
6.897.900 27,00 28.01 29.00 28.20 -0.07 891,19

449.700 372,00 383.94 390,00 376.01 8.77 1.470,87
14.100 420,00 420,14 440.00 440,00 856.55

410.000 3.80 3.80 3.80 3.80 -0,78 618.89
355.000 3,55 3.55 3.55 3.55 1.43 578,18

2Q.200 27.000,00 27.960.40 28.000.00 28.000.00 3,56 1.840,82
60.000 190.00 199,17 200,00 200,00 9.92 1 103.07

1.000.000 26,01 26,51 27,00 27,00 402,70
200.200 6,51 7.15 7.,5 6.5, 2.14 ,.247.82

44.589.600 6.25 6.57 7,00 6,90 ,.55 , 3,9.28
4.100 23.700.00 23.700.00 23.700.00 23.700.00 -1.25 1.235,51

10.000 350,00 350,00 350,00 350,00 - 3.500,00
32.100 129,00 129,00 129,00 129,00 - 2.346.73

599.000 35,00 35,39 36.00 35,00 -1,66 230,51
111.800 325,00 337,95 370,00 340.00 5,61 2.141.77
112.900 64.50 66.01 70,00 65,00 6.64 196,91
654,800 63.00 65,21 67.00 65.55 -1.03 217,37
28600 103.00 103,59 108.00 103.00 9.03 212.74

598.200 105.00 111.62 120.00 112,00 -5,54 256,60
1 138.600 93,00 95,00 97.00 93,00 7.05 107.14

74.000 39,00 39.00 39.00 39.00 - 730,75
31.000 1.300.00 1.359,36 1.480,00 1.480,00 7,65 1.879,91

261.000 27,00 27,66 28,00 28.00 5,65 1.269.97
7.950.700 25,00 25,91 26.51 26.00 2.65

100.000 22.89 22,89 22059 22.89 - 1.43063
27.951.600 10,85 11,41 12,00 11.50 6,84 809,7981.500 22.00 22.00 22.00 22,00 - 1.627.221.200.000 29,00 29.21 29,50 29,50 - 1.235,106.833.700 19.00 20,30 22,48 22,48 5,45 1.291,35162.131.300 26,00 26,82 27,90 27.28 4.07 1.371,17
12.400.800 2,10 2,25 2.49 2,10 -2,60 1.000,00

3.000 39.000.00 40.066.67 41.000.00 39.000.00 5.35 2.649,24
354.100 50.000.00 52.323.29 53.500.00 51.600,00 5,76 1.769,65129.400 5.500,00 5.625.58 5.750,00 5.500,00 3,17 7.246,28

3.173.100 78,00 84,54 90,00 78,00 -1.20 1.921,36
10.000 140,00 149,00 150,00 150,00 - 834,3651.600.000 0,57 0,60 0,60 0,60 3,4510.000,00
50.000 14,00 14,00 14.00 14,00 - 1 165,7093.008.400 18.30 19,81 20.49 19,86 8,73 1.168.73

165.000 80,00 86,24 90.00 90.00 -4,06 5.458.23100.000 13,00 13.00 13.00 13,00 5,35 2.844,64

Empresas em Situação Especial

OM. Mln. MM. Mil. Fech. Oac. U.
Ano

AllpertiPP 6.700 900.00 944,78 1.200.00 900.00 -4.76 3.779,12
Brumadlnho PP 259.691.300 1,45 1,5, ,.60 ,.50 -5.03 967.95
Cala Brasilia PP ,.6,2.400 4.00 4.05 4.,, 4,00 -,.22 359,36
J.B.OuorlePP 43.190.200 2.12 2.17 2.35 2.12 1.40 267.90
Jaragua Fabril PP 1.000 46,00 48,00 46,00 46,00 2857,14
Ollcal PB 337100 ,4.80 ,7,70 , 8.50 18,50 20,90 657,99
Oulmisinoa PB 200.000 5,45 5,46 550 5,50 -0.37 2W.79
Tran3brasll PP , 860200 30,00 3,,47 33.00 3,.X 0.25 , ,27.96

Câmbio
Moeda por dólar Em Cruzados-Compra Venda Compra Venda

1700 55000,01 56 764.71 60 000.00 55000,01

CotoaOinamarquesa  .... 7.0405 7.0525 0.9286 0,93488Coroa Norueguesa TZZZZZZZZZ7ZZ 637Tb G3S33—035142—aS57Bb
CoroaSueca   6.4268 6.4382 ,.0,72 1.024,D6lar Auslraliano  0,77581 0.77729 5,0808 5,1161DOIar Canadenso   1,1695 1,17,2 5.59,7 5,6280Escudo  ,57.32 , 57.68 0.04,534 0.04,838Florim   2,0436 2.0463 3.2004 3.2208Franco Belga   38.03, 38,139 0,17171 0,17307Franco Francos  6,1764 6,1856 1,0587 1,0657Franco Sulqo  1,6117 1,6143 .4,0569 4.0839lene  143,58 143,82 0.045536 0,045842Libra  1,5647 1,5673 10,247 10,316Lira 1334,3 1336,7 0.0048994 0.0049329Marco ,.8,1, ,.8,39 3.6,05 3,6343Marco Filandfiz 4.2409 4.25,1 1.5405 ,,5520Pasela ,,6.06 ,,6.28 0.05632 0.0567,2Xelim 12,754 12,776 0,5,260 0.51607

DOIar do lipo b • DOIar por moeda Taxas divulgadas pelo BC no (echamenlo do omom -1.964,78 15 horas^

Fundo de Ações
Vilv Benin. Rtnlib.t> Kill ton Hun.HCU Nomti Homo
%

jjjjjg ¦ - 4.4Q {MMAmerica do Sul Acoes  (2,22) 112/,38ARBlEauilibrio (06) " II 7 ;*wotU;iti(03) 0,145406 (3.47) 708.79IWit-CPATO) 0,239841 (7,70) 292.43Bamenndus »twi (03) 1.392160 (0.33) 1.080.63Bancocidade ^ — (2.11) 915,71Bandeirantes Ac6es _ (2.3211.241.49Bupema Ac6es (03) 0.423148 (4,54) "72837
Unfleslado Acofli , — (3.93)11/7,41B™1" - (3,33) 857.94BanofteacOes  - (4.44) 793,3)(0,68) M06Baornul CAB - (4.47) ISOBannsiill FAB _ (366) 949.7388Hwi0iiro(02) 2,52)158 (5.89) 1,085B
BCA Banen (031 0.035600 (0,58) 1100.77BP, Baiclaw >c«i — (4,28)1.0)3.82BtSCAtwi _ (6.2211.Q31.006fB - 0.50 1.247.88BfCAtto - (0.61) 965.33[0.341 89355BMP M«i (03) 0,0320554 (0.51) 73X53BNL A;6ei - (1.49) 1.035.16Boamla CSA (03) 3.649844 (4,31) lB}3Boamla FBA (03) 0.54246Q (1.0?) 82?MBoslon Sodrll (03) 3.643650 10.531 81195Boiano A;6el (021 3.92393) -1.74 I.2583TBonnoCartelra (03) 0.80137) (0,95)1.065.54Bradesco A^ei (03) 3,620660 (1 11) 1 )81.49BR8 Acoes (03) 46.668000 875 86302CCF-AtWi — 2.42 1 190.35Chase Flex Par (03) 15.833727 (2.9611 flM5Citibank _ (0.23) 906.99Cipll)3) 95,651000 (6.8)) 895.93Credibanco FBI (03) 0.450050 (3.61)1.035.03Credireal (02) 0.09)799 7.86 896.PCrelnul Blue Chip — (Q.53) 876,23Crelisul Van Agoes — (2,86) 891.76Cteltsiil Miillipla — (1,23) 891.98Crelnul (Ex-157) — (3.Q2) 898.76Crescirco Unibanco — 7.61 114lToi"C OnutOes (02) — 0061145,44PelMiMtlmesiidtl — (4,81) 186,44MM - 3.9) 811,7)Dig Acoes - (2,32| 662.52P'i'tarco — (Q.78) 474.65Fcon6irico — (O.Oj) 913.62HilelO'l 0.009582 4171091.79

twin A;mi (021 427,655/ 20,24 1 410,99Fstrucljra - 9,60 846.1)Fjrope'j — t'jroa;tcs — 2.11 1090T05FantoioMl — (3.23) 862.53fal - (4,44) 833,57
fjto - (1.15) 801.74fi"asa [031 2.91)34/ (0.46) 1193.24Firinesl A;ws (021 0,225615 (5,01) 682,47
EjQjj - (3.10) 853.29Garanlia 103) 9.542400 (6,5/) 1.062.18Ceral da Cawrcio — (1.53) 998 45Geraloo Correa _ (0.84) 1014.71HKB A;oes - (2.|?| Mflj

- (0.13)1267 52ifi'Si - (6.39) 695.48'OB (OJ) 1/8.891945 (4,80) 9Cti.l4llij Oioilal jjaffi (03) 4 093)76 3.54 1.055.74Hauacoes 1031 2.702644 (2.13) 90895liw - 12.60) 870,70(2.10)1025.92
Vercantil do Brasil  _ (2m) 1 020.21Meridional Atoes (03) 0,85/924 3.92 1114./4Mlmvesle 1031 82.986000 (3,74) 87t08- 3,95 659.56
jjjjjj!  - (3.25) 9/925WonrealbarV (031 0.695749 (1.28) 1 38)733Vorlrialban) A;ws (031 15.845418 (2.54) 1.225.58Vjlliplic 103) 34/.4/2141 (0.56) 101977Vulliplic /5' (03 768.129606 1.06 93//0tonal Atoes 1031 30.805026 15.921 8/71)8Norcher CNA (04) — (3 5Q) 1120,23PiTH-aa Aloes (03) 1.036636 1 /4 1 12/.09
jjg - HP NOPaulo Willemsens n (/.84) 788.44Pillain.esi A;oes — 2./8 iM25Pillain.esl Condoirimo - (1.30) 1.258./6WC - (6,2/11145,91Piiw(03) 0.184338 (3.9/1 991.02
jS - 5,82 927.29(1.44) 115278Bealmresl 102) 1 101/3 12.56)1,05869Realmais 1021 1.2638/ (0.79) 96/ /6Bl"° - (8.23) 6B8.95

- (8.71) 355,16Sal'aAtoei - (1.83) 1091.'5SiWiiiCiin-FASC - (3.5211121.65SegjiiaaOe - (2.3211.295,99Sit'" - (1.89) 953.49
- (6.80) 1 172.39Sogeral - 1,59Soma Barros - (2.40) 1.00374Sirdamerii A;o«s — 5,331.275.68Tend^rcia - (4 64) 1 125.59teamAttei - 6,10 955.83Uribarco - (1,86) ~96769

tiask - TO 948.58NMofeooohel 02) Pojiwo em 21111|8901) PosicJo em 22) 789 03) Posigao em 20/11,89

Curto Prazo
Denombu^So Valor PaMm.

dacoU Lkpjldo
, NCzS NCzS

Arbr 1RJ) 19 1,40962 5.957.243
Atlanlica (RJ) 14,765000 59 250 197AymorS Porlador (RJ) 17 208.5409/0 150.976.261
Bamerindus (PR) 17 0,577570 3 166 156.75?
Banerj (RJ) 17 7.40WQ0 424 648.036
Banespa FBP (SP) i7 0.477301 1 240.291 7T4Banestado (PR) 06 37.932920 1 146939
BB Conta Ouro (RJ) 19 2.060 2.476
Bemge (MG) 17 331.460872 1.011.393.148
BMC (SP) 18 5,438001 5)3.796.772
BMG (MG) 17 80.3043/9 120715.307
Boavisla Porlador (RJ) 17 548,436146 312.712.796
Boslon Fundo 8KB (SP) 17 0.33097 637.594850
Bozano. Simonsen (SP) 19 0,57026/ 579.345
ChaseS. Savings (RJ) 17 362.736084 927950,093
ConcOdia (RJ) 17 2,232538 16205461
Credibanco (SP) 17 51,969527 77.429 635Econfimico (RJ) ,7 2,1.539830 686508
Elite (DTVM - RJ) 19 48.24745 1.805260
Finasa (SP) 18 51.790326 1.089.542
Flexidel (RS) 18 0.85589/ 8.682144
Garanlia (RJ) ,7 433,165326 6 849539IQB (SP) 17 72,376101 2.385117
Itau-llauvesl (SP) 17 9,849822 2.584.550 164Maxi-Renda BBC (RJ) 18 191,843000 84 445 244Mesblaplic (RJ) 17 45.629000 ,5 203838Monlrealbank (RJ) 18 432,726081 214.688.238
MultlpllC (SP) 17 181.274954 123.339804
Nacional (BNI - RJ) 18 349.492509 1.651.284949
Omega (RJ) ,7 8099,464755 2.633756
Primus (RJ) 1/ 116,907443 389.734
Renda mais (PE) ,7 , 9.7,8508 23 790.905
Safra (SP) 17 0.554678 2.233.052. ,46Sterling (RJ) ,7 28,344494 2.599.824
Vel0r|RJ) 19 77.829639 1.746808
Aymore — FAN - nom ,7 2,066593 65.522.23,
Arbi (RJ) nom. 19 1,40962 5.957.243
BEMGE (MG) nom 17 1,235648 119694.373
BMG (MG) nom 17 2,463396 73.727.305
Banorte (RJ) nom 17 31.513500 473.515629
Boavisla (RJ) nom. 17 9.959781 490.396.36/
Chase 5 Savinr (R I) n"m 17 3M.M42T5 51.261819EconOmico (RJ) nom 1/ 4,453524 228.200llauvesl (RJ) nom. ,7 8.213791 , 22, 9,50,5Mulliplic-nom ,7 1.831857 81 111.771Renda mais (PE) nom 17 20.072076 169,5987
Salra (SP) nom 17 0.587454 1.641 19008?

i. )/l
**un Jul Ago Sot Out .H.ftovInllapao

lpc<%) 24,83 28,76 29,34 35,95 37,62 ,INPC (%) 29,49 27,40 33,18 36,35 38 76 >}!.''FGV (%) 26,80 37.90 36;5 38,9 39,70 1'/
BTN (NCzS) 1,2966 1,6185 2,0842 2,6956 3,6647 -'5.0434
Caderneta de
Poupanpa (%) 25,45 29,40 29,99 36,63 38,31
CorrepSo
Camblal (%) 31,74 42.59 29,36 35,51 37,61 in?
Overnight (%) 25,76 33,28 35.50 38,6 47,71
Bolsa-Rlo (%) -39,05 74.9, 23,27 42,15 49,87 ¦
Bolsa de
Sao Paulo (%) ^41,98 73,80 25,03 46,26 51,41
Aluguel —— ^
Semeslral (%) 29,66 1,9.29 ,82,36 265,20 396,48 '583,26
Aluguel n^l
Anual(%) 29,66 119,29 182,36 265,20 396,48 11583.26
Aluguel semestral
(novos contratos)  108,42 160,20 233,43 327,61
UFERJ (NCzS) 18,60 23,30 30,00 38,80 52,70 ^72.60
UNIF yin
p/ISS (NCzS) 20.97 26,18 33.7 , 43,60 59,27 infl1,57
UNIF — 
p/IPTU (-NCzS) 20,97 26,18 33.7, 43,60 59,27 81,57
Taxa deExpedt. (NCzS) 4.19 5,24 6,74 8,73 ,1.85 ,6.3,
MVR (NCrS) 22,74 28,90 37,22 48,14 65.46 90.07
Plso Naclonal
de SalArlo
(NCzS) 120,00 149,80 192,88 249,48 381,73 5^7,33
Saiarlo
Mln. Ref. (NCzS) 46,80 46,80 83,37 , 07,82 , 46,58 ,,2Q1,74
Fonte: IBGE; FQV; Analysis.

Indicadores Pi^rios ."?,
Paralelo 12.30 13,00 "m97.5
Turlsmo 12,20 13,30

indicas
Bovespa
BVRJ
IBA

Ontem
34.296

1.240
31.619,74

Dia
ant.

31.941
1.153

30.642,18

Há um
mis

28.185,86

Abr 1,95 Jun 3,20 Ago 3,75 Out 7^35Cotação do primeiro dia útil de cada mês

Data prazo efetiva % sobre
ao mis volume21/11 30 57,05675 65,7421/11 62 96,50 34,26

(NCz$-IIngote por gramas)Compra Wnda
166,30 166,70
165,70 166,70
162,00 >64,00
166,40j 66,70
166,40 167,00
166,10 166,70

Ontem
Olicial Compra

6,549
Venda

6,582
Áglo(%)

Banco do Brasil(250grs)
Goldmine(250grs)
0urinvest(250grs)
Safra(1000grs)
Dogusa(1000grs)
Reserva(1000grs) 
Bozano Simonsen(1000grs).
Fundidoras fornecedoras e custodianletricredenciados na Bolsa Mercantil e de Futafo*.

Taxas Andima
_ taxa rent. rent. rent. piklj.APLICACAO BRUTA DIA(% am) DIA.(%) 3EM.(%) ME3.(%) M^%>LFT  59.19 ^97 6,04 31.70  48.08LFT ESTIMADA 59J9 U7 6£4 31j70 .48,08

ADM 58.73 1,96 5.98 31.30 4^49~
—ifl§ 59,36 1.98 6.06 31.79 48l24APLICACAO LIQUIDALPT 56.40 575 29.69 4gO£

ADM 56J0 137 571 29.43 44.65
LFTE  56,51 138 5,76 29,75 "W2
TRIBUTACAO • 1) A partir de 01107, o rendimento real das aplicacoes com prazo interior a 30 dias tom4^nntonto de 35% para beneficiário identHicado(');e do 50% para nao identilicado, possoas jurídicas tributadascom base no lucro real ostao isentas do IR na fonte "

VALOR VAR. VAR. VAR. PROJ.INDICATOR  NCxS DIA (%) 3EM (%) MES (%) ME8(%)BTN FISCAL 1/11 5.0434 1,61 5.04 1,61 37i64
BTN FISCAL 6,2494 1,71 5.21 26.03 39^50
BTN FISCAL 23/11 6.3561 ND ND ND rfJD
BTN BM&F-DEZ/69 I 7,085.00 jOJB ;0i16 -0.56 ,.40,48
BTN BM&F-JAN/89  10.300.00 078 -Q.48  45,33USS OFICIAL COMPRA 6,549 -- "
USS OFICIAL VENDA 6,582 1,72 5.23 25,97 39.51
USS OFICCOMP 23/11 6.661 _
USS OFICIAL^/ENPA^^^^^^^^^^^695__^__^^J^72_^_^^^^03^^^^^ 28.13 39,52USS TUR.COMP" 2,/1, 12.42 .. ..
USS TUR. VENDA" ,2.52 .4,08 .5.21 6.26
PARALELO COMPRA 12.65 '< _
PARALELO VENDA 13.00 .6in 1U1
POLAR BM&F-DEZ/89 7.495.00 -0,07 -0.27 -7,13 '43'.44
POLAR BM&F-JAN/89 11.520.00 0.61 -2.37 -7.,Q - 70SINO-SPOT (FEC.)— 166.72 £22 -,.90 16.24 ..
BM&F - SPOTIFEC.) ,66.70 2J4 -,.07 17,56- ..
BMSP - SPOT (FEC.)  167.00 £45 -,.,B 17.77 ^ _BBF-SPOT (FEC) ,67.50 2.B2 -,.,B ,8.75 " ' —'~OURO BMSP OEZ.89 .17'q4 ~
OURO BBF FEV/89 4, ,.00 1,83 -4.86 -iaS6
IBV RJ , 240 £65 15,56 8^8 ¦"*¦¦—
IBOVESPA 34.296 U8 14,08 0^7OTN FISC CIRC 1.5,9 2,/,, 50,507, ND ^ID ND .H-,,I.ND

Estimativa Preço de amostra obtido no fechamento O Cotação US$ 1000 (loto padrao por contrato^üoCotacao em 1.000 BTNs

Bolsa Mercantil e de Futuros

FONTE: ANDIMA , BANCO CENTRAL. BMiF. BMSP

Volume Geral
Contratos
em aberto Num. do

negócios

negócios
166,70

abert
189,40
749,70

Ouro
Mercado disponivel-contrato padrãoValor do contrato: 250gcotações em cruzado por gramaVeto contr

ult o SC166,00 170,50
Mercado Futurovalor em cruzados por grama-250 gramasveto contr negócios
DEZ9 1,0 —
ABRO 45
índice
mercado futurovalor do contrato- pontos x NCzS x 0,05cotações em números pontosveto contr negócios abort
Câmbio ~ —
Dólar-mercado futurovalor do contrato: USS 5.000cotações em cruzados por dólarVeto contr negócios abertura400 — 7,500 7,490

— 11.450 ,1.450 11,600Boi Gordomercado futurovalor do contrato: 330 arrobas líquidascotações em cruzados por arroba liquida de 15kg

contratos
negociados

abert
25658

Volume
(NCzS)

mínimo máximo
168,50

187,30
749,70

máx
189,40
750,00

últa|us->n,í to187,30'"OM —
750,00„„,. —

IblQrt

mínimo
7,502

11,520
máximo

7.495JAN0

;eqlA
aiMsto

stiinA

ultDEZ9

Veto contr negócios abertura mínimo máximo
BTN -
mercado futurocotações em NCzS por 1.000 BTNVeto contr negóciosDEZ9 133 7,090624 10,300 10.25015.500 15,500 15.50022,200 22.200 22.200

abertura
7,085

10,30015.500MAR0

mínimo
7.090

10.300FEV0
máximo

7.085JANO
61

último
' 

61í£200

Bolsa de Mercadorias de São Paulo
Contr Merid Algodão ~~Mês
dez  ,mar .7.
mai
Tot: more: estável
Contr nac de cruz equiv dólarMós
Tot: neg real: merc:
Contr nac de caféMês
dezmar
Tot: 10 neg real: merc.calmo

máx.
n/c

490.396.36/ CoPtf^Hae-^ QCTQ ^|r«)

Fechamento
180,00
250,00
3QP.00

0 3i8
fách.•*>a

«iirJech.
1.Ô7ÇJ.OO

1) Posição em 28)04/69 11) Posição em 09/11/892) Posição em 06/06/89 12) Posiçio em 10/11/893) Posiçãoom 11/09/Í9 ,3) Posiçâoem 13/11/894) Posição em 26/10/89 14) Posiçüoem 14/11/695) Posiçâoem 30/10/89 15) PosieSoom 16/11/89"6) Posição em 31/10/89 16) Posição em 17/11/897) Posição em 03/11/89 17) Posição em 20711/898) Posição em 06/11/89 18) Posição em2)/11/899) Posição em 07/11/B9 19) Posição em 22/11/8910) Posição em 08/11/89
Todas as informações constantes dessa relação são de respon-sabilidade exclusiva dos administradores dos fundos

Môs
dèz
janfev
Tot:314 neg real: merc.calmo
Contr bras cent boi gordoMês
dez
fev
abr
Tot: 96 neg real: 14 merc:calmo

máximo
n/c

máximo
n/c

123,79

mínimo

mínimo

123,79

.fech,185.00
37T.01

fech
i??.oo123,79iifiO

BoBsa Brasileira de Futoaros
Mercado á vista (ouro)Grs C.Abt Vol
250 8 167,50
Marcado à vista (IBV-12)Abt. Max.
269.275 281.433

Abt
167,50

Min
269.275

Min
169,00

Med.
276.939

F. Ant
167,50

Fech.
273.244

FDia

Osc. %+ 2,17

Dólar Turismo.
A meihor taxa do mercado.

Atendimento rápido e personalizado. NSo precisa sor cliente. Fale com o gerente.
Postos autorizados: Matriz, Copacabana, Ipanema e Barra.

~:22 ? Io caderno ? quinta-feira, 23/11/89
bn: ü UiíJMA-L JJU JoJtv/KPJ 11Economia
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"Bolsas 
obtêm

no volume de
*A atuação de alguns bancos, entre os

quais o Bozano e o Garantia, estimu-
lou os negócios ontem no mercado de
açòcs. Os volumes de negócios ainda
não passam nem perto dos registrados

do Caso Nanas, que derrubou as
bolsas de valores em junho deste ano.

—Mas estão bem melhores do que os dos
-'últimos meses. Ontem a Bolsa de Va-

lores do Rio de Janeiro fechou com
alta de 2,6% e um volume financeiro de
JSCzí 88 milhões e o mercado paulista-•Sflbiu 1,3%, com o volume muito ex-
prcssivo de NCzS 261 milhões.

Alguns investidores institucionais, ou
seja, fundações e seguradoras, também
estão operando, embora timidamente.

aumento

negócios

Como estes grandes investidores estão
muito comprados — com cerca de 50%

—de suas carteiras de investimentos aplica-
at; rj^ps em ações —, o máximo que tem sido

feito é trocar um papel por outro mais
as/.interessante.
ra sse Ontem duas grandes operações com
oaçflções do Banco Bamerindus e Bame-

rindus Seguradora geraram um grande
^ü,rt>olume de negocios, de cerca de NCzS

20 milhões, na bolsa de valores cario-
ca. A Comissão de Valores Mobiliá-
rios, a delegacia do mercado de capi-
tais, decidiu cancelar uma das operações,
de 95 milhões de ações do Banco Bame-
rindus, que havia sido fechada pela pri-
meira vez na terça-feira: era necessário,
pelo grande volume de negócios, fazer
um leilão de quinze minutos. Ontem o
leilão foi feito, dentro das regras.

Outro destaque do dia foi a ação
preferencial ao portador da Vale do
Rio Doce, que subiu 5,76%, negociada a
NCzS 51.600,00 o lote de mil.

| | A Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) está negociando uma

linha de financiamento do Banco Mun-
dial (Bird) para aplicar em equipamen-
tos e em áreas que aumentem sua capa-
cidade de fiscalização. Uma missão do
Bird esteve no país na semana passada e
acenou com este possível convênio. Ao
todo, a CVM poderá receber cerca de
US$ 106 milhões.

Telebrás lança debêntures
)u'u.b... A Telebrás está fazendo um novo

lançamento de debêntures, no total de
\ * US$ 150 milhões (ou NCzS 987 milhões

pelo câmbio oficial), para financiar seu
__plano de investimentos no próximo ano,

que chega a NCzS 2,8 bilhões. A expec-
tativa, segundo explicou ontem o presi-
dente da estatal, Almir Vieira Dias, é de

Traque estes títulos estejam no mercado na
próxima semana. Este é o segundo lança-

n? 'fnJShto deste tipo de título pela Telebrás:eE^.em dezembro de 1988 esta holding estatal
«Mw4fesctor de telecomunicações vendeu um
—-letal de USS 400 milhões em debêntu-
..._I.cs conversíveis em ações,
nyaar Assim como aconteceu na primeira
uu^P?raÇà°> desta vez os investidores que

. .adquirirem as debêntures poderão con-

vertê-las depois, se quiserem, em ações.
Para quem já tem os títulos do primeiro
lançamento pode-se converter agora com
base o valor patrimonial por ação de
1988, NCzS 102,75. Atualmente, cada
debênture custa cerca de NCzS 8.200,00.

"Acreditamos que é um bom negó-
cio", comentou Vieira Dias. Quase to-
dos os investimentos previstos para o
ano que vem serão para melhoria dos
serviços telefônicos. "O tráfego nas li-
nhas interurbanas e também as locais
irão melhorar bastante", garantiu. Outra
novidade é que cm março de 1990 come-
çarão a ser instalados no Rio de Janeiro
os primeiros telefones móveis em auto-
móveis.

Banco Mappin

dará prioridade

à pessoa física
SÃO PAULO — Um banco de vare-

jo de pequeno porte com prioridade no
atendimento de pessoas físicas. É com
essa característica que nasce o Banco
Mappin, controlado pelas Lojas Map-
pin. Para marcar esse característica logo
de começo, o Banco Mappin oferece o
valor mínimo de aplicação no open mar-
kel mais baixo do mercado (200 BTNs
ou cerca de NCzS 1.200,00), com rendi-
mento de 90% em relação à variação
total das LFTs."Somos tradicionalmente de varejo,
e por isso nascemos oferecendo a me-
lhor taxa p"ara o menor valor de apli-
cação do mercado", afirma o diretor-ge-
rente do Banco Mappin, Walter Za-
natta. Mas, mesmo iniciando suas
atividades priorizando as operações de
varejo, o Banco Mappin vai atuar tam-
bém como banco de investimento, aten-
dendo principalmente empresas de mè-
dio porte.

O Banco Mappin surge a partir do
desenvolvimento da área financeira da
Lojas Mappin, que conta hoje com seis
unidades na Grande São Paulo. A área
financeira era constituída por uma em-
presa de crédito ao consumidor, co-
locada entre as quatro maiores do país, e
a distribuidora de valores. A distribuído-
ra foi escolhida para se transformar em
banco múltiplo. A Financeira continuará
funcionando de forma independente. O
Banco Mappin começa a funcionar com
quatro agências: São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Campinas e Santo André."Somos varejistas por natureza, mas
não queremos e nem podemos competir
com os grandes conglomerados", afirma
Zanatta. "Nosso objetivo é de oferecer
os serviços típicos de um banco de vare-
jo, mas trabalhando de modo personali-
zado por estarmos estruturados para fa-
zer isso." Ou seja, o Banco Mappin, que
possui apenas 63 funcionários, pretende
oferecer o mesmo atendimento persona-
lizado dado por outras instituições exclu-
sivamente a clientes de altas faixas de
renda também às pessoas físicas das me-
nores faixas de renda.

Ouro mantém alta no

exterior e no Brasil

Pelo segundo dia consecutivo, o ou-
ro continuou firme no mercado inter-
nacional e a onça-troy (31,1 gramas)
fechou em Nova Iorque valendo USS
411,00, uma expressiva elevação de USS
6,6. Esta subida influenciou os negó-
cios no Brasil, e na Bolsa Mercantil &
de Futuros o grama do metal alcançou
os NCzS 166,70 no encerramento, embo-
ra durante o dia tenha alcançado até
os NCzS 170,50. O volume de negócios
continuou, porém, expressivo, e mais
de 6,4 toneladas trocaram de mãos na
BM&F.

Os especialistas atribuem essa sur-
preendente valorização do ouro lá fora
mais ao interesse de grandes investi-
dores pelo ativo de risco e menos a
possíveis indicadores ruins na econo-
mia norte-americana ou mesmo a uma
política de juros mais frouxa pratica-
da pelo banco central dos EUA, o FED.

Já no mercado paralelo do dólar o
movimento continuou fraco e muito cal-
mo. Apesar da tentativa de alguns dolei-
ros de puxar a cotação da moeda para a

casa dos NCzS 13,50, ao longo do dia
este preço foi cedendo até estacionar nos
NCzS 13,00, para a venda, e NCzS 12,30,
na ponta de compra, exatamente a mes-
ma cotação da véspera.

No overnight, o Banco Central ajus-
tou um pouco mais a taxa de juros,
que, se comparada ao BTN fiscal, indi-
ca um ganho acima da inflação de 6,1%
para novembro. Até agora, o investi-
dor que deixar o seu dinheiro aplicado
todo este mês pode ter um rendimento
de 45%, e para as pessoas jurídicas a
mesma taxa projetada para novembro
alcança os 48,08%.

r~| O Banco do Estado do Espírito
Santo (Banestes) fechou o balanço

dos seis primeiros meses do ano com um
lucro líquido de NCzS 6,9 milhões
(NCzS 0,2048 por ação). O balanço en-
caminhado ontem à Bolsa de Valores de
Minas mostra que o banco capixaba
apurou uma receita liquida de NCzS
179,7 milhões no primeiro semestre.

Novo 
governo 

vai 
poder

privatizar 
10 estatais
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SÃO PAULO — O secretário-execu-
tivo do Conselho Federal de Desestatiza-
çâo, Paulo Galletta, anunciou ontem
que, segundo os dados de um estudo
elaborado por sua equipe, existem no
mínimo 10 empresas estatais em condi-
ções de serem privatizadas imediatamen-
te pelo próximo governo. Galletta prefe-
riu não adiantar os nomes dessas
empresas, mas garantiu que, além desse
trabalho, está deixando de herança para
o futuro governo um relatório sobre as
atividades do conselho, com fundamen-
tação política e econômica. "De 1985 a
1989, o programa de desestatização pri-
vatizou 17 empresas, num total de USS
600 milhões", afirmou Galletta, ao reali-
zar uma palestra para o Conselho Supe-
rior de Estudos Econômicos da Federa-
ção do Comércio do Estado de São
Paulo.

No balanço do desempenho do pro-
grama de privatização nos últimos qua-
tro anos, Galletta ressaltou que até agora
as vendas efetuadas pelo setor público
foram de empresas que nasceram priva-

das e que, por algum tipo de problema,
sofreram interveniência do Estado. "Fo-
mos bem sucedidos na reprivatização
dessas empresas, principalmente porque
elas ocorreram no âmbito do BNDES,
onde existia um forte interesse em desfa-
zer-se de sua carteira de empresas, pela
expectativa de redução de suas fontes de
recursos com a nova Constituição." O
programa também conseguiu transferir
dívidas acima de USS 1 bilhão para o
setor privado e passou 18 Centrais de
Abastecimento (Ceasas) para os gover-
nos estaduais."A privatização no Brasil não pode
ser encarada com uma questão ideológi-
ca. É uma questão pragmática com o
objetivo de liberar o Estado para atender
as alas sociais", disse Galletta observan-
do que de 1981 a 1985 o programa de
privatização do governo "não passou de
um amontoado de nomes de empresas
indesejáveis pelos ministros, que então
ocupavam o cargo e a listagem incorpo-
rou as empresas que compunham e one-
ravam a carteira do BNDES".

Balanço — A Cimento Portlând
Itaú, do Grupo Votorantim, apurou uma
receita líquida de NCzS 108,2 milhões; no
primeiro semestre deste ano, demelns-
trando um crescimento real de 12%,em
relação ao mesmo período, confótime
balanço encaminhado pela empresalpn-
tem à Bolsa de Valores de Minas* O
lucro líquido, pela correção integrai,; do
balanço, foi de NCzS 34,8 milhões. 3
Navegação — A empresa de mjvc-
gação Aliança apresentou, de janeiro a
setembro, crescimento de 12% no volu-
me de carga transportada entre o Bra-
sil e o Norte da Europa, em comparação
com o mesmo período do ano passado.
Foram embarcadas 452 mil toneladas,
sendo que mais de 67% correspondiátn a
cargas adicionadas em contamos. O! di-
retor-superintendente da Aliança, Paulo
Cotta, informa que este desempenho.çstá
de acordo com as expectativas da empre-
sa.
Livro — Contar passo a passó a
trajetória econômica do Brasil até chelgar
ao caos atual é a principal proposta' do
livro "A Síndrome do Caos", que çstásendo lançado esta semana nas livra-
rias pela Freitas Bastos. O autor t o
economista e professor Miranda Neto,
que preparou o livro principalmente para
estudantes e o público jovem. Além de
dar um panorama das dificuldades atuais
do país e se deter em problemas básjcos
como a inversão de valores, que estimula
a especulação e favorece a corrupção! ele
traça linhas gerais do cenário internaÇio-
nal. tf
Software — A Companhia Vale do
Rio Doce está utilizando o geradóf de
aplicativos Dialog-GER para criar pro-
gramas em diversas áreas administrati-
vas. Este programa-satélite do banco
de dados Dialog, vendido pela Soft Çon-
sultoria, aumenta a capacidade de uso do
banco de dados como ferramenta de pro-
dutividade gerencial. Na Vale, o Dialog-
GER poupa tempo e tarefas administra-
tivas ao criar um programa que autorna-
tiza apropriações de despesas de viagem
e um programa de controle para a área
de propaganda.
Centenário — A Bolsa de Valores
de São Paulo estará lançando, hoje, •.em
sua sede, o livro História Centenária,
em comemoração a um século de vida
da Bovespa. Após o lançamento, segui-
do de um almoço, o presidente da ejiti-
dade, Eduardo da Rocha Azevedo, apre-
sentará aos jornalistas a nova sede c o
novo pregão da bolsa, com as obras já
concluídas. "J

'Bolsa 
de Valores de São Paulo
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Opções de Compra—^Fracionário"fatal Gerai
TfícJTce Bovespa Médio
fíi3Tce Bovespa Fechamento

Tnüíce Bovespa Máximo
índice Bovespa Mínimo

Qtde
(mil)

2.157.414
155.961
238.173

136

567
32.980

23
2.585.256

34.444
34.296
34.973
33.808

Vol.
(NCzS

mil)
245.038

406
1.644

11

13.383
466

71
261.021

( + 1,3)

Min. MM. Min. Fech. Ooc.
%

Fech. Osc.
*

Min. MM. «**• '•ch- Osc.
c **.

"-Das 67 ações do BOVESPA, 50 subiram, 10 cairam, quatro permanece-
ram estáveis e três não foram negociadas

Oscilações do Mercado Oscilações do Bovespa
Osc. Foch. Osc. Foch.

(%) (NCx3 mil (*> (NC«$ mil
_ Maloros Altas 09609) Moloroi Altoo 09600)"Colulose Irani ord 66.6 1,00 Estrela pp 17.7 26.50" Panaltlftntica pp 37.1 240.00 Luxmapp 15.1 26,49U^jcheletto pp 33,3 18.00 Cia Henng pp 14.0 2.850.00

Brir\q Mimo pp 31,2 210.00 Pirelli op 13,4 295.00
,.,.,QJ^sslitepp 30,4 60.00 Ipiranga Pet pp 12.9 40,00

Maloroo Bolxoo Moloroo Bolxoo
Jaragua Fabr 31,6 41.00. FNV ppa 7.4 50,00
Propasapp 23.7 <5,00 Paraibunapp 3.7 130.00
Lo|as Americanas pn 20,0 36 000,00 Alpargatas pn 3.1 15 501.00

y .^SoBrazpp 20.0 800.00 Rhoem pp 3,0 485.00
Moinho Recife op 17.8 18 000.00 Paranapanoma pp 2,5 270,00

Mercado à vista
Fech. Osc.%
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_ Adubos Cra PP C32

Adubos Trevo PP C14Agrale OPAgrale PPAgrocores PP C08Albarus OPAlpargatas ONAlpargatas PNoíoM*Sdeo Rossi PPAmazônia ONAmerica Sul PP C05Antarct Nord ONAntarctica ONAquatec PP C07Aracruz PPB
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. . C Fobrlnl PP- CM AMiner PP0T éSíml Melai PP COICaiua PNAGaWot PP C01Cambuci PPCasa Anglo OP C05Gasa Anglo PP C05Casa J Silva PP C03..irCasa Masson PPCbc Cartucho PP ED

2.000 1400.00 1400.00 1400.00 1400,00 1400.00 /100 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700.0020.000 19,50 19.50 19.50 19.50 19,50306.700 27,00 27.00 27.00 27.00 27.00 + 3.4
98.506.000 31.00 31,00 32.18 33.01 32.00 +1.650 000 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00171.500 16.50 16.50 17.19 17.30 17.30 +4.820.000 2100.00 2000.00 2050,00 2100.00 2000.00 +11.1116 700 2905,00 2905,00 3188.53 3200.00 3200.00 +10.34 399 800 180.00 180,00 189.97 191.00 190.00 + 3.8

3000 4350,00 4350.00 4495.00 4500.00 4500.00 I902.700 27.500 27.500 30.981 31.000 31.000 +14,811.700 16.500 15.501 16 371 16.500 15.501 -3.1
12.645.000 4,31 4.26 4.26 4.31 4.26 + 0.2

30.200 450,00 440,00 449,90 450,01 450.009.712.000 9.50 9.50 9.50 9.51 9,50700 1V000 11.000 11.000 11.000 11.000 t200 550.000 550.000 550.000 550.000 550.00013.000 81,00 81.00 81.00 81.00 81.00 +1.2117100 24 800 24.800 24 976 25.500 25.000 + 4.1
180.000 170,00 160.00 163.06 170.00 160.0050000 40,00 40,00 40.00 40,00 40.00 /800 85.09 85.09 85.09 85,09 85,09 /579.900 105.00 100,00 103.51 105.00 104,00 -4.0273.000 160,00 160,00 160.55 165.00 165,00 + 6.4
203.700 v 240,00 200.00 238,53 240,00 240.00 +14.2169.000 185,00 180.01 183.34 185.00 185,00 +1.020.000 230.00 230.00 230.00 230,00 230.00 -0.8500 600,00 600,00 600,00 600.00 600.0010.000 300,00 300.00 300,00 300,00 300,00 /10.000 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 + 4.72.990000 32.00 30.50 31.17 32.00 31.00 -3.1333 500 40,00 40.00 40,00 40.00 40,00 + 2.354 170.100 45,00 44.00 45.59 46.50 45.20 + 2.7300.600 47,00 44.50 47.00 47.00 46.00 -4.133000 650,00 650.00 719.70 750,00 750.00 + 7.120.000 48.00 48.00 48,00 48.00 48.00 -7,66.900 195.000 195.000 195 000 195 000 195.000 +1.850.000 28,50 28.50 28.50 28.50 28.50 +1.7891800 3700,00 3700.00 3886.31 3950.00 3780,00 -0.5637.300 2750,00 2700.00 2783.93 2800,00 2750.00 + 0.72 345000 13,00 13,00 13.48 13.51 13,50 + 8.050000 5.90 5,90 5.93 5.95 5.95 + 0,8450.000 5.00 4,99 4.99 5.00 4,99 +18.55.000 10,00 10,00 10,00 10.00 10.0087.000 200,00 190,00 199.77 200,00 190.00 -5.02.700 185,00 185.00 185.00 185.00 185,00 -7.524.300 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 /4 821.400 14,99 14.99 15.00 15.50 15,50 + 3.32.162.500 100.00 93,00 94.05 100.00 93.00 -2.1259.100 170.00 170.00 170,06 171.00 170,0017.055.900 36.00 35,00 36.87 37.50 35.01 +0.01.300 1500.00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 -3.2372.000 420,00 420,00 431.81 435,00 435,00 + 4.83.597.600 440,00 440,00 452.38 460,00 450,00 + 2.05.600 553.00 553,00 553,00 553,00 553.00368000 553,00 553,00 553.01 553.02 553.00 +0.02.103700 380.00 380.00 389,93 390.00 389,99 +5,44.471.000 300,00 291.99 297.08 300.00 295,00 +1.7114.700 1200,00 1150.00 1193.15 1200,00 1180,00 -1,6-6ir700~1800,00 1800.00 1831.41 1660,00 1800,00

7.500 6200,01 6200,01 6200,01 6200.01 6200.01 +0,041.200 480,00 480.00 488.71 550.00 550,00 +10.064800 440,00 440,00 449.68 460,00 460.00 /89.100 1200,00 1100,00 1128,28 1300,00 1300.00100 50.000 50.000 50 000 50 000 50.000 + 4.135.600 16.510 16.500 16.500 16510 165006.280.000 10,00 10.00 10.66 11.00 11.00 +10,01.097.000 200.00 200.00 210.03 220.00 210.00 + 31.2
10 000 750.01 750,01 750,01 750.01 750.01 +4.123 900 110.00 110.00 110,00 110,00 110.00 + 4.7

223 300 7000,00 6900,00 7112,72 7300.00 7070,00 + 3,9100 5000,00 5000,00 5000.00 5000.00 5000,00 +16.211000 110,00 110.00 110.45 111.00 111.00 + 0.9
470000 100,00 99,00 99.68 100.00 99,00 +10,11000 60000 60 000 60 000 60.000 60 000 + 2.530.400 37.000 37 000 37.213 40 000 40.000 + 5.21.369.000 8,10 8,00 8.09 8.20 8.00 -2.4124 700 15.60 15,60 15.60 15.60 15.60 + 4,0
160 000 50.00 50.00 50.00 50,00 50.00

Cbv Ind Mec PP C07 9.209.000 8.49 8.40 8,46 8.60 8.41 +0.1
Celul Irani OP C?2 14.358.700 8,00 7.50 7.98 8.01 8.00Cemig PP C59 91.873.000 4.60 4.42 4.65 4.72 4.50Cesp PN 700 690,00 690.00 690.00 690.00 690.00 -6,0
CevalON 525.700 50.00 50.00 50,OC 50.00 50,00
CevalPN 40.040500 64.00 64.00 66.66 67.50 67.00 + 6.3
Chapeco PP C03 46.500 190,00 190.00 190.00 190.01 190.01 +3.2
Chapeco Avic PN ES 17.700 180,00 179.99 180.00 180.00 179.99 /
Chapeco Avic PP ES 40.000 170.00 170.00 172.50 180.00 180,00Cia Hering PP C63 528.000 2500.00 2500.00 2791.01 2850.00 2850,00 +14.0
CibranPP 100.000 33,80 33.80 33.80 33.80 33.80 + 5.6
Cica PP C02 1.850.100 600.00 600,00 649,55 650.00 650,00 + 8.3
Cim Aratu PNC 500 4000.00 4000.00 4000,00 4000.00 4000,00 /
CimltauPN 2.000 800,00 800.00 800.00 800.00 800,00 + 3.4
Cim Tocantin PN 10.000 4250.00 4250,00 4250,00 4250.00 4250.00 /
Ciquine Petr PNA 254.900 31.00 30,00 30,98 31.00 30.00 -6.2
Ciquine Petr PNB 447 200 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00Climax PPB 25.903.000 12.10 12.00 12.67 13.50 12.30 + 4.2
Cobrasma PP C01 22.600 320.00 320.00 333,54 340.00 340,00 + 6.2
CofapPP 27.328.100 150.00 148,00 152.62 155.00 150.00 + 2.0
ColdexPP 29.000 230,00 230,00 244,66 250.00 250.00 +13.1
Confab PP 100.300 4700,00 4700.00 4U62.62 5000.01 5000.01 +6.3
ConforjaPP 200.000 28,00 28.00 28.00 28,00 28.00 +16.6
Conpart PP 50.000 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 + 4.0
Consul PPC05 1.500 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 -3.1
Copas OP 100 200.00 200,00 200,00 200.00 200.00 /
CopasPP 160800 310.00 310,00 365,51 380.00 380.00 +13,4
Copene PNA 100 6000,01 6000.01 6000,01 6000,01 6000.01 +14,2
CopenePPA 1.223.600 6400,00 6320.00 6642.15 6850.00 6500.00 + 4.8
Cor Ribelro PP 500.000 8.70 8.70 8,70 8.70 8.70 -3.3
Corbetta PN 15.150000 6.70 6.50 6.57 6.70 6,50Cosigua PN 17.200 275.00 275.00 279.68 280.00 280,00 +1.8
CosiguaPP 1.741900 300.00 300,00 302.00 309.00 305,00 +1,6
Credito Nac PN 4.100 270.00 270.00 270.98 271.00 271.00 + 8.3
Crefisul Inv PP C03 2.000 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000.00 /
Cremer OP C05 244 600 350.00 350.00 350,00 350.00 350,00 /
Crerner PP C05 1.000 290,00 290.00 290,00 290.00 290.00Cruzeiro Sul PP C08 500 1800.00 1800.00 1800,00 1800.00 1800,00Curl PP C01 50.000 25.00 25.00 25,00 25.00 25,00 + 2.0
Czarina PP 17 570000 3.80 3.80 3,85 4.00 4.00 +11.1
D F Vasconc PP 2.000 380,00 380,00 380.00 380,00 380,00 + 5.5
D H B PP C04 2 000 380,00 380.00 380.00 380.00 380.00Dtv Robotica PN 1000 999,99 999.99 999.93 999.99 999.99 +11.1
DocasON 2.000 520.00 520.00 520.00 520.00 520,00 +15,5
DocasPN 319200 295.11 295.11 297.70 300.01 300,00 +1.6
Dohler PP 100 700,00 700,00 700.00 700.00 700.00 /
DovaPP 10.000 8,50 8.50 8,50 8.50 8,50 + 2,4
Duratex PP 112 4.908.900 580,00 580.00 605.12 615.00 590.00 +1.7
Eborto PP C07 9.419.300 12.50 12.50 12.80 13.20 12.52 +0.1
EciIPP 500.000 186,00 186.00 186.00 186,00 186,00 -11.4
Economico PN 37.600 170.00 170.00 170.54 175.11 175.11 +0.0
Economico PP C05 1 222.000 205.00 205.00 209,62 215.00 215.00 + 7.4
Edisa PN 250.000 300.00 290.00 313.00 320.00 290.00 -3.3
Edn PNA 3.010.000 460.00 460.00 460,00 460.00 460,00 -4.1
Elebra PP C30 201.300 400.00 390.00 399.96 400.00 390.00 -1.2
Elekeir Nord ON 1.000 1200.04 1200.03 1200.03 1200.04 1200.03 /
Eletrobras PPB C04 500 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 -5.1
ElumaOP 483.000 850.11 850.10 850.10 850.11 850.10 + 4.9
ElumaPP 401.500 765.00 765.00 812.85 850.00 799.99 + 6.6
Embraco PN 1800 64.000 64.000 64.000 64 000 64.000 + 3.2
Embraer PN 1.300 1600.00 1500.00 1538.46 1600.00 1500.00 -6.2
Engomix PP INT 543.600 125,00 125,00 125.00 125.00 125.00Engesa PPA C02 70 000 77.00 77.00 77.00 77.00 77.00Epeda Sim PP 9 000 10.00 10.00 10,00 10.00 10.00Ericsson OP 28 000 6400.00 6400.00 6841.07 7000,00 7000.00 +16.6
Ericsson PP 20.000 5950,00 5900.00 5905.00 5950.00 5900.00 -4.8
Estrela OP C03 23 900 20,00 20,00 20,00 20.00 , 20.00 + 5,2
Estrela PPC03 50.075400 25.00 25.00 26.33 27.25 26.50 +17,7
Eternit ON 370.900 705.00 680.00 692.61 705.00 680.00 -2.8
Eucatex PP 889900 1700.01 1700.01 1795.16 1810.00 1800,00 + 5.8
F Cataguazoo PPA C58 10.000 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 +12.0
FNVOPC07 470.000 155.00 155.00 157.15 158.00 158.00 +1.9F N V PPA C07 4.039.300 58.00 49.00 50,59 58.00 50.00 -7.4
Fab C Renaux PP C06 1.620.000 23.50 23.50 23.99 24.00 24.00 + 0.0Fator PP C03 79.700 13.00 13.00 13.37 14.01 14.00 + 7.6FerbasaPP 70.300 6700,00 6700,00 7073.39 7100.00 7099,00 + 5.9Ferro Ligas PP 58 665.300 41,20 41.00 42,38 43.00 42.00 + 2.4Fertibras PP 100.000 1.60 1,40 1,40 1.60 1.40 -3.4
Ferlisul PP C02 5.950100 9.52 9.52 9.99 10,00 10.00 + 5.2Fertlza PP 29 200 19.00 19,00 19,00 19,00 19.00FibamPP 50.100 85,00 85,00 85.00 85,00 85.00 + 6.2For/a Taurus PP 108 800 62.10 62.10 62,10 62.10 62.10 + 0.1Francos Bras ON 800 50.010 50 010 50030 50 050 50.050 + 0.0Frangosul PP 189 2.620.700 120.00 120.00 124,58 130.00 130.00 + 8,3Fras-le PP 20000 2800,00 2800,00 2800.00 2800,00 2800.00Frigobras PN 10.003.000 54.00 52.00 52,50 54.00 52.00 -5.4
Fundi rossi PP 100 2,90 2.90 2.90 2.90 2.90 -3.3
QazotoPP 2.155000 4.70 4.51 4,83 4.85 4.85 + 3.1Glasslite PP 540.100 52.00 52.00 55,05 60.00 60,00 + 30.4GradientePP 480.200 250,00 245,01 253.64 260,00 260,00 + 4,0Granoleo PP 118.400 130,00 130.00 130.00 130.01 130.00Grazziotin PP 42.500 2500,00 2500.00 2523,53 2600,00 2600.00 + 4,0Guararapos PP C35 21.100 14:000 13.999 14 947 15.000 14.000 -6.6
GurgeIPP 5000 1 0500 10 400 10.480 10.500 10.400 +15.5Gurgel Motor PP 8.600 2300.00 2000.00 2296.51 2300,00 2000.00 -13.0
Habttaoul PP C02 1 000 50.00 50.00 50,00 50.00 50.00 +11.1
Hercules PP C43 7.500000 38.00 37.00 37.73 38.00 37.00 -4.9
Hering Brinq PP 460.000 80,00 70.00 76.30 85.00 76,50 + 9.2
Imcooul PP C01 105000 40.00 40,00 40.18 45.00 45.00 + 28.5
InbracPP 1.940.700 24.00 23,00 25,71 25,99 25.50 + 8.5
Ind Villares PN 42.255.900 14.50 14,50 14,71 15.50 15.00 + 3.4IndsRomiON 10.730.000 245.01 245,00 245,00 245.01 245,00IndsRomiPN 36.663 100 230.00 • 230.00 240.20 250,00 245.00 + 6,5
IneparPP 3.181.000 21.00 20.50 20,91 21.00 20,50 + 2,5Invicta PP C01 1.000.000 7.70 7.60 7,65 7.70 7.60 -1,9
lochpePN 104 600 5800,00 5800,00 5801.43 5850.00 5800.00 + 5.4Ipiranga Dis PP C05 2.432.300 70.00 67.00 69,75 70.00 70.00 + 7.6Ipiranga Pot PP C05 1.442 100 47^0 4&JX) 49 00 4B.00 - 12.9
Ipiranga Ref PP C05 7.000 210.00 210.00 210,00 210.00 210.00 +13.5
ItaubancoON 541.600 770.00 770,00 785.16 790.00 780.00 + 2.6Itaubanco PN 2.386.100 770.00 770,00 787.52 790.00 780.00 + 2.6ItausaON 4.900 8600,00 8600,00 8600,00 8600.00 8600.00ItausaPN 498100 4100,00 4000.00 4093.58 4100.00 4000,00 -2.4
Itautec PN 689800 260.00 260.00 292.02 300.00 300,00 +15.3
Kofi! Sehbo PP 5.000 10.00 10.00 10.00 10.00 10,00 /
Karsten OP C47 100.000 395.00 395,00 395.00 395.00 395,00Kepler Weber PP 9.744.700 6,99 6.99 7,01 7.20 7,00KibonON 6 000 4000,00 4000.00 4000,00 4000.00 4000,00
Klabin PP C28 86 200 20 500 19 000 20.814 21.000 20 900 + 7.1
La Fonto Foe PP 35.000 780.00 780,00 794,29 800.00 800,00La Fonto Par PP 6 000 870.00 870,00 878,33 880.00 880,00 -7.3
LaboON 46 400 27.20 27,20 27.20 27.20 27.20 /LaboPN 400 29,00 29,00 29,00 29,00 29.00 -14.7
LacesaPP 448 000 41.00 41.00 44,02 45.00 45.00 + 9,7
Lacta PP C13 2500 1625.00 1625,00 1625.00 1625.00 1625.00 + 1.5
Lam Nacional PP 807 400 60,00 60.00 62.57 63.00 62.50 + 4.1
Lark Maqs PP 45100 230.00 230.00 230.01 230.01 230.01 +4.5

Loco PP C04Light ON ESLimasa PPLojas Amoric ONLojas Americ PNLojas Hering PP C09Lum s PP C06Luxma PPC19
Modetrtt PP, Maqnesita OP C05Magnesita PPA C05Maio Gallo PPManah PPManasa PNMangels Indl PP C06Mannesmann OPMannesmann PPMarcopolo PPMarcopolo PPBMarvin OPMarvin PPMaster PPAMatec PPMaxion PNAMaxion PPAMendos Jr PPAMendes Jr PPBMerc Brasil PNMore S Paulo PN INTMesbla OP COSMesbla PP C05Met Barbara PPMet Gordau PPMetal Levo PP C43Molalac PPMetisa PP C50Micheletto PP C24Microtec PPAMinuano PPModdala PPMoinho Flum OP C06
Moinho Rectf OP C06Moinho Sant PP C07Mont Aranha PPMontreal PP C03Motoradio PPMutler OPMuller PPMuititel PNMultitextil PP C23
Nacional PNNakata PP C04Nativa PNNogam PPBNord Brasil ONNord Brasil PNNordon Met OP C06
Olmo PPOlvebra PP C40Orion PPOrniex PPOsa PP
Pacaembu PPPanatlantlca PPPanex PP C29Papel Simao PPPara Deminas PP C12Paraibuna PPParanapanoma PPPaul F Luz ONPaul F Luz OP C05Poixo PP C04Pordigao PPPerdigão Agr PNPerdigão Agr PPPerdigão Alm PPPérsico PPPetr S Paulo ONPetrobras ONPetrobras PP C57Petropar PP C01Petlenati PPPeve Prédios ONPeve Prédios PNPhebo ONPhebo PNPirelli OP C92Pirelli PP C92Pirelli Pneu OP C02Pirelli Pneu PP C02Polialden PNPollalden PPPolipropilen PPAPoliteno PNBProgresso PN INTPrometal PPPronor PNA 189Pronor PPA 189Propasa PP
Qulmtc Qoroi PN
Racimoc PPRandon PPReal ONReal PNReal Cia Inv ONReal Cia Inv PNReal Cons PNB

5700 84,00 84,00 1.12 85,00 85.009.000 4100.00 4100.00 4285.56 4600,00 4300.003375.0001.2003008180001552 4003429 800
105 20090029 068 000100.00030.00020017.987 1001347000010897.9007 678.7002.282.5001001630.0002.016.00040070057.30025.80013 30010054 30040030.400505.000200 000308.700156.00084,6001 100.0003 000985.00054 200200

5.5002001 140.0004.612.10042.0002000.0002660.2001607.000196.000
62.300I.557.2003 00014230.000370.000146.10029 000

978.00010.2007.500.00050.10012.634.000
2000.00020 000151.10017.979.0009.700.000 .2.943.70080.936.400332.000II.850.200I.20025.123.00022.40039.403.3007.594.00024.758.400400222.3001.365.300100850 000100400190003003263.500574.10012.400502.70025.000260.000174.0002 070 000900.000800.00050000002.728 0002.300

II.700
20.00035.00021.200489.5003004 400

700

110,006000038.0006.203.3125.01
18,5075.0063.004.10700,0026,5012.5020,0013.2059,0040,0067,0057.0025,001610,001850.002204.00173.00240,00570.00268,0070 00050 00021,00550,004200.0038,0028,0018.00570,0033.00130.0021.500

20.00017,00085.004,00200.0020.0122.008.50160.00
695.0032,0035,006.30225.00225,002500.00

55,00515.007.56112.0034,00
4.70240.0075,00244.000.92135.00285.0060,0070.00390.0022,5022.5926,0020.506,202200,0012.20018.0001350.004.00550,00920,002000.001090,00270.00200.00320.00215.00610.00640.00535,0036,804.0135.0024.0127.0045.00

100.0058.00036 0006.003,3025,01
18.0075,00
62.004.10700,0026,5011,6020,0013.0059,0040,0067.0057.0024,001610001850,002200,00173.00240,00570.00268,0070 0005000021.00550,004195,0038,0027.0018,00570,0033.00130,0021.500

106,7359.75036.0006.013.3126.03
18.2475.0065.754.10700.0026.5012.0521.3014.1059.9540.0167.0057.0024.251610.001914.292251.70173.00240,00570.00268,0070.00050.00021.00550.004233.8538,0027.5318.00575.0033,04130.0021.500

110,0060000360006.203.3126,60
18,5075.00
68,004.10700,0026.5013,0021.5014.2061.0040.0167.0057.0025.001610.002000,002300,00173,00240,00570,00268,0070.0005000021.00550,004400.0030,0020.0010.00600,0034.00130,0021.500

100.0059 00036 0006.013,3126.49
18.0075,00
67.004.10700,0026.5012.0021.0014,2060.0040.0167.0057.0024,001610.002000,002250.00173,00240.00570.00268,0070.00050.00021.00550.004270.0038.0027,0018.00600.0033.00130.0021.500

+ 1.1+ 7.5-4.7+ 7.2-20,0+ 5.4+ 0.3M5.1
•5.2+ 7.1+ 7.2+ 2.5+ 7,6-1.8

+ 7.6+ 18.3+ 3.4+ 0.0/
+ 4.3/+ 9.2+ 13.6+ 1.7+ 8.5+ 3.6+ 1.1

+ 2.4+ 10.0+ 6.7+ 5,5-3.5+ 33,3+ 5,2+ 0.6+ 16,0

18.000 19885 20100 18 000 -17,8
17.00085.004.00200.0020.0122.008.50160.00
695,0032.0035.006,30225.00225,00

17.00085.004.14200.0020.0223.548.58171.22
698,3932.0535006.45225.0018.91

1700005,004,30200,0020,0224.008,60100.00
700.0033,0035.006,70225.00230,00

+ 6.2+ 1.2
17 00085,004.15200.0020,02 I24.00 + 9.08.60 I
700.0032.0035.006.50225.00230,00

2500,00 2500.00 2500.00 2500,00

61.00
155,002500.05670.00600,00720,00720.001000.00

53.00515.007.50112.0034.00
4,70240.0075,00244,000.90130.00266.0060.0068,00390.0021.1022.5926,0020.506.192200,001220017.7001350.003.70550,00920,002000,001090,00270,00200,00320.00215.00610.00640,00535,0036,804,0134.0024.0126.0045,00
61.00

53.56529.857.55112.0034.00
4.93240.0075.00252.110.93133.60277.7960.9869.25399.1722.2622,5927.0821,316,202200.001237918 2261350.003.81550.00920.002000.001090.00290.52215,98320,00' 219,17610,00667.44541.3837.224.0134.5124.0126.1945,00

55,00530.007.56112.0034.00
5,30240,0075,00260,000,95140,00286.0061,0070,00400,0023,5022.5928.0023.006,202200,0012 50018.8001350,004.00550.00920.002000.001090,00295,00220,00320,00220,00610.00670.01550.0038,004.0135.0024.0127.0045,00

+ 7.6+ 1.5+ 2.9+ 3.1+ 4.1+ 3.1-1.9
+ 3.9+ 5.6

55.00530.007.50112.0034,00
4,70 -4.0

240.00 + 37.175.00

61.05 62.50
155,00 155,00 155.002500,00 2500.02 2500.05670.28612.19720.00720.00

650,00600.00720,00720,00900,00

680,00635,00720,00720.00914,29 1000,00

250.000,95130.00270,0061,0069.00400.0021,1022.5927.0122.506.202200,0012.38018.3001350.003.70550,00920,002000.001090.00295.00220.00320.00220.00610.00670.00550,0037.004.0134.5024.0127.0045,00

155.002500.00650.00600,00720.00720.00900.00

?2.4?-5.5-3.7-2.5

-1.8+ 7.5+ 8,0H5.3+ 3.3/+ 1.4
+ 3,8•6,8+ 0,0
-14.7

13.4-10.0
+ 2.3+ 1.6

+ 9.1-22.7•23,7

+ 0.0-4.4-1.6•10.0

Santanenso PP C07 200 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00., /
SaoBrazPP 1000 800,00 800,00 800.00 800.00 800.00 ,-20.0Schlosser OP 5 000 27,00 27.00 27,00 27.00 27.00 + 22.7
SchlosserPP 550.300 7.81 7.80 7,82 8,00 8.00 <'+2.5
Scopus PN 900 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 .. =*
Sehbo Part PP 4.000 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 " -2.6
Sharp PNB 10.224.600 20,00 20,00 21,02 21.50 21.00 "?+2.4
Sharp PPA 21.105.300 28,00 27.50 28.18 28,99 27.50 a -1.7
SibraPPC 816.400 520.00 510.00 512,82 520,00 510,00 + 4.0
Sid Informal PP 1.937.900 390,00 375,00 382.58 390.00 390,00 '411.4
Sid Aconorto ON 200 . 380.00 380.00 380.00 380,00 380,00 . /
Sid Aconorte OP 100 410.00 410.00 410.00 410,00 410.00 ,+ 2.4
Sid Aconorte PNA 100 541.00 541.00 541.00 541.00 541.00 + 5.8
Sid Aconorto PPA 206 200 605.00 601.00 603.89 630.00 605.00 *+0.8
Sid.Gualra PP 300.000 305.00 305,00 305.00 ^05.00 305,00 . -
Sid Pains OP C06 1.000 11.000 11.000 11.000 11000 11.000 , /
Sid Pains PP C06 600 8000,00 8000,00 8133.33 8800.00 8800.00 -+3.5
Sid.Rlogrand PN 1.700 330.00 330.00 330.00 330,00 330.00 * 13.7
Sid Riogrand PP 1.487.200 350.00 350.00 389,39 400.00 390.00 +11.4
SifcoOP 6 000 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00 3 -
SifcoPP 180.000 440.00 440.00 448,89 450,00 450,00 * 12.5
SimescPP 1.704.000 60.00 54.50 54.82 60,00 54,50 „+2,8Solorrico PP 6.000 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00Souza Cruz OP 76.700 28 000 28.000 28 000 28000 28.000 '*+1.8
Springer PP CW 5.000 800.00 800,00 600,00 800,00 800,00 $ 12.6
Staroup PP 302.500 190,00 190.00 195.40 210,00 195,00 r+5.4SudamerisON 1.373 100 287.00 280,00 2C7.02 230.00 280.00 • -1.7
Sullna Alim PN 50.000 60.00 53,00 54,40 60,00 53.00 * -3,9
Sultepa PP 443 000 27.50 27.10 27.40 28.00 27,90. +5.2
Superagro PP 27 600 40.00 40.00 40.00 40,00 40.00 + 5.2
Supergasbras PP C52 300 000 7.00 6,99 7,00 7,00 6,99 *—4,3
Suzano PP 6M 126.900 24 500 24.500 24.645 25000 24.900 :+5.0Suzano PP 9M 200 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 /'
TomPP 20 000 379.00 350,00 364,65 300,00 350,00 0-8,1Tecel S Joso PP 15 100 129.50 128,00 128.01 129,50 128,00 -1.5
Technos Rel ON 7.000 444,00 444,00 444.00 444,00 444,00 -+1.8
Tecnosolo OP 100 34.00 34,00 34.00 34,00 34,00 0 -
Tecnosolo PP 7.700 35,01 35.01 35.01 35,01 35,01 /Teka PP C05 3.192.900 320.00 319.00 333.89 340,00 340,00 "+6.2
Tel B Campo ON I89 600 100.00 100.00 100,00 100,00 100.00 Of 1,5Tel B Campo OP C07 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 D -
Tel B Campo PN I89 400 100.00 100,00 100.00 100,00 100,00 +1.5
Telebras ON I89 293.600 65,00 65,00 67.08 68,00 66,60 ^+4.8
Telebras OP C02 181.900 62.00 62,00 63.21 63,40 63.40 0+0,3Tolebras PN 189 94.400 102,00 102.00 102.93 105,00 103,00 „+3.0Telebras PP C02 4 864 900 112.00 105,00 111,99 112.00 112,00 + 8.7Telebras PP P89 700.000 95,00 95,00 95,57 96,00 96.00 Of 1.0Tolesp OEI89 4 600 120,00 120,00 120.00 120,00 120,00 .. =
Telesp ON 189 5.900 103,09 103,09 103,09 103,09 103.09Telesp PEI89 111.800 103,10 103.10 122.56 123.10 123.00 :~+2,5
Telosp PN I89 6.700 103,09 103,09 103,65 106,00 106.00 .*j+2.8Tex Renaux OP C05 26.900 80.00 80.00 80.00 80.00 80,00 . /TibrasPPA 10.300 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 ° -
TrafoPN 60.000 66,00 66.00 66,00 66,00 66,00.3-1.4Transbrasil ON 38.400 91.00 91,00 91.00 91,00 91,00 .,.+ 1.0Transbrasil PP C36 4 697.400 33,00 31,00 31,20 33,00 31.00 -3.1
Transparana PP 3 600 1200.00 1200,00 1200.00 1200,00 1200.00 ¦'*> -
TromblniPP 8 689.000 26,00 26.00 27,53 28,00 27.50.3+3.7TrorionOP 100 134.90 134.90 134.90 134,90 134.90 +4,9
Trorion PP 100 133.10 133.10 133.10 133,10 133.10 +5.0
TrufanaPP 20.000 20.20 20.20 20,20 20.20 20.20 •;* 1.0
TupyPN 252.000 2200.00 2200,00 2200.00 2200,00 2200,00 +10.0
UcarCart>onOP ED 18.800.100 10,50 10.50 11,11 11,50 11,00 ^4.7UnibancoON 35.500 1000.01 1000,00 1000.01 1000.01 1000.00 «
Unibanco PNA 81.100 950,00 949,99 958.63 970.01 9/0.C0 '-'+2.1
Unibanco PNB 152.300 900.00 900,00 918.70 920,01 920,01 lv>+2.2Unlpar ON 16.700 28.00 28,00 28,00 28,00 28,00 -3.4
Unipar PNA 201.100 18,12 18.11 18.11 18.12 18.11 J*20,7
Unipar PNB 536.400 21.50 21.50 21.50 21,50 21.50 .3-0.9
Unlpar PPA C49 1.124.300 18 00 18,00 18,09 19.45 18.50 t^2.7unipar PPB C49 01.838.500 26.50 26.00 26.72 27.00 27.00 + 3.8UsinC Pinto PP 23.726.700 94,00 94.00 94.00 94,00 94.00 :a+4.4
VacchIPP 958.100 2.30 2.30 2.32 2.40 2.40 + 4.3
Vale R Doce OP C04 200 40.000 40.000 40.750 41.500 41500 ><*9.1
Vale R Doce PP C04 526.700 50.400 50 300 52.301 53.500 53 000 ,.+ 7.0
Varga Freios PN 1.420.000 400.00 395.00 399,70 400.00 400,00 +14.2
Varlg PP C21 278.200 5600,00 5600,00 5639.12 5800,00 5600,00 *2 -
Verolme PP 13.000 91.00 85.00 89,62 91.00 85,00 -5.5
Vibasa PPB C25 41.100 10.00 10.00 10.00 10.00 10,00 -9.0
Vidr Smarina OP C04 12.100 16.700 16.700 17.100 17500 17.300 '*4-3.5
Vigor PPC07 260 100 160.00 130.00 139.17 160.00 130.00 (3-7.1VotecPP 27.360.000 0.65 0.58 0.64 0,65 0.60 «
Vulcabras PN 20.000 1500,00 1500.00 1500,00 1500.00 1500,00
WoqON 2.000 1100,00 1100,00 1100.00 1100.00 1100.00 /
WegPN 63.000 1100.00 1100.00 1100.24 1130.00 1130,00 '*2.7
Wembley PPC05 240 000 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 rf8.3Wetzel Fund PP 100.000 14.50 14.00 14.01 14.50 14,00 a-3.4Wetzel Met PP 50.000 33.00 33.00 33.00 33.00 33,00 4-10.0
Whit Martins OP 84.284.700 19.00 18.50 20.31 21.00 20.01 +J11.1
ZaniniOP 4.000 60,01 60,01 60,01 60,01 60,01 +120.0
ZMPPC46 41.149.000 13.00 13.00 13,00 13.00 13.00 ,g -

Concordatárias
Fech. Osc.

tí) %

Aliporti PP 134.000 1050.00 900,00 959.84 1050.00 900.00Brumadinho PP 11.810.100 1.70 1,40 1.54 1.70 1,55Caf Brasilia PP 2.770.000 4.15 4.05 4.11 4,15 4.10FaroIPP 100 000 15.00 15.00 15.00 15,00 15,00
J B Duarte OP 50.000 5.20 5.20 5,20 5,20 5,20JBDuartePP 41.030.100 2.15 2.15 2.20 2.30 2.15Jaragua Fabr PP 67 700 50.00 40,00 • 40.16 50.00 41.00

Real Cons PNEReal Cons PNFReal De Inv ONReal De Inv PNReal Part ONReal Part PNBRecrusul PPRefripar PPRheem PPRio Guahyba PPRipasa PP C27Rodoviaria PP
SadoPP C20Sadia Concor PNSadia Oeste PNCSamitri OPSamitri PPSansuy PPSantaconstan PP

100500500158.600400160 0007080061680059 60050.000414.40091.200
4070.00023 94930030 5001400035 30010 0001 000

900,00900,001150,001200,00900.00900.002700.0002.00450.0012.654300.002000.00
24.0087.0040,0016 50012.00096,002200.00

bOU.ÜO 9QQM 90000 900.00900,00 920.00 950,001150.00 ' 150.00 1150,001200,00 1200.00 1200,01907.50909.32900,00900.00 910,00910.00

950.00 ~
1150,001200.00910,00900.00

-10,0 
i55 Termo -30 Dias

Qtd. Abt Min.

2690,00 2698.47 2700,00 2700.0002,00 83,98 84,01 84.00450,0012.65 481.17. 12.65 486,0012.654300.00 4618.29 4800,00
485.0012.654800.002000,00 2000,00 2000.00 2000.00

24,0087.0040,00165001150096.00

25,0988,0940.0016.7351202996,00

26,0090.0040,0017 00013 00096,00

24.5090,0040,0017 00013 00096.00

+ 2.4-3.0-6,2-10.3-11.1

-13,0
+ 1.0

Petrobras ONPetrobras PP C57 213.400 18.322 18322 18.399 18.446 18.446
353700 26 640 26.640 26.736 26.820 26.820

Opções de compra
Venc. P. ELxctc. Abt. Min. Mí>d. Máx. Fech. 0»c, Qio.

2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 Pma PPPmaPP DEZDEZ 400.0800 0 40 00 20.00 29.32 43,00 22.00 -48,8 125305.50 3.00 4 06 6 00 3.70 -20.8 20 450
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^nttur'S25° Mlfe/ #' §Jff que Ihe garantiria a vitoria. A unica "^l^orque nio costumaPKfici"
do mundo c cabe^a quatro, pclo uru- oportunidadc que o cspanhol teve de .y-" dades para ganhar a competivao. Nern o

76Mmta"(6+T'n/L;i;equcontcm ^ 3l que fccharia o ponto.O brasilciro recu- Smpre KltT'porque ^31!',^

cStom^General'viotors Iminou WHIPS* ? J 
^Prcsario ingles Richard de 50 horas. Se tudo correr bem, "'"o c°n(,(,(7o c|assinca para „ 1%M

a parUda com facilidade Aguilera, 53°, IF v< 
cosfinais. Branson (E) c o designer sueco balao prateado aprovcitara os ventos Julio Delamare, valido como Brasilef-

p or sua' vez, nao conseguiu man'ter "Gastci toda minlia inspira?ao on- Per Linstrandjaprepararam tudo pa- dc 320 km/h para navegar a 10 mil ro juvenil, que sera dispuiado no m«
regularidade do dia anterior, quando tern", comentou o triste Aguilera. Pa- ra a aventura que deve comcfar hoje. mctros dc altitude, rumo ao norte da que vem, cm Goiama. E tambem*^

nl'tJno SSte nE°d^chaCvc ra 
ele, o fato de nao ter sacado bem foi A bordo do Pacific Flyer, o maior California ou sul do Oregon. Branson p^ro $ni, nono do mundo e caoe<;a ac cna decisivo, bem como a falta dc sorte. balao a ar qucnte do mundo — mis c Lmstrand, que vao ocupar uma neiro, em Sao Paulo. Alem de Flamcn"-um do torneio. Malttir dominou Aguilera "Alguns pontos poderiam ter mudado alto do que a Estatua da Libcrdadc c gondola pressurizada do tamanho da go e Vasco, participam do CurioMa-cn

_ 0 segredo de Mattar foi sacar bem a histor.a da partida sc eu estivesse . , 
' R rwsuh esDacial AdoIIo ia cruzaram Flurninense, Guanabara, Jequia, Tiiu-

seguir o piano tatico trapado com seu loea-lo para a direita e tentar subir num bom dia , completou o jogador nuns largo ao que um aocing /4/ , capsuia cspauai /\pouo,ja iruzaram ^ Nautico Santa Cecilia, Jardim Gu'a-"
tecnico Paulo Cleto. "Sabia que para atacando a sua esquerda, onde ele nao que ja esteve na setima colocagao do os dois pretendem atravessar o Paci- com sucesso o Atlantico, cm 1987, na'bara, Nilopolitano, Canto do Rio'eJ
por pressao no Aguilera teria que des- tem seguran?a para passar", disse ranking em 1984. fico, cm direipao aos EUA, em mcnos bordo de um balao muito menor Iguacu.' ' ni3i-.milt

'), Tama e Jane, an campeas

Miyakonojo, Japõo — Reuters

.rndT

Luiz Mattar (Bra) 6/3 e 6/4 Juan Aguillera (Esp)
Paul Haarhuis (Hol) 6/4 e 6/0 Cássio Motta (Bra)
Martin Jaite (Arg) 6/4 e 6/2 Jeff Tarango (EUA)Emilio Sanchez (Esp) 6/4 e 6/2 Johan Anderson (Austra)Jaime Vzaga (Per) 2/6, 6/4 e 6/4 Jim Grabb (EUA)Mark Koevermans (Hol) 6/2 e 6/2 Nicoias Pereira (Ven)Marcelo Filippini (Uru) 6/4, 1/6 e 7/6 (7-5) Jakob Hlasek (Sui)Jay Berger (EUA) 6/4 e 6/1 Todd Witsken (EUA)

Moças 
ganham 

circuito de 
pentatlo

Vitória quebra o
domínio chileno
no continente

Marcelo Gomes

A pós sete anos de supremacia chi-
X3L lena, o Brasil conquistou a hege-
monia do pentatlo moderno no conti-
nente, ao vencer, no dia 12 de
novembro, o Io Circuito1 Sul-America-
no Aberto, derrotando também os
EUA e o Uruguai. Até o ano passado,
o Sul-Americano era disputado em
apenas uma sede, mas, em 1989, ele se
desenrolou em três etapas — Porto
Alegre, Montevidéu e Santiago —, ca-

da uma realizada em quatro dias, es-
quema que será mantido daqui por
diante.

A vitória foi surpresa até para a
própria equipe, formada pelas irmãs
Jane e Tânia Bezerra, de 22 e 23 anos,
respectivamente, e Lilian Athayde, 23,
que sagrou-se bicampeã sul-americana
individual. "Fomos com o objetivo
apenas de participar, mas quando con-
quistamos o segundo lugar em Porto
Alegre, sentimos que dava para ga-
nhar", conta Jane.
O pessimismo tinha seus motivos. No
Sul-Americano de 88, o Brasil enviou
apenas duas ptletas, que chegaram em
segundo lugar geral, graças à atuação
de Lilian. Ao voltar, ela entrou em
contato com as amigas da Faculdade

Dilmar Cavalher

Lilian (E

de Educação Física da UFRJ e conse-^
guiu oito voluntárias. Só as irmãs Be-;
zerra continuaram. —~

Elas se dedicaram ao novo esporte'
com estusiasmo. "A partir de setembro
de 88, corremos e nadamos todo did^í"
tivemos pouco mais de um ano parSh
aprender equitação, esgrima e tiro";"
contou Jane. "O pior é que eu tinha õ ;maior pavor de cavalo. Nos primeiros
dias, o animal saltava para um lado-eM
eu voava para o outro. No tiro, acerteis
muitas vezes o alvo de outro atirador./)
em vez do meu."

Agora, a meta principal da equipe
brasileira é o Mundial, em agosto dc-
90, na Suécia. Como preparação, e|a
pretende competir em San Antonia
(EUA), em março, e; no Aberto Euro-1
peu, em maio, na França. Mas Lilian •
sabe que será difícil cumprir mesmo_
este roteiro. "Fui cahipeâ sul-america-i
na ano passado e mesmo assim tive que
ficar no Brasil vendo as chilenas, que*»
ficaram atrás de mim, participarem doJ
Mundial da Polônia. Sem patrocinió^
nem adianta ficar alimentando stJ=
nhos."

| | O pentatlo moderno é a reunião.
dc cinco provas disputadas em

quatro ou cinco dias: esgrima, nataçáo '

(200m, para mulheres, e 300m, pargjj
homens), cross-country (uma corrida!
pelo bosque de dois quilômetros, pajçp^
as mulheres, e três quilômetros, para.i
os homens), tiro ao alvo de pistolare,.
hipismo. O pentatlo procura imitar -u--
aventura de um mensageiro que, cá:"
valgando em território inimigo, esgri-'
me, troca tiros, cruza a nado um rio'1^
finalmente, corre para juntar-se a séu;|.
exército. O esporte foi lançado nos
gos Olímpicos de Estocolmo, na Sué-
cia, em 1912, pelo Barão Pierre de
Coubertin, e os campeonatos mundiais^
são realizados desde 1949 (masculina)"
e 1981 (feminino). ''

24 a 1° caderno ? quinta-feira, 23/11/89 Esportes/Tlirfe JORNAL DO BRASIL

Mattar é o único brasileiro

dc 50 horas. Se tudo correr bem, o
balão prateado aproveitará os ventos
de 320 km/h para navegar a 10 mil
metros dc altitude, rumo ao norte da
Califórnia ou sul do Orcgon. Branson
e Linstrand, que vão ocupar uma
gôndola pressurizada do tamanho da
cápsula espacial Apollo, já cruzaram
com sucesso o Atlântico, cm 1987, a

bordo dc um balão muito menor

| | O empresário inglês Richard
Branson (E) c o designer sueco

Per Linstrand já prepararam tudo pa-
raa aventura que deve começar hoje.
A bordo do Pacific Flycr, o maior
balão a ar quente do mundo — mais
alto do que a Estátua da Liberdade e
mais largo do que um Boeing 747 —,
os dois pretendem atravessar o Paci-
fico, cm direção aos EUA, cm menos

O holandês Paul Haarhuis, cujo
maior feito no tênis foi ter eliminado o
americano John McEnroe na segunda
rodada do US Open deste ano, derrotou
ontem Cássio Motta por 6/4 e 6/0 com
surpreendente facilidade. O brasileiro
ainda jogou bem no primeiro set, mas,
no segundo, demonstrou ter sentido o
esforço do dia anterior, quando venceu
o austríaco Tliomas Muster e ainda fez
um jogo de duplas."A vantagem do Haarhuis foi ter

Motta, cansado9 perde de Haarhuis
entrado em quadra mais descansado queeu", disse Motta. Ele acha que o holan-
dês jogou melhor e que a derrota não o
desmerece. "Depois de ter eliminado um
cabeça-de-chave, a expectativa sobre
meu nome cresceu e por isto valorizaram
tanto este jogo."

Para o brasileiro, a falta de ídolos no
país cria sobre ele e Luiz Mattar, os
melhores do ranking, uma grande pres-
são. "Gostaria muito que houvesse no
Brasil outros tenistas com condições de

conseguir bons resultados", comentou,
triste com as críticas a seu jogo. "Falta
um pouco de memória para o tênis, pois
poucos sabem que estive num Masters
(de duplas) c que venci os principais GPs
do mundo." Motta, 29 anos, realmente,
disputou o Masters em 1982, mas não
venceu os "principais GPs do mundo",
como disse: jogando com Carlos Alberto
Kirmayr, ganhou os GPs de Veneza, Itá-
lia, e o de São Paulo. (R.F.)

Fia busca 12° çj
título seguido

nas piscinas
O Flamengo tenta seu dccimo^se-

gundo título consecutivo no Campeo-
nato Estadual Absoluto de nataçatifô'
Cariocão, que começa hoje no Pártjüé1
Aquático Júlio Delamare e se eáfttVdè'1
ate domingo. O Vasco, segunda forçà;"è l
o mais cotado para ficar com o vice-cam-
peonato. As provas de hoje sã pi® os.
estilos 800m livre, 200m peito, 20011,
costa, 200m borboleta e lOOm íjjYJfji
com eliminatórias às 8h30 e finais,
17h. Os favoritos para a principal pr.O-.
va, de lOOm livre, são Jorge Fernandes
e Júlio Rebollal, do Flamengo, e Ciro
Delgado, do Vasco. " v""'

O técnico Daltely Guimarães, da Pia-
mengo, revelou que não fez prepafàçíltt»
especial, porque não costuma ter difictfP
dades para ganhar a competição. Nem o
desfalque de Patrícia Amorim, coni gas-
trite de fundo nervoso, o preocupa.
sempre faz falta, porque é versátil
nha tudo." p>/ nhO Cariocão classifica para o "I rpleu^
Júlio Delamare, válido como Brasilei--
ro juvenil, que será disputado no mês
que vem, em Goiânia. E também^
classificatório para o Troféu Brasil, .«j
Brasileiro adulto, programado para íja>n
neiro, em São Paulo. Além de Flamen»"
go c Vasco, participam do Cariocão-(f
Fluminense, Guanabara, Jequiá, Tiju-'
ca, Náutico Santa Cecília, Jardim Gua:~
nabara, Nilopolitano, Canto do FÜó,"e"'

a vencer no GP de Itaparica
Salvador, BA — Tawarick/Jovecl de Freitas J_

Ricardo Fonseca
, ITAPARICA, BA — Jogando de

forma segura e competente, Luiz Mattar
foi o único brasileiro a se classificar
para as quartas-de-final do Grand Prix
de Itaparica, o Citibank Open, no Club
Mediterranée, ao eliminar ontem o es-
panhol Juan Aguilera, por 6/3 e 6/4. Já
Cássio Motta, que havia se classifica-
do com uma importante vitória sobre
o austríaco Thomas Muster, 20° do mun-
dp e cabeça-de-chave seis, perdeu para o
holandês Paul Haarhuis por 6/4 e 6/0. A
rodada teve ainda a eliminação do tche-
co naturalizado suíço Jakob Hlasek, 25°
do mundo c cabeça quatro, pelo uru-
guaio Marcelo Filippini, por 6/4, 1 '6 e
7 6 (7-5 no desempate).

Mattar, 64° do ranking e que ontem
anunciou um novo contrato de patro-
cínio com a General Motors, dominou
a partida com facilidade. Aguilera, 53°,
por sua vez, não conseguiu manter a
regularidade do dia anterior, quando
eliminou o argentino Alberto Manei-
ni, nono do mundo e cabeça de chave
um do torneio.

O segredo de Mattar foi sacar bem e
seguir o plano tático traçado com seu
técnico Paulo Cleto. "Sabia que para
por pressão no Aguilera teria que des-

Mattar dominou Aguilera

locá-lo para a direita e tentar subir
atacando a sua esquerda, onde ele não
tem segurança para passar", disse o

jogador, que Mattar só conseguiu que-
brar o serviço de Aguilera pela primei-
ra vez no sexto game, graças a três
excelentes devoluções que deixaram o
espanhol sem opção dc ataque. Mas
para fechar a primeira série, ele teve
ainda que salvar um break poini no
game seguinte e dois no último, com
saques potentes.

Sem ter seu serviço ameaçado no
segundo set, o brasileiro esperou a opor-
tunidade de quebrar o de Aguilera. Des-
perdiçou uma chance no terceiro game,
mas, no quinto, conseguiu a vantagem
que lhe garantiria a vitória. A única
oportunidade que o espanhol teve de
empatar a partida foi a seguir, qaundo
Mattar ficou indeciso para volear a bola
que fecharia o ponto. O brasileiro recu-
perou-se com um ace e, depois, esforçou-
se apenas fara confirmar seus dois servi-
ços finais.

"Gastei toda minha inspiração on-
tem", comentou o triste Aguilera. Pa-
ra ele, o fato de não ter sacado bem foi
decisivo, bem como a falta de sorte."Alguns pontos poderiam ter mudado
a história da partida se eu estivesse
num bom dia", completou o jogador
que já esteve na sétima colocação do
ranking em 1984.

Hoje, ele enfrenta Sanchez
A partida entre o Luiz Mattar e o

espanhol Emilio Sanchez abre hoje as
quartas-de-final do Citibank Open. Nas
três vezes em que se enfrentaram, o bra-
sileiro ganhou no GP de Toulouse, per-
dendo na semifinal de Kitzbuhel e num
jogo pela Copa Davis, todos este ano.

Para Mattar, que luta para melho-
rar no ranking, a regularidade de San-
chez será seu principal adversário. "Ele
saca bem e joga lorte, pondo pres-
são. O importante é não errar e dar
tudo no primeiro set, que tem definido
os jogos aqui por causa do calor, com
um efeito mais psicológico do que fisi-
CO."

Sanchez também respeita muito o
jogo de Mattar. "Não jogo há muito
tempo com ele, mas no Brasil é sempre
um adversário muito difícil". Há qua-
tro anos entre os melhores do mundo,

Sanchez joga pela terceira vez em Ita-
parica, onde nunca havia vencido ne-
nhum jogo nas duas participações an-
teriores.

O americano Jay Berger, 10° do mun-
do c principal favorito ao titulo, por sua
vez, enfrentará o holandês Mark Koe-
vermans, que tenta chegar à segunda
semifinal de GP dc sua carreira (a pri-
meira foi em São Paulo há duas sema-
nas).

O ganhador deste jogo enfrentará na
semifinal o vencedor da partida entre
o peruano Jaime Yzaga, 19" e cabeça
cinco, e o uruguaio Marcelo Filippini.
A estrela do jogo, no entanto, promete
ser o juiz, pois os dois jogadores têm
caracterizado suas atuações por recla-
mações constantes em todas as bolas
duvidosas. Completa a rodada a parti-
da entre o holandês Paul Haarhuis e o
argentino Martin Jaite. (R.F.)

Resultados de ontem

Hlasek — O tcheco naturalizado
suíço Jakob Hlasek provocou a maior
confusão ao generalizar suas criticas aos
jogadores sul-americanos que. como o
uruguaio Marcelo Filippini, que o eli-
minou ontem, ganhariam os jogos por
reclamar tanto. Advertido pela ATP de
que suas declarações haviam repercutido
muito, ele procurou a imprensa para ex-
plicar que a culpa era sua, por não saber
bem os idiomas latinos. Aproveitou para
explicar que deixou Praga em 1968, na
invasão soviética, e que só voltará à sua
terra natal no próximo ano, para jogar
pela Suíça pela Copa Davis.
McEnroe x Connors — Os
dois maiores tenistas americanos das
duas últimas décadas, John Bic Mac
McEnroe e Jimmy Jimbo Connors, vol-
taram a se enfrentar numa partida dc
exibição na Arena dc San Diego, Califór-
nia. E deu McEnroe de novo, desta vez
em 7 6 (7-4) e 6 3. Quase sete mil pessoasdeliciaram-se com o jogo, principalmente
quando os dois veteranos — John tem
30, Jimmy tem 37 — passaram a jogar
de joelhos.
Graf — A alemã-ocidental Stcffi
Graf, primeira do mundo, derrotou a
búlgara Manuela Maleeva cm 6 7 (9-11),
6 1 e 6 3 pela primeira rodada do torneio
de exibição de Essen, Alemanha Ociden-
tal. No outro jogo, a iugoslava Monica
Seles passou pela tcheca Helena Suko-
vaemóOeó 1
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Permitir a análise e discussão de modernas téc-
nicas de negociação estabelecendo um diag-
nóstico próprio e adequado a seu negócio.

• ¦' ' ¦
A metodologia aplicada no evento é altamen-
te envolvente e participativa, com muitos
exemplos práticos, estudo de casos com si-
mutações cte negociaçSes e avaliação de per-
formance. Será distribuído um guia prático, pa-ro suas ptòximas negociações.

ESTRATÉGIAS E TÁTICAS: Processo de negocia-
çâo, a hora de fechar o acordo, o "jiu-jit.su" da ne-
gociaç8o (o pulo do gato!, a "volta por cima", a pos-tora — hora de falar e hora da calar, a flexibilidade,a firmeza e como dizer nSo.

ASPECTOS COMPORTAMENTAIS: Estudo docomportamemo do "adversário", as forcas e fraque^zas, a "alavanca psicolósica", quando usar reações -
emocionais, uso do corpo para emitir e captarmensagens. ;
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CONCLUSÃO DA NEGOCIAÇÃO: Como chegara um acordo e a definição do "fim das negociações".

ALOISIO ÒOS SANTOS, Administrador de Empresas. Cur-sós de extensão po Brasil c Europa, apresentador rie maisde 150 Programas de Neaoeia£k>. executivo em vArias em-
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PROGRAMA

A NEGOCIAÇÃO: Objntivos da neyociaçâo. nego-ciação na vida pessoal e negociaeiio profissional, o
que é finalmente negociar. ;

PLANEJAMENTO DA NEGOCIAÇÃO: Quern de-ve negociar, a melhor hora de negociar, formaçãode equipes de negociação — o método: japonês.

OBJETIVO
—

7/
CURSO INTEGRADO

DE NEGOCIAÇÃO

EM COMPRAS"

Golfe -4- Começa hoje, com a disputa
do Chase Wilkinson Sword Pro A^o
XII Campeonato Aberto do Itanhang^
Golfe Clube, que contará com a Jjrffcj
sença de I50 jogadores. Válido para
ranking estadual, o torneio distribuiu*
rá NCzS 90 mil aos profissionais íue-s»
lhores colocados. Entre eles se desaa«a
cam Priscillo Diniz, Eduardo Cavallere om
Acácio Jorge Pedro. A competição ser;fea
disputada na modalidade stroke play. ® *¦
Motociclismo — O III Gra|de^
Prêmio Brasil de Velocidade está nui%l,
perto dc ser realizado no Rio. Ontem Jo^realizada a primeira reunião entre os n.íeT,.->3
sidentes da Riotur e da ConfedenuatOBj
Brasileira de Motociclismo (CBM), Tia-m
jano Ribeiro e Alfredo Rômulo ras-«a
pectivamente. Para receber as motes^oa
o autódromo de Jacarepaguá precisa^
ria sofrer alargamento em algumas c8r-®s
vas. Para isso a CBM já entrou êmF*1
contato com duas empresas, entre dTatf®
a Shell. A decisão final será dada 

"na13"

primeira quinzena de dezembro, qufn-®"
do Rômulo voltar de Paris. * 03
_ , 8*8
Polo — O estilo da família Klabin íoW»
fundamental para que a equipe do Tí-km
gres conquistasse, na categoria handi-**
cap, o título da III Copa Klabin lleíse
Pólo, disputada no último fim de Se-®'
mana. Graças ao talento de Daniel,1¦j"
Armando e Wolfe, o Tigres derrototi' d',:'
Cangrejos por 7 a 4. Na categoria atlr-*-
to, o titulo ficou com a Polo By KÍtn.""
que derrotou o 2o RC6 por 10 a 7. jj m
Futebol de salão — No primei-wi
ro amistoso preparatório para o Cam-aa
peonato Sul-Americano, que será dispu-®
tado em Aracaju, a seleção brasileira^
derrotou a equipe do Geloso por 9 8*3,®"
anteontem á noite, no ginásio do Pronto-*88
ve, em Belo Horizonte. O time fará aiiftaSJ
mais três partidas, todas no interroí^
de Minas. O Brasil tenta seu nono tíjju-l *
1°.  .. i:>.
Kimsmo — Nem mSmõ a ansieda-s^
de da véspera da estréia no I Praia
Forte Horse Show foi capaz de afastar o"-5
francês Pierre Durand — medalha He^<!
ouro nos Jogos Olímpicos de Seul e ccfn-";
siderado o melhor cavaleiro do niunão^'!
na atualidade — das areias da praia Ao
Forte. Só no final da tarde, Durand"'1
esteve nas pistas do Risort Hotel, •pagg^
conhecer o cavalo, que será sua pro^vel montaria na competição.

Don Afonso agrada ao

fazer 36s3/5
Don Afonso, inscrição do treinador

Gilberto Rocha, deixou ótima impres-
são no apronto matinal para a corrida
desta noite no Hipódromo da Gávea.
Sem ser apurado em parte alguma do
percurso, assinalou 36s3 5 no exercício
de 600 metros demonstrando estar mais
aguerrido depois da corrida.de reapareci-
mento, quando terminou em segundo lu-
gar.

Elevado das Pedras agradou no fio-
reio de 39s cravados na reta sem ser
exigido pelo aprendiz R.Alexian. Kia-
mino, pensionista de Dulcino Guigno-
ni, foi o destaque nos aprontos para a
terceira prova e cravou 37s nos 600
metros, controlado pelo jóquei André

nos 600m

Luis Sampaio. Está mais aguerrido o
defensor do Haras Santa Bárbara dos
Trovões.

Mozinho, outra inscrição de Dulcino
Guignoni, agradou no floreio dc 600
metros em 38s escassos. Lady Away,
provável favorita, não foi apurada no
apronto de 800 metros em 53s cravados,
poupada pelo aprendiz Edmílson Fer-
reira em todo o percurso. Sotifertc, trei-
nado por Edio Polo Coutinho, realizou
apronto suave de 600 metros em 38s
cravados. Gavião de Ouro, outra inseri-
ção do Haras Santa Bárbara dos Tro-
vões, fez 53s nos 800 metros termi-
mando com firmeza pelo centro da pis-
ta.

Hoje na Gávea
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GERENCIA E CONTROLE

INTEGRADO DE ESTOQUES

Rio de Janeiro, 28 a 29 de novembro de 09:00 as 17:30

A CREDIBILIDADE DA GESTÃO DE
MATERIAIS.
PROCEDIMENTOS DE ROTINAS DE FOR-

NECIMENTO.
ACORDO DE FORNECIMENTO.

O ESTOQUE E O FORNECEDOR. CONSIG*
NAÇÃO.
TÉCNICAS DE REPOSIÇÃO.COMPRAS CRONOGRAMADAS.
ANÁLISE DE VALOR NOS INVENTÁRIOS.OPERAÇÃO PENTE FINO.
CLASSIFICAÇÃO ABC.

Com o objetivo de possibilitar ao partici-
parite (área de suprimentos, materiais, es-
toques, compras e produção) a oportu-
nidade de adquirir subsídios práticos pa-
ra redução e controle de estoque em cur-
to prazo agilizando procedimentos e re-
conhecer a importância da administração
integrada de materiais como fator de lu-
cro, possibilitando a implantação na sua
empresa de um programa de saneamen-
to dos estoques.

Na maioria das empresas, os estoques re-
presentam um investimento relativamen-
te substanciai e exercem efeitos significa-
tivos sobre todas as principais f» inç3ft«-
CadaJuDção-tem-TiBeê^iaidede esto-
ques diferentes e muitas vezes incompa-
tíveis entre si, o que força a elevação a
níveis de comprometimento da liquidez
financeira.

AUOiStO SANTOS DA SILVA. Administrador de Em-
presas, Cursos ds extensSo no tsrasi! e Europa, Exe-
cutivo em várias empresas multinacionais, Funda-
dore 1? Presidente do Conselho da ABÂM-RJ, ex-
Gerente de Suprimentos, Compras e ImportaçSo e
Exportação de Indústria Farmacêutica, Eietromecâ-
nica, Construção Civil a Petroquímica, membro do
IBCO e Diietor da CONSUPRI.

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS
Rua São José, 40 - 9? andar - CEP 20010 - Rio de Janeiro RJ - Tel.: (021) 221-7080
Telex (21) 38690

Sonhos de Marciulionis 
já 

são verdade

Uma nova (e doce)
vida no milionário
Basquete dos EUA

Primeiro 
atleta do leste europeu a

assinar contrato para jogar pela
NBA norte-anicricana, o soviético Sa-
runas Marciulionis, 25 anos, experi-
menta significativa mudança em seus
hábitos, após a troca da pequena ci-
dade de Kaunas, na Lituânia, pela de
Álàmeda, no Estado de New Hamps-
hli-fe. Contratado pelo Golden State
Warriors, que lhe pagará USS 3,8 mi-
lhoes por três anos, o ex-integrante da
equipe soviética que conquistou a me-
dalTia de ouro em Seul já pode trans-
formar em realidade todos os sonhos
de'consumo e confortó acalentados
náinfância. 15"Ji i

•juDepois de passar alguns dias numa
caso de dois quartos, colocada à sua
disposição pela direção do Warriors,
Marciulionis e família — a mulher
Inga e a filha Krista, dois anos — se

mudaram para uma espaçosa casa
num condomínio junto a um campo
de golfe. Assim que se instalou, ele
tem curtido todos os confortos mate-
riais: comprou três televisões em co-
res, aparelho de vídeo-cassete — para
ver filmes policiais, que tanto aprecia
—, sofisticado controle remoto, que
garante inúmeras operações elétrico-
eletrônicas em casa, e uma Mercedes-
Benz 300E. Gastos ainda comedidos
para quem receberá mais de USS 1
milhão por ano.

Em seu país, o basquete de elite
não representa oportunidade de csca-
par à pobreza, como pode acontecer
com parte dos integrantes da comuni-
dade negra norte-americana. "Eu se-
ria sortudo, se pudesse conseguir tra-
balho para ganhar o equivalente a
USS 320 por mês", diz, sobre a pers-
pectiva de obter emprego com seu
diploma de jornalista.

De comportamento reservado, o
jogador de l ,93m e 94Kg, ambidestro
e famoso pela precisão nas cestas de
três pontos, não parece inclinado a

mudar sua visão sobre relações pes-
soais. Sabe que a amizade com os
novos companheiros virá com o tem-
po. "Não se faz amizade. Ela nasce
nos momentos de vitória e derrota."

Ele faz parte do grupo que os diri-
gentes soviéticos chamam de time de
1964 — na URSS. os desportistas são
agrupados pelas datas de nascimento.
Sua geração revelou talentos, inclusi-
ve campeões olímpicos, como Alek-
sandr Volkov e Arvidas Sabonis —
hoje jogando na Espanha. O pai de
Marciulionis é engenheiro civil e a
mãe, professora. "A escolha profis-
sional de meus pais mostra que eles
teriam que contar apenas com os res-
pectivos salários para sobreviver."
Durante a infância, a família morava
num dois quartos e, nos fins de sema-
na, costumava trabalhar numa fazen-
da coletiva, onde recebia maçãs, peras
e verduras em pagamento. "Não fui
um filho mimado."

A ida para o Warriors se deveu,
principalmente, à paciente e persisten-
te presença do técnico da equipe,

Donnie Nelson, em Vilnius — onde o
atleta residia —, no início do ano, e
aos ventos liberalizantes soviéticos,
após a chegada de Gorbatchev ao po-
der. Nelson aposta que Marciulionis
logo mostrará toda a sua categoria."Ele joga para vencer, e não para
mostrar-se ás mulheres e freqüentar
discotecas."

| | A partir dc hoje, o prestigio do
basquete brasileiro começa a ser

colocado em jogo. Para realizar o l
Campeonato da Liga Nacional, a CBB
precisa de NCzS 5 milhões e só terá
condições de obter esta verba se conse-
guir o apoio de alguma empresa. A
competição será disputada cm dois tur-
nos. O primeiro de 13 a 30 de janeiro e
o segundo de 3 a 17 de fevereiro. Para
a semifinal e a decisão está reservado o
período de 3 de março a 13 de abril.
Por ser o último campeão brasileiro, o
Sírio é o único time que tem presença
assegurada na competição. Da seletiva
que começa em dezembro sairão os
outros 11 times.

JÒ&KAL PO BRASIL Esportes quinta-feira, 23/11/89 a Io caderno ? 25 .r

Vôlei derrota Camarões

e hoje 
joga 

com os EUA

HIROSHIMA, Japão — A seleção
brasileira masculina de vôlei conquis-
tou ontem sua segunda vitória na Co-
pa do Mundo e agora ocupa a quartacolocação, com seis pontos ganhos, con-
tra oito de Cuba que, invicta, lide-
ra a competição. Nessa quarta rodada,
o Brasil derrotou a República dos Ca-
marões, última colocada, sem vitórias,
por 3 a 0 (15/6, 15/8 e 15/7). Hoje a
seleção enfrenta os Estados Unidos,
atuais campeões, que ontem derrota-
ram o Japão por 3 a 1 (8/15,15/13,15/7 e
15/11).

A vitória sobre a República dos Ca-
marões já era prevista pelos brasilei-
ros. Adversários mais fracos de toda a
competição, os africanos não chegaram a
ameaçar o bom resultado da equipe diri-
gida por Bebeto de Freitas. Em apenas
uma hora, cm jogo desanimado, o Brasil
fechou o placar. Mas se os dois pontos
conquistados ontem já eram praticamen-
te certos, os de hoje podem ser funda-
mentais.

Brasil e Estados Unidos têm seis
pontos ganhos cada um, mas a seleção
brasileira leva vantagem no sei avera-

ge (divisão de sets ganhos por perdi-
dos). Enquanto os brasileiros contam
com uma média de 1,16, os norte-ame-_
ricanos somam 1,00. Assim, para con-
tinuar na briga por uma medalha, a>
vitória sobre os Estados Unidos é muUi
to importante, mesmo porque os prón
ximos adversários são Itália, segunda'
colocada até agora com sete pontos, f
União Soviética, quinta colocada, conr
os mesmos seis pontos de Brasil e Es-"'
tados Unidos, mas com um set averagé
de 0,57.

Situação cômoda é a de Cuba, que
ontem reafirmou a liderança ao ven-'
cer a quarta partida consecutiva. Des-
sa vez, os cubanos derrotaram os so-J
viéticos, por 3 a 1 (15/12, 15/8, 10/15 é'
15/4) e hoje enfrentam a combalida se-
leção da República dos Camarões. A
Itália, atual campeã européia, é a boa
surpresa da Copa. Na frente dos cam-
peões e vice-campeões olímpicos, Es-
tados Unidos e União Soviética, os ita-
lianos conquistram sua terceira vitória,
em cima da Coréia do Sul, por 3 a 0
(15/11, 15/5 e 15/7). Hoje jogam ainda,
Coréia do Sul x URSS e Japão x Itália.

Largadinhas

Dispensa — A seleção brasileira
infanto-juvenil feminina de vôlei
não poderá contar com uma de
suas principais jogadoras para ten-
tar conquistar o primeiro título
mundial da categoria, a partir do
próximo dia 2, em Curitiba. A ata-
cante de ponta Roberta sofreu uma
contusão no joelho direito, foi dis-
pensada e o técnico Wadson Lima
convocou para substituí-la a catari-
nense Daniela Kuse, da Hering."Infelizmente, tivemos de dispensar
a Roberta, pois ela necessitaria de
quatro a cinco semanas para se re-
cuperar", disse o treinador.

Mundial — O técnico da equipe
masculina da Pirelli, José Carlos
Brunoro, criticou a forma de dispu-
ta do Campeonato Mundial Inter-
clubes, que será disputado de 6 a 10J •„
de dezembro em Parma, Itália^ ?"Com seis clubes apenas, seria me-v, ;
lhor que todos se enfrentassem e ;;
não fossem divididos em dois gru- 

;;

pos de três. Assim, uma derrota ¦'
pode ser fatal", reclamou o treina-,
dor da Pirelli, que está na chave A, 1
ao lado do CSKA, da União Sovié- 3
tica e do SFAX, da Tunísia. Na
chave B estão Banespa, Maxicono,
da Itália, e Nippon Streel, do Ja-
pão.

Sul-Americano de xadrez
(hJ

começa com 4 do Brasil 2
SÃO PAULO Com a presença de

quatro brasileiros, começa hoje o Cam-
peonato Sul-Americano de xadrez, no
Clube de Xadrez de São Paulo. A com-
petição definirá duas vagas para o Tor-
neio Interzonal, próxima etapa do ciclo
mundial classificatório para o Torneio
dos Candidatos, que apontará o desa-
fiante do soviético Garry Kasparov,
atual detentor do título mundial.

Os brasileiros são os grandes mestres
Gilberto Milos Júnior e Jaime Sunyê, o
mestre Herman Claudius Van Riemsdyk
e Aron Antunes Corrêa, ainda não titu-
lado. Os argentinos que completam o
grupo de seis enxadristas são o mestre
Marcelo Tempone e o grande mestre Da-
niel Campora, que divide com Milos o
favoritismo do torneio.

Os enxadristas, classificados em dois
pré-zonais, jogarão entre si em dois tur-
nos até 3 de dezembro. Cada um enfren-
tará duas vezes o mesmo adversário, fa-
zendo uma partida com as pretas e a
outra com as brancas. Além das vagas
para o Interzonal, o torneio oferece a

oportunidade de graduação. Os mestras,
passam automaticamente a grandes mes-
três se conseguirem 7,5 pontos dez é a >
pontuação máxima. Para passar a mestre i

- ambição maior do gaúcho Aron Cor- 1
rea, radicado há três anos em São Paulo 1

é preciso obter 5,5 pontos. |
Pan-Americano Começarão •

amanhã os jogos pelo Primeiro Campeo- ;
nato Pan-Americano de xadrez para ca- '
tegorias menores. Participam 24 enxa-_.
dristas brasileiros, campeões ou
vice-campeões nacionais em suas catego-
rias. Os destaques são Rafael Dualibe
Leitão, de 9 anos e atual vice-campeâo
mundial mirim, Giovanni Portinho Ves.-..
covi, de 10 anos, vice-campeão mundial -
mirim em 1987 e atual campeão brasilei-
ro pré-infantil, e Olavo Fachini Neto, 10
anos, vice-campeão brasileiro infantil.

Esta è a primeira competição mundial
que reúne enxadristas dessas categorias,
entre as idades de 9 a 16 anos, moças e
rapazes. Os jogos serão em Cubatão,
cidade a 70 quilômetros de São Paulo.

Bernie não confirma o GP em São Paulo
Suzuka. Japüo — Fotos AFP

João Bosco Jardim
"^tÒNDRES — O escritório da Asso-

cjaçjip dos Construtores de Fórmula 1
(Éflça) informou que "é possível" um
encontro de seu presidente, Bernie Ec-
clcstone, com o prefeito Marcello Alen-
car, para discutir a transferência ou não
do Grande Prêmio do Brasil do circuito
de-3âéarepaguá, no: Rio, para o de In-
terlagos, em São Paulo. Segundo a sua
stCrétária, Miss Penny, Bernie está ten-
tãWo avistar-se com o prefeito, mas os
C£M]ratos nesse sentido, disse ela, "ainda
nao foram concluídos."
-níQ presidente da Foca, que comercia-

liza-itodos os direitos da maioria dos
GPs 'de F 1, inclusive o do Brasil, vem
sé' recusando sistematicamente a confir-
màr"térmos e condições do acordo assi-
nado entre o representante brasileiro da
entidade, Tanias Rohony, e a Prefeitura
de São Paulo, para a realização das
próximas corridas em Interlagos. "Não
e^flu"(em condições, no momento, de
cgi^ipiar se o acordo é oficial", disse
ele, na terça-feira. Ele se recusou tam-
bóm a iresponder se havia recebido algu-
mí?*'contra-proposta da Prefeitura do
Ri($fttiss Penny não soube informar a
datà^do possível encontro de Bernie
com "lyiarcello Alencar, mas admitiu on-
tem que o presidente da Foca poderá
chegar ao Rio no fim de semana.

r-] Líder isolado da Copa Shell/
Campeonato Brasileiro de mar-

cas e pilotos, ao lado de Fábio Grecco,
Ipjjo Hoffman confia em confirmar o
favoritismo e conquistar o título neste
domingo, na 10a e última etapa da
competição, no autódromo paranaense
de Cascavel, a partir de 15h: "Se pelo
menos repetirmos o resultado da corri-
da-anterior que fizemos em Cascavel,
quando ficamos cm segundo lugar, se-
ra o suficiente para sermos campeões,
independentemente de qual seja a du-
pia. vencedora." A única outra dupla
que pode ser campeã e Toninho dc
Matta/Gunnar Volmer.

| | Já desligado da Ferrari, em tro-— ca da liberação antecipada de
Alain Prost para a escuderia italiana,
o austríaco Gerhard Berger realizou
ontem, no autódromo de Suzuka,
pertencente à Honda, seu primeiro
teste com a McLaren, equipe pela
qual correrá no ano que vem, como
companheiro de Ayrton Senna. No
contato inicial com a nova equipe, ele
discutiu muito aspectos técnicos com
os mecânicos e deu várias voltas pelo
circuito. Seu contrato com a Ferrari
só terminava no final de dezembro,
como o de Prost com a McLaren. Um
acordo entre as equipes, porém, faci-
litou a integração dos dois pilotos a
suas novas casas c hoje Prost faz seu
primeiro teste na Ferrari, em Fiora-
no, Itália.

SISTEMAS PA1X BAX 128 - IMX 2600.

Â MMS COMPLETA LBNHA DE PABX DIGITAL DO ã¥3EÜCADO.

ontre os modelos, atendendo suas reais necessidades,
atuais e futuras, de comunicação de voz,
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confiabilidade e mais de
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operacionais com capacidade
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e de 8 a 8.000 ramais.
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Espinoza aposta na nova empolgagao do Fla

0 tecnico Valdir Espinoza con- Nem os problemas abalam. Des- % • 7-*%? "t | Mm nawni^airoa^*. 7. , * ,
seguiu. A exemplo do que fez no falcado de Renato Gaucho e Ju- ZilCO tambem Vai.....
Botafogo, quando Icvou 0 time ao nior, 0 Flamengo promete, mesmo " 

7 
nnra n saprifinin

1 titulo estadual, apos 21 anos de assim, manter seu estilo ofensivo 4, . V Sacnlicio
jejuni, 0 treinador repetea formula alegre. "Sabemos 

que podemos JHBBfr"'*' ^ A vontade de ajudar 0 Flamengo a se
I no Flamengo para a reta final de chegar a vitoria, mas tambem esta- * • WKSBBSSS!^^^. I classificar para a final do Campeonato. Brasi-
f< classificagao e faz do animo, da mos conscientes de que precisamos ¦ ... WM < f,t «, k v 

leiro Icvou Zieo a assuinir com ele mesmo um
vibragao e do entusiasmo dos joga- nos empregar ao maximo", comen- * { compromisso: disputar,em oito dias. os jo-
dores as maiores virtudes da equi- ton Zico. ik^,. 1 gos com Santos (no ultimo sabado), Goias e
pe. 

"Se conseguirmos sete pontos De mnlmier fonrn i rnmiwan ir :®mJ WbSs . Cruzeiro. Maratona sacrificante para iim jo-
nos quatro jogos que nos restam, tecnicanaodeixoudecomemorar0 ' W %'')*. I¦ ...I ¦ 

00^^, -v ; ^ gador de 36 anos e com muitos problemas
cheeamos a final" resumiu Zico te^mca nao deixou de comemorar |? 

y AAMtetfj . •' ISIC0S- Nao vou me poupar. 0 Flamengo
muPto bem'o espirilo rubTo-negro ^^ ?

(,'os*\ aposta Espinoza. certo dos P0SSlbll'dacje de transferir 0 jogo *J 1 .1 ..„»*» yW„ Desdc a8osto' quando ajudou 0 tilttT.'a
tropecos dc Corintians, Sao Paulo e com 0 Goias para a outra semana m**// jpg^^fQCtS ^ . . « conquistar 0 torneio dc Hamburgo, com jo-
Atletico-MG e das vitorias de seu niuita gente ficou preocupada. % €ij gos em dois dias seguidos, e desembarcou no
time, a partir de hoje, contra 0 melhor enlrentar antes 0 Goias, y jk:- W ® Rio para pcrdcr de 4 a 2 para 0 Corintians,
Goias. quem temos mais condi?oes de ven- * V I mT/1 ' - flr^ IJBpFWPf - 

j| tres dias depois, Zico nao se expoe a tanto.
A leitura do quadro de classifi- cucr< parajogarmos com 0 Cruzeiro M' W* I Mm/I A » ' 

ifT' 
"E'c "aminado jogo apos jogo e so

cacao e dos jogos finals dc cada bcm mais motlvados - afirmou fc I •; •« . IBggM, cn,ao eremos a cef zar dc s?.prcy -
dme^n^ Campeona^to Brasileiro^e, preparador fisico Qarlos Alberto | 

\ 

que° So°at^vejs^

I ximos adversarios de Corintians uSSSIlS® 6JorToB°tauro *- w r_ E por essa e por outras que Zico sc.jf^
(Portuguesa), Sao Paulo (Flumi- 7 „ W 4 idolo. 

Ontem, por exemplo, 0 mesmo,grupo
nense) e Atletico-MG (Palmeiras) zinh^i 7°josu6C,e8 "i|-jk P«|*^,,®li!' . ¦ M'J de noruegueses que visitou outros clubes ra-
dao esperanga. "0 Flamengo sabe mnZl imsSzinho S ^ HHhHB \f ¦// Ap&\Tfotos e os autd^afr°Z^° 

um.^-s'

^ESecoiSan9abdwe-Mmmuho SSSmo A 
J||^V|HH! M! entrevista de mais de meia hora, quando

MO nrinhn rloq tnrrpHnrPQ HHP vol Local: Mamcaml. Hor&rio: 21h30. Jute: Manoel ^4L lalOU dOS problemas 00 futebol brasileirccliO Cdrinno GOS lorceuores, CJUC vol- Serapiflo Fllho. Arquibancada: NCz$ 15.00. , ^i!y§if* .'v.' choc noPiiliMrlrlorlnP i- •
taram a acreditar no time", acres- ln"Cill,<o.S?Kh7,nid,t,^u -f JUUB » stus pcculumd.Kk,. Os jogos as quartos e
centa Espinoza. Segundoele,0 time Car,oca <7l,,khJ1'' c,li>1Ui1 x. ''E^tBaSKi 

Iki *" brasilelro 
At° 

maior inim,8° do fute^l
conseguiu, enfim, se estruturar. mi 1  De animo rcnovado, os jogadores do Fla prometem arrepiar na reta final ram. °S 

noruc®uescs concor a

Tele 
quer 

o time mais 0 
verdadeiro 

'falso 

ponta' 
1 

Li'n""'aT terd'J

disposto em Sao Paulo Tecnico elege 
gjjjl; 

W|^^g^'mar 
Cavalher 15/10/86 01111111, inter-Si

Nos quase 30 minutos de prelepao, gencia cntrc Tele e sens comandados. J03.0 S3.1ltOS SCU < jx TY1 QTele Santana pediu aos jogadores do 0 tecnico confirma a disposipao ofen- SUCFWOr TM Fill 'MmSfe *v-'t CU111C11 AO 
Fluminense que demonstrem, hoje. na siva, mas os zagueii e mostram preo- uv 

"WMW 
SAO PAULO — Palmeiras e Intcr-SP iooam

partida com o Sao I'aujo. ao menos a cupados. "Contra o Corintians tivemos M finalmentc csta noitc, as 21h30, em Lirneiramesma disposipao que Napoli e Werder prCssa. abrimos muito e ncm criamos HP ele Santana sempre gostou :-''-Mm*': _.. tcrminando uma cxpcctativa criada desde.oBremen aprescntaram no jogo de on- chances de gol," reclama Torres. Ate * dc escalar jogadores com as -r fKHtg adiamcnto do jogo marcado, na tabela, paratern, valido pela Copa da befa. 0 trei- centroavante Silvio fez suas queixas. caractensticas que marcaram seus §? W domingo passado. No entanto, os desdobra-nador qucr mcorporar ao futebol de "Nao adianta ir para frentc se ninguem tempos de dono da camida sete do mcntos do episodio, que envolve ainda a CBF' o
hS?iiiJnc0^ I*39 

Sa° encostar cm mini." 
Fluminense. Fo. assim com Jorgi- VV Vasco e as fcderaCoes paulista e carioca,'airida

nmim !hi r .° i™ No Sao Paulo, o treino de ontem nho. no Palmeiras, ou mesmo S|j(3fe^e - Ir x pareccm longe de se encerrar. 0 time da capital
vu<em roi'p'ntVnrliHi inHo« serviu para confirmar a escalagao dc com PauloIsidoro,nasele?ao. De ' J,' ' defende a lidcranga dachave B (tern 18 pohtfcs

Hifp™tn Net0 e Edivald0- deixand0 0 treinador vo,ta as Laranje.ras demorou um k . I i ao lado de Vasco e Portuguesa mas com Urti
re n il rM^nr. n ^Carlos Alberto Silva muito satisfcito, pouco, mas encontrou em Joao % WKS^\ \ / I iM4 /' jogo a menos).

- 
rdt ssyjrsys.'sr: i 8Kr 

•/
r„, gue repetir a equipe em dois jogos con- ' luuym uc icuim j ymafpr** de alivio com a noticia da confirmacao daparti-"Da 

partida contra o Sao Paulo. Tele secutivos. Os jogadores do campeao pa u- "ataqu^Como0 ^uTtoSTSifgJls ^ ^ da'. A n,afloria P ncm sc imPortava se o-jogo
pouco lalou. Serio, cobrou dos jogado- ^sta 

estao convencdos que uma vuona cmqdois 
jogos (contra B0taf0|0 e <i • Mito cm 

Campinas como chegou a ser mara-
rcs maior intercsse em acompanhar par- deixara o ume cm excelente situagao pa- Corintians), e uma constatapao do |1 v do. ou em Lirneira. 0 zagueiro Dano Pcreira fo.
lidas intcrnacionais. "Quase ninguem viu ra conseguir a classificagao no Grupo tecnico. "Ele parece comigo, • M" 

' 
|fl|| mantido na zaga com a contusao deTomnho no

o jogo, uma deceppao." Para o tecnico, - o Sao Paulo esta em segundo lugar, quando eu jogava." I BMBB / tornozelo. Outra novidade e a entrada de Buifio"e uma vergonha que profissionais do um P°nt0atrasdo Connt,ans- Pouco 
generoso nos clogios, Jf Wi fJr.WW'AHF 30 

mC'° Camp° Cm
futebol scjam tao mal informados. Eu ia Tele Santan-i se deixi inir oinn- HHB #/% ' tugar ae ttzo, eontundido.

: os conhecia antes de vir para ca." Os Sfto Paulo Fluminense do fala dc Jo5o Santos. «EJ. cn. ^ |P||! /j£g '^mF n 
H"ST"T 

C qUC ° 
S™jogadores nao parecem tao convencidos. ciimar i i Rioanio Pinto trou bem no time, tem se movi- JoCk, Santos eosta de ser comparado a Tele HoTqra h -0S an0,-',

. Torres mostrou algumas d.ferengas entre Adl^° ^>Marbm0 mentado muito". Logo o tecnico 8 cornparaao a ele de ,986, quando sagrou-se campeao paulista na
o futebol europeu e brasileiro. "La se ni,ilrdo4 2To™"a se corriee e identificafalhas "Pre- - a i / ¦ . .• -a v. final contra o time do Parque Antartica, que a

: joga muito menos que aqui. os campos Ne^S« 6Marce.oBarreio cisa tocar mais r4pido a bola. ^ftelTffiauTfoltou 
^ ' °ra' querhagarrar?chan' !nter nao PeFde Para ? Palmeiras' Foram sete

sao bons e o chma e ameno." 0 zagueiro n«i.o bdoXu Prender demais e errado". 0 aten- ? um trS 
'JoS 

s^tnVS renovar cm bases mais com- jogos, duas v.tonas e c.nco empales
lembrou episodios de violencia envolven- Mllrl0 ^ S Sot discipulo procura explicar que, daToSaracSode seu futebol Pensadoras e escaPar da barca 1ue „,As J0I?™ .ass'm:. Inter^P ~ Silas;
do o Sao Paulo. "Na semifinal do brasi- Neis 9 siivio as vezes, a situagao do jogo o com n HeTelfi "Nnnra n vi inonr aportara nas Laranjeiras no final China, Edvaldo, Valdir Carioca e Paulo Men-
leiro de 86 estivemos no Morumbi e fo- EdlTv™ obriga a reter a bola. "0 professor ^ seiquTele era combS da temporada. "Sera melhor se Mendonga e Marqmnhos; Sidnei,
mos agrcdidos por segurangas. Isso nao canoHAmertosnva T^santmm foi jogador c sabe bem o que e e tamb6m fazia seus goizinhos." A Tele ficar no Fluminense. Foi ele PalmiiS0 6 

Velos^^Srnarfn'pSS'aconteceria na Europa. Local: Morumbi. Horirio: 211,30. juiz: Ht'iiuLo nao ter para quem passar. nosicao faho nonta dimta nao o quem melhor entendeu meu estilo raimeiras 
— veioso toson, Lmno Kereira,

A tatira a wr mliwHi mntm Mftrsiuiia iRsi. a redo Bandoirantea e a niaio AnlmiHn mm a cihito mnHi Jo. f " a» v a a ¦ ¦ j .. ^icnaeu meu estilo Marco Antonio e Dida; Junior. Careca e 3an-A tatica a ser aplicada contra OS Eldorado transmltem a partida. AnimadO com a sublta condl- assusta. Atuo all desde OS junio- dejogo. Hrirv Rninn flnnrhn P Panlinhn Ppi-inr"! Tw
pauhstas tambem e motivo de diver- ——aaai^— uciramiiao uaucno e^iuunno Larioca,..i«;-

——— _J mco: Leao. Juiz: Davi Sidnei Rodrigues Ave.ro.

Werder Bremen 
ganha do " '"ft" 

f Botafoguenses

Napoli na Copa da Uefa • j|- 

•> 
f.r 

• 

querem ganhar

ate sem reeebertoi capaz de impedir que o, Werder Bre- aproveitoU um dos buracos da defesa W it ..„ ••• ,men dcrrotasse o Napoli. cm Napoles, nanolitam e livre Hewmmtm. •:::'^ jEHBnS^ Para uma vitoria. bastam dois ou trCs 'cfa-
por 3 a 2, no jogo de ida da terceira fase 

' 
~ desempatou. % r'ques. Mas para ganhar um titulo, precisaW0s'tfe

da Copa da Uefa. 0 time italiano tenta . Outros resultados — Em Peru- ^ '.%Wmk 11 homens. Vamos ganhar o Brasileiro." A frase,
conquistar o bicampeonato do torneio e g'a. a nova estrela Italians Roberto Bag- ' ^ 

' ' ^- repetida ontem. em reuniao dos jogadores do
teni dc veneer por dois cols dc vantagem g'° foi o autor do gol da vitoria da , ^ '* 

J$ 
Botafogo em Marechal Hermes, e de um vqlho

a partida do proximo dia 6 de dezembro, Fiorentina sobre o Dinamo, de Kiev (1 x • «' |?| i'>«n9gL *<. F Wr conbecido deles. Valdir Espinoza. Mcsmo revol-
cm Bremen, na Alemanha Ocidental pa- 0). A Juvcntus. de Turim, sofreu para t « jf ? i /' ;> tado com a diretoria. o time decidiu, a principio.
ra continuar na disputa. veneer o Karl-Marx, da Alemanha > I ?*$ *>» im apenas desmoraliza-la vcncendo cm campo, mos-

Com um futebol bastante ofensivo, Oriental, por 2 a 1. Em Belgrado, diante . if] »/i'A &l\ trando ao publico que e capaz dc ganhar ate.sem
os alemacs do Werder Bremen consegui- de 80 mil torcedores, o Estrela Vermelha btW Kl'rfCy ||j 

'¦ 
reeeber salarios. 0 fato, contudo, nao atenua.o

ram chegar aos 2 a 0 — gols do ccntroa- dcrrotou o Colonia. da Alemanha Oci- MdraV ]|| clima tenso do clube, as vesperas do termino do
vante Ncubarth, aos 41 minutos, c Rie- dental, por 2 a 0. 0 Olympiakos, da mK W campconato.
die. logo no primciro minuto do segundo Grecia, empatou com o Auxerre, da • jB i® ¦ /m fjgfea N Ja esperava isso do grupo, um dos mais
tempo. Com o apoio macitjo da torcida. Franca, em Atenas, por I a 1. 0 Rapid, ll >. t\ .r^ ^ •ffffffm profissionais com quem trabalhei', disse o tecni-
o Napoli langou-se definitivamente ao de Viena, dcrrotou o Liege, da Belgica (I S f. \ co Edu. Para amcnizar, a diretoria pagou'Ohtem
ataque, tentando virar o jogo. A presen- a 0). O Hamburgo, da Alemanha, venceu i 1 a gratificaQao de NCz$ 1 mil, a cada jo^'adtir,1
Ca dos brasilciros Alemao e Careca e o o Porto, de Portugal, por 1 a 0. \ ^ pela vitoria sobre o Goias (ha 20 dias), alenr do
argentine Maradona foi fundamental na Supercopa"— Barcelona c Milan I -y ' direito de arena. "So na ultima quarta-feira o
tentativa de mudan?a do placar. Cinco realizam hoje, em Barcelona, a primeira Pa"c Iemissoras de JV depositou o dinheircT,
minutos depois do segundo gol alemao, partida pela Supercopa da Europa defendcu-se o vice de finangas Roberto Drcux,
Maradona fez grandejpgada, passando a torneio que refine os lencedores da'Re- ' v O Botafogo deve aos jogador^otasde pu-
Alemao, que apenas completou. Pouco copa (Barcelona) e da Copa dos Cam- I MMB, \1&bl.cidade nas camisas (cerca de NCzS 100 mil),
depois foi a vez de Careca marcar, des- peoes da Europa (Milan). A partida de 1 salanos de outubro mais ou menos NCzS:2?0
viando uma bela cabegada de Carnevale. volta dia 7 dc dezembro. em Milao. Dores musculares tiraram Bebeto (E) e Vivinho do treino de chutes a gol (NCz^T mi^^parcelas"ifvaTafH^der*^CVa"N

Ma 
pontaria 

do Vasco obriga ffiSSS83E
Soallle Supersonics 114 X 84 now ma. "Seja la o que fizerem, estarei a seu lado. O

D^°P2ax ow "b" da 'nglaterra O^M^IC 116X1,3 Sacramento ol 
Q1 

"H 
ll fk tt ll fH 

~&1 
<1? 1* T1 T/fl "//J <? O Sk IT WadSuteKlE^Rnh£o.Manchestercity'oiTcoSentry chicaaoBum'B'az8rs '2' * "° \56/<b L f H f vsj {Jl/ jj^QSS^l Oempresario e presidente do Benfica, de'Por-

NoitinghamForest,xoEvorton u JL *s tugal, Manoel Barbosa, garantiu ontem que,''dii-
Tranmere 2 x 2 Tottenham 

Campeonato Europeu Mascu- Tres goleiros, vinte e quatro bolas mos muito lentos no combate aos do com o Louletano, clube que ja rantejantar na terca-feira com Emil, foi autoriza-
westHam, x o wimbiedon semitinais e um resu'tado de quase 500 chutes a adversarios. Tem faltado antecipacao conta com Henrique e Milton Men- do pelo dirigente a negociar o passe de Mauio.
Campeonato Escoces Grupo A_ E3loCQimo 8°' no treino tecnico de ontem a tar- e rapidez." des, dois ex-jogadores do Vasco. Galvao com o fui£bc4-BQrtttgims'T)irTraricIs. OAberdeen 1 x;0lRangers Su6cia 86 x 100Gr6cia de. em Sao Januario. Nelsinho can- Mesmo mm tintnc nrnhli-nnc ideia da ditetoria-^epocij^rrem de- empresario ja acertou todos os detalhes financei-Grupob — charieroi  . sou de assistir seusJogadoKs^fe—Jng"" fame nin300 mil -, mas ros com o zagueiro. Outro que devera ser nego-
asr""?!;;" grass zssrr Ba,bosa'pir"Ea"v'-to
Marseille 3 x 1 Monaco  Poi6nia 77 x,, Hoianda conclusoe.s e, sem o menor constran- Mineiro, domingo, no Maracana. Pe- meses- atacantt Valdeir.

Grupo 0-Tel Aviv mS^malte lo contrario. Apesar de Boiadeiro es- Embora ninguem admita, a re- |—l "Quem i aquele cahdudo'trelnando?", pcr-|sfae| 99' 93 Franya todas 
a ^ntaria Ate acertar rec"Pcrado- novamente em boa pentina venda de Celio esta relacio- L-J guntou o medico Joaquim da Matta. Era oCampeonato Profissional dos IMMfMfM O treinador esta convicto de que essa [0rma ^ 

ele vol'ara a ,sentar n0 nada.com a 
^ntusao no ombro es- zagueiro Connives, agora titular do meio-campo

wa"m9«,n Bu„e,s ,00«92 cieve.and c a unica maneira de o Vasco Jarar de ^ fH^n'as- 
^r0va 

,de *ae as 
^uerdo' 

ocornda ,ha T mes" APesar ^Ivinegro, que decidiu mudar o penteado, adotan-cavai'ors Torneio de Belgrado perder oportunidades faceis e mclho- Fran?a tem sido convin- de estar recuperado ele corre um se- do o estilo rasta, a exemplo do que fezV haMiami Heat 98 x 87 charlotte Hornets i t ctntes ate o momento. Ele corre de- rio nsco. A parte atingida pode sair aleumas wm»nn MunrlHo "Fm >.rioi «Atlanta HawKs 103x96Detroit (iugosi6via) rdr o insuilcieiite saldo de gols no mn'c p nmo onr.jMt.o a^ ~ digumas stiiianas, lviauncio. hu cnei a moda,
Pi«;tnn«; Roc it r* ^ ? n M • IH31S. t 11 Hid ^clfiintlcl dC ITldrCaCclO dO lugar dUfcintL OS JOgOS, mesmo pin nnn n minha acta oi nam c-n- nn*. ^
r'!,ons „ Resuitados da 7* rodada Campeonato Brasileiro. rnm^tpni^nn mAin^mnn" « ^ui 0 e nuniia, esta at para ser scguida \Indiana Pacers 119 x 111 Boston f COmptlentt FlO meiO CampO. problema que perseguiu O antlgo za- disse 0 mntn nilP indirnn an nminn rnn,«K,«;
?",cs Kasparov(urss) t xoKozui(iug) "Para marcar e preciso chutar. E Netrociacao — Por miis one o sueiro Nene em 83 ano em que cahMnUL k 

'8°!o
New York Kmcks ,,4x106 Houston short (GBR) i x o Hiartarsson (ist) bcm'" A ordem e flnrnvpitnr t tm, iNegocia?ao ror mais que o feueiro i ciic, c oo iKtmque cabcleireiro cm Copacabana, especializado na-Rockets Eihvest (urss)o,5 x o.5 Nikoiic (lug) ' , m e aproveitar a sema- presidente Antonio Soares Canada atuou pelo Vasco. De agora em quele tipo de corte. "Nao sci ainda sc vou atnir
Timbenioives",01 Mln"os°'a 

AgdSin Sfx oDa^aZ^nuT' f0™-0" • n0 em 
^'Zer 

"qUe l^0 m'0 p3SSa d'ante' de {eTk qUC COnV'Ver COm esse ou esPantar as mulheres. Minha m3e gostou mui-San Antonio Spurs ,07 x 98 Phoen.x Timman (Hoi) 0,5 x o.s Popovic (lug) time c os atjcantcs nao serao os um- de intriga da imprensa , o zagueiro problema", admitiu o medico Ale- to", afirmou o zagueiro. Sempre irreverente o®uns 
M ocn , ciassittcapflo:, Kasparovs;? c°s exigidos. Hoje e dia dos zaguei- Celio praticamente ja arrumou as xandre Campello. A negociacao nao auxiliar-tecnico Gil comentou sobre o risualda

Mavericks ^x95D"lM 
^ 

^ 
"3o ^ ^s falhas malas. Ele deve jogar no futebol por- agradou o tecnico Nelsinho. que la- dupla: "Agora so falta cotSr olamp! Z Ja—_ __| cometidas nos ultimos jogos. Esta- tugues. Seu passe esta quase negocia- mentou perder mais um zagueiro. lona para completar o circo."

Espiiioza aposta na nova empolgação do Fia

O técnico Valdir Espinoza con-
seguiu. A exemplo do que fez no
Botafogo, quando levou o time ao
título estadual, após 21 anos de
jejum, o treinador repete a fórmula
no Flamengo para a reta final de
classificação e faz do ânimo, da
vibração e do entusiasmo dos joga-
dores as maiores virtudes da equi-
pe. 

"Se conseguirmos sete pontos
nos quatro jogos que nos restam,
chegamos à final", resumiu Zico
muito bem o espírito rubro-negro."Só dependemos de nossos esfor-
ços", aposta Espinoza, certo dos
tropeços de Coríntians, São Paulo e
Atlético-MG e das vitórias de seu
time, a partir de hoje, contra o
Goiás.

A leitura do quadro de classifi-
cação e dos jogos finais de cada
time no Campeonato Brasileiro é,
em parte, responsável pelo novo
clima de entusiasmo na Gávea — o
resto se divide pela boa atuação
contra o Santos e pela recuperação
de quase todos os titulares. Os pró-
ximos adversários de Coríntians
(Portuguesa), São Paulo (Flumi-
nense) e Atlético-MG (Palmeiras)
dão esperança. "O Flamengo sabe
o que quer e o que buscar em cam-
po. Essa confiança deve-se muito
ao carinho dos torcedores, que vol-
taram a acreditar no time", acres-
centa Espinoza. Segundo ele, o time
conseguiu, enfim, se estruturar.

Nem os problemas abalam. Des-
falcado de Renato Gaúcho e Jú-
nior, o Flamengo promete, mesmo
assim, manter seu estilo ofensivo e
alegre. "Sabemos 

que podemos
chegar à vitória, mas também esta-
mos conscientes de que precisamos
nos empregar ao máximo", comen-
tou Zico.

De qualquer forma, a comissão
técnica não deixou de comemorar o
fato de a tabela não se inverter para
o Flamengo. Quando se falou na
possibilidade de transferir o jogo
com o Goiás para a outra semana,
muita gente ficou preocupada. 

"É
melhor enfrentar antes o Goiás, a
quem temos mais condições de ven-
cer, para jogarmos com o Cruzeiro
bem mais motivados", afirmou o
preparador físico Çarlos Alberto
Lancetta.

Zico também vai ;

para o sacrifício
A vontade de ajudar o Flamengo ;a se

classificar para a final do Campeonato Brasi-
leiro levou Zico a assumir com ele mesmo* um
compromisso: disputar, em oito dias, os jo-
gos com Santos (no último sábado), Goiás e
Cruzeiro. Maratona sacrificante para um jo-
gador de 36 anos e com muitos problemas
físicos. "Não vou me poupar. O Flamengo
precisa vencer esses jogos e o momenfo é
mesmo de sacrifício."

Desde agosto, quando ajudou o time'a
conquistar o torneio de Hamburgo, com "jo-

gos em dois dias seguidos, e desembarcou no
Rio para perder de 4 a 2 para o Coríntians,
três dias depois, Zico não se expõe a. tanto."Ele será examinado jogo após jogo e"só
então teremos a certeza, de sua presença",
comentou o preparador físico Carlos Alberto
Lancetta, que garante que Zico atravessa
bom estágio atlético. "Se todos correrem;1 o
desgaste será menor. É como um c^q ,d'ç
guerra: se todos puxam, fica mais fácil",
exemplificou Zico. s mim

É por essa e por outras que Zico se. jfç?ídolo. Ontem, por exemplo, o mesmo grupode noruegueses que visitou outros clubes ca-
riocas reverenciou o jogador como um Deus.
Após as fotos e os autógrafos, Zico concedeu
entrevista de mais de meia hora, quandofalou dos problemas do futebol brasileiro e
suas peculiaridades. "Os 

jogos ás quáríás e
domingos são o maior inimigo do futeftçl
brasileiro." Até os noruegueses concorda-
ram. vum

* tSOUl-

Limeira terá, 
™

enfim, Inter-SP

e Palmeiras -
SÃO PAULO — Palmeiras e Inter-SP jogamfinalmente esta noite, às 21h30, em Limeira,

terminando uma expectativa criada dçsde ,o
adiamento do jogo marcado, na tabela, paradomingo passado. No entanto, os desdobra-
mentos do episódio, que envolve ainda a CBF; o
Vasco e as federações paulista e carioca, 'ainda
parecem longe de se encerrar. O time da capital
defende a liderança da chave B (tem 18 pohtosao lado de Vasco e Portuguesa, mas com üiti
jogo a menos).

O clima entre os jogadores palmeirensés era
de alivio com a noticia da confirmação da-parti-
da. A maioria já nem se importava se o> jogoseria em Campinas, como chegou a ser marca-
do. ou em Limeira. O zagueiro Dario Pereinufoi
mantido na zaga com a contusão de Toninho no
tornozelo. Outra novidade é a entrada de BuiSo
na ponta, passando Careca ao meio campo em
lugar de Elzo, contundido.

Na Intcr-SP, a expectativa é que o time
possa manter a tradição dos últimos anos. Des-
de 1986, quando sagrou-se campeão paulista na
final contra o time do Parque Antártica, que a
Inter não perde para o Palmeiras. Foram sete
jogos, duas vitórias e cinco empates.

As equipes jogam assim: Inter-SP — Silas;
China, Edvaldo, Valdir Carioca e Paulo Men-
des; Gerson, Mendonça e Marquinhos; Sidnei,
Zé Cláudio e Carioca.,Técnico: Levir Culpi.
Palmeiras — Veloso; Édson, Dario Pereira,
Marco Antonio e Dida; Júnior. Careca e<Ban-
deira; Buião, Gaúcho e Paulinho Carioca. Téc-
nico: Leão. Juiz: Dàvi Sidnei Rodrigues Aveiro.

1 IHllmmm

Flamengo
Zé Carlos 1Josimar 2Márcio Roesinl 5Fernando 6Leonardo 4Aílton 8Zico 10Renato 3Zinho 11Bujica7Nando 9Técnico:Valdir Espinoza

Goiás
EduardoVálter (Ismael)BoniRonaldo CastroJorge BatataFagundesCarlos Magno10 PérlclesJosuéTúlio11 TiáozinhoTécnico:Sebastião Lapola

Local: Maracanã.. Horário: 21h30. Juiz: ManoelSerapiAo Filho. Arquibancada: NCz$ 15,00. Ojogo será transmitido pelas rádios Globo(1.220Khz), Tupi (1.280Khz), Nacional(1.130Khz), Carioca (710khz) e Capital(1.030khz). wmm nv -...MM  
mBmm tí, mBw.; 

¦ ,91
De ânimo renovado, os jogadores do Fia prometem arrepiar na reta final

Telê 
quer 

o time mais

disposto em São Paulo
Nos quase 30 minutos de preleção,

Telê Santana pediu aos jogadores do
Fluminense que demonstrem, hoje, na
partida com o São Paulo, ao menos a
mesma disposição que Napoli e Werder
Bremen apresentaram no jogo de on-
tem, válido pela Copa da Uefa. O trei-
nador quer incorporar ao futebol de
seu time — onde os jogadores não são
tão habilidosos quanto ele gostaria —
a movimentação dos europeus. A men-
sagem foi entendida, mas nem todos
concordaram. "Há muitas diferenças en-
tre o nosso futebol e o europeu para
fazermos comparações," rebateu Tor-
res.

Da partida contra o São Paulo, Telê
pouco lalou. Sério, cobrou dos jogado-
res maior interesse em acompanhar par-tidas internacionais. "Quase ninguém viu
o jogo, uma decepção." Para o técnico,"é uma vergonha que profissionais do
futebol sejam tão mal informados. Eu jáos conhecia antes de vir para cá." Os
jogadores não parecem tão convencidos.
Torres mostrou algumas diferenças entre
o futebol europeu e brasileiro. "Lá se
joga muito menos que aqui, os campos
são bons e o clima é ameno." O zagueiro
lembrou episódios de violência envolveu-
do o São Paulo. "Na semifinal do brasi-
leiro de 86 estivemos no Morumbi e fo-
mos agredidos por seguranças. Isso não
aconteceria na Europa."

A tática a ser aplicada contra os
paulistas também é motivo de diver-

gência entre Telê e seus comandados.
O técnico confirma a disposição ofen-
siva, mas os zagueii 'e mostram preo-
cupados. "Contra o Coríntians tivemos
pressa, abrimos muito e nem criamos
chances de gol," reclama Torres. Até o
centroavante Sílvio fez suas queixas."Não adianta ir para frente se ninguém
encostar em mim."

No São Paulo, o treino de ontem
serviu para confirmar a escalação de
Neto e Edivaldo, deixando o treinador
Carlos Alberto Silva niuito satisfeito,
afinal, é a primeira vez que ele conse-
gue repetir a equipe em dois jogos con-
secutivos. Os jogadores do campeão pau-lista estão convencidos que uma vitória
deixará o time em excelente situação pa-ra conseguir a classificação no Grupo A— o São Paulo está em segundo lugar,
um ponto atrás do Coríntians.

Telê 
Santana sempre gostou

de escalar jogadores com as
características que marcaram seus
tempos de dono da camida sete do
Fluminense. Foi assim com Jorgi-
nho, no Palmeiras, ou mesmo
com Paulo Isidoro, na seleção. De
volta às Laranjeiras, demorou um
pouco, mas encontrou em João
Santos o homem para executar a
importante função de fechar o
meio campo e se movimentar no
ataque. Como resultado, dois gols
em dois jogos (contra Botafogo e
Coríntians), e uma constatação do
técnico. "Ele parece comigo,
quando eu jogava."

Pouco generoso nos elogios,
Telê Santana se deixa trair quan-
do fala de João Santos. "Ele en-
trou bem no time, tem se movi-
mentado muito". Logo o técnico
se corrige e identifica falhas. "Pre-
cisa tocar mais rápido a bola.
Prender demais é errado". O aten-
to discípulo procura explicar que,
às vezes, a situação do jogo o
obriga a reler a bola. "O professor
foi jogador e sabe bem o que é
não ter para quem passar."

Animado com a súbita condi-

São Paulo
Gilmar 1Neto 2Adilson 3Ricardo 4Nelsinho 6Flávio 5Rai 10Bobô 8Mário Tilico 7Nei 9Edivaldo 11Técnico:Carlos Alberto Silva

João Santos gosta de ser comparado a Telê

çâo de titular (só entrou no time
porque Marcelo Henrique faltou
a um treino), João Santos gosta
da comparação de seu futebol
com o de Telê. "Nunca o vi jogar,
mas sei que ele era combativo
e também fazia seus golzinhos." A
posição, falso ponta direita, não o
assusta. "Atuo ali desde os junio-

Ricardo PintoEdinho3 Édson MarianoTorresMarcelo BarretoVítorDonizete10 Vander LuisJoáo SantosSílvio11 RinaldoTécnico:Telê Santana

res". Agora, quer agarrar a chan-
ce, renovar em bases mais com-
pensadoras e escapar da barca que
aportará nas Laranjeiras no final
da temporada. "Será melhor se
Telê ficar no Fluminense. Foi ele
quem melhor entendeu meu estilo
de jogo."

Local: Morumbi. Horário: 21h30. Juiz: RenatoMarsiglia (RS). A rede Bandeirantes e a rádioEldorado transmitem a partida.

Renato Velasco

Botafoguenses

querem ganharJL Kl?ÜQU

até sem receber
"Para uma vitória, bastam dois ou tr2s"Cía-

ques. Mas para ganhar um título, precisaWSs'tfê11 homens. Vamos ganhar o Brasileiro." A frase,
repetida ontem, em reunião dos jogadores do
Botafogo em Marechal Hermes, é de um yçjhoconhecido deles, Valdir Espinoza. Mesmo rèvol-
tado com a diretoria, o time decidiu, a princípio,apenas desmoralizá-la vencendo em campo, mos-
trando ao público que é capaz de ganhar até,sem
receber salários. O fato, contudo, não atenua. i0
clima tenso do clube, às vésperas do término do
campeonato."Já esperava isso do grupo, um dos mais
profissionais com quem trabalhei", disse o técrrí-
co Edu. Para amenizar, a diretoria pagou ontem
a gratificação de NCzS 1 mil, a cada jogadtir;
pela vitória sobre o Goiás (há 20 dias), além do
direito de arena. "Só na última quarta-feira o
pool de emissoras de TV depositou o dinheiro",
defendeu-se o vice de finanças, Roberto Dreu,\/K

O Botafogo deve aos jogadores: cotas de pu-blicidade nas camisas (cerca de NCzS 100 mil),
salários de outubro (mais ou menos NCzS- 220
mil), gratificação pela vitória sobre o Grêmio
(NCzS 1 mil) e parcelas de luvas a Hélder, Vai-
deir, Gustavo e Jefferson: "Qualquer clube com
um pouquinho de estrutura é melhor que o Bota*-
fogo. A diretoria é autoritária e. no fiitndo
ano, será hora de sair", afirmou Paulinho Criciú-'
ma. "Seja lá o que fizerem, estarei a seu lado. O
que eles reivindicam é muito justo", garantiu o
vice de futebol, Emil Pinheiro.

O empresário e presidente do Benfica, de Por-
tugal, Manoel Barbosa, garantiu ontem que,' díi-
rante jantar na terça-feira com Emil, foi autoriza-
do pelo dirigente a negociar o passe de Mauio.
Galvào com o fulehcJlBQrtttgtrês-Tm"Trnnres O
empresário já acertou todos os detalhes financei-
ros com o zagueiro. Outro que deverá ser nego-
ciado por Manoel Barbosa, para a Europa,:é-.o
atacante Valdeir. m.^r

I I "Quem é aquele cabeludo treinando?", per-— guntou o médico Joaquim da Matta. Era o
zagueiro Gonçalves, agora titular do meio-campo
alvinegro, que decidiu mudar o penteado, adotan-
do o estilo rasta, a exemplo do que fez1,'' ha
algumas semanas, Maurício. "Eu criei a moda,
mas ela não é minha, está aí para ser seguida",
disse o ponta, que indicou ao amigo Gonçalves o
cabeleireiro cm Copacabana, especializado na-
quele tipo de corte. "Não sei ainda se vou atrair
ou espantar as mulheres. Minha mãe gostou mui-
to", afirmou o zagueiro. Sempre irreverente, o
auxiliar-técnico Gil comentou sobre o visual da
dupla: "Agora só falta cobrir o campo com uma
lona para completar o circo."

ái«Ê

Dores musculares tiraram Bebeto (E) e Vivinho do treino de chutes a gol

Má 
pontaria 

do Vasco obriga

Nelsinho a bancar 
professor

Soattle Supersonics 114 X 84 NewJersey NelsOrlando Magic 115X113 SacramentoKings
Portland Trait Blazers 121 X 110Chicago Bulls
Campeonato Europeu Mascu<lino
Semifinais
Grupo A — Estocolmo
Suécia 86 x 100 Grécia

Copa da liga da InglaterraDerby 2x0 West BromwichManchester City 0 x 1 CoventryNottingham Forest 1 x 0 EvertonOldham 3 x 1 ArsenalTranmere 2x2 TottenhamWest Ham 1 x 0 Wimbledon
Campeonato EscocêsAberdeen 1 x 0 RangersCeltic 1 x 1 St Mirren'Campeonato Francês
(Monaco)
Marseille 3 x 1 Monaco

Grupo B — CharleroiBélgica 79 x 97 ItáliaEm Wroclaw, PolôniaPolônia 77 x 11 Holanda
Grupo D — Tel AvivIsrael 99x 93 França

Campeonato Profissional dos
EUAWashington Bullets 100 x 92 ClevelandCavaliers
Miami Heat 98 x 87 Charlotte HornetsAtlanta Hawks 103 x 96 DotroitPistonsIndiana Pacers 119x111 BostonCeltics
New York Knicks 114 x 106 HoustonRockets
Utah Jazz 103 x 101 MinnesotaTimbernolves
San Antonio Spurs 107 x 98 PhoenixSuns
Denver Nuggets 111 x 95 DallasMavericks

Torneio de Belgrado
(Iugoslávia)
Resultados da 7' rodada
Kasparov (URSS) 1 x 0 Kozul (tug)Short (GBR) 1 x 0 Hjartarsson (Isl)Elhuost (URSS] 0.5 x 0.5 Nikolic (lug)Ljubojevic (lug) 0.5 x 0,5 Yusupov (URSS)Agdestein (Nor) 1 x 0 Damljanovic (lug)Timman (Hol) 0,5 x 0.5 Popovic (lug)Classificação: 1 Kasparov 6; 2.Yusupov 4 (uma partida adiada); 3.Short 4; 4. Hjartarsson 4
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Espinoza. aposta na nova enipolgagao do Fla

0 tecnico Valdir Espinoza con- Nem os problemas abalam. Des- '-immim? > - a - ,y„, 7;„a tnmUm ,,«; u"°'
scguiu. A exemplo do que lez no falcado de Renato Gaucho e Ju- ZjICO lamDem vdl ¦ m

Botafogo, quando levou o time ao nior, o Flamengo promete, mesmo para O Sacriffcio
tttulo estadual, apos 21 anos de assim, manter seu estilo oferisivo VSsktL ft . r. . . . :i».
iejum, o treinador repete a formula alegre. "Sabemos 

que podemos j-'y A vontadc de ajudar o Flamengo a $e
no Flamengo para a reta final de chegar a vitoria, mas tambem esta- «^V. classificar para a final do Campeonato Brasi-

classificaQao e faz do animo, da mos conscientes de que precisamos - ml §f§| leiro levou Zico a assumir com ele mesmo um

vibravaoe do cntusiasmo dos joga- nos empregar ao max,mo", comen- Wm comprom.sso: disputar em o.to d.as osjo-

dores as maiores virtudes da equi- tou Zico. f - I 
com S»ntos<no ultimr°sa*ado>«Go,as c

yr ^ ML Cruzeiro. Maratona sacrificante para um to¬
pe; Se conseguirmos sete pontos De qualquer forma, a comissao ' M % ' gador de 36 anos e com muitos problemasnos quatro jogos que nos restam, t^cnica nj0 deixou de comemorar §6 j jL. ' fisicos- "N5° vou mc poupar. 0 Flamengo
chegamos a final , resumiu ico fato de a tabela nao se inverter para j m&L. l vHk 'JjBMMr.' 

precisa veneer esses jogos e o momento e
muito bem o espinto rubro-negro. 0 Flamengo. Quando se falou na JgT N ^ mesmo dc sacrificio." -'So dependemos de nossos esfor- possibilidade de transferir o jogo ... .... k.«vJlll , A ^ Desde aeosto, quando aiudou o time#
tropegosde Corim'ians^Sflo Paulo° com o Goias para a outra semana ^W/^ ~ 

Ml eonquisUir o torneio de Hamburgo com jo- j I
Atletico-MG e das vitorias de seu muita gente f.cou preocupada. ^ 

JT 9*«\ jr> jfc * A gos cm do.s d.as seguidos, e desembarcou.no
time, a partir de hoje, contra nielhor enfrentar antes o Goias, ,¦ f W A YHHHkW Ifa perder de 4 a 2 para o Cor.nt.ans,
Goi4 quem temos mais condujoes de ven- '* imt -• ®F; • • 

^¦nrq^K.: JB tres dias depots, Zico nao-se expoe a tanto.
. , , . , *r cer, para jogarmos com o Cruzeiro m I m t&W ^ HL^ll 

"Ele sera cxaminado jogo apos jogo.e. so
A leitura do quadro de classifi- , . • . .. r mou m>;, m r- -mm* /§ ' 

fHMMBl entao teremos a certeza de sua presenga",

§ 7 l8i szr#,rss2?^^!S
em parte, responsavel pelo novo ance a. Jk gft . - M ¦WKKKmjf bom estagio atletico. "Se todos correrem, o
clima de entusiasmo na Gavea — | . I desgaste sera menor. E como um cabouk
resto se divide pela boa atuagao JK\' 1 ; W®. ui ' '^BFf v, guerra: se todos puxam, fica mais facil",
contra o Santos e pela recuperagao jo»imar2 2 vaiwrLwai ^:.r 

' •• ® exemplificou Zico.
de quase todos os titulares. Os pro- FemandoG 1 uonniaocosu-o E por essa e por outras que Zico se.fez
ximos a versarios e orintians Anions sFaBundoa ' ijj w, *40**' 5 idolo. Ontem, por exemplo. 0 mesmo grupo
(Portuguesa), Sao Paulo (Flumi- ffyjg !o®Sto^lBno ? 0 W T /// de norueguescs que visitou outros clubtfs'ca-
nense) e Atletico-MG (Palmeiras) ainho 11 -f- i^l ? iff riocas revercnciou 0 jogador como um D'cus.
dao esperanga. 0 Flamengo sabe Nando 9 liTiaozinho S It ¦&. '¦¦'jSk- iff Apos as fotos c os autografos, Zico concedeu
o que quer e 0 que buscar em cam- Vftllll JX°°i ~o« A* MHVIL' Ml entrevista de mais de meia hora, quando
po. Essa confianga deve-se muito Looal: MftmcttnA. Horlo: 211,30. jui* M»>oei ^ -ffflk falou dos problemas do futcbol brasileiro.c
aocarinho dos torccdores, que vol- sompiao mho. Axnuib<mcad«: nc«$ 15.00. «. Mm ^Jr mm,- a| suas peculiaridades. "Os jogos as quartas c? 0 t<n^rac Joko aorft iransmliido polas rAdios Globo # ^ . .r —;—-laram a acreauar no ume , acrts- d.220Khz). Tupi h.2«okib). Nncionai * Jjfit K y < '•1 'W&wr i$&mr dommgos sao 0 maior immigo do futebol
centa Espinoza. Segundo ele, 0 time Cftlloca (710khz) 0 Cnpllal m 

^ _ 1 '¦nHpi:! H9V • U Hr , &rJ? brasileiro."
conseguiu, enfim, se estruturar. lamaanBaaMHi De animo renovado, os jogadores do Fla promelem arrepiar na reta final ~—'

rp . . , Ljmeira tera,;

Tele 
quer 

time mais q 
verdadeiro 

'falso 

pout a' enfim, Inter-SP;

disposto em Sao Paulo Tecnico ele|e ¦»»« 
| paJme-rag I

Nos quase 30 minutos de prelegao, gencia entre Tele e seus comandados. JOdO S3. lit OS SCU ^ <* SAO PAULO —Palmeiras e Inter-SP jogamTele Saniana pediu aos jogadores do 0 iccnico confirma a disposi?ao ofen- SUCeSSOr DO Fill ^ finalmente esta noite, as 21h30, cm LimeifalFlununensc que demonsirem, hoje. na siva, mas os zagueiros se mostram preo- VHv terminando uma expectativa criada desde 0
partida com 0 Sao Pau o, ao menos eupados; "Contra 0 Corintians tivemos W :^ : adiamento do jogo marcado, na tabela, pardmesma disposigao que Napoli c Werder pressa, abrimos muito c nem criamos HP «e Santana senipre gostou ^ domingo passado. No entanto, os desdobra-Bremen apresentaram no jogo de on- chances degol," reelama Torres. Ate X de scalar jogadores com as « Wr*k mentosdoepisodio,queenvolveaindaaCBF,otem, valido pela Copa da Uefa. 0 trci- centroavante Silvio fez suas. queixas. ^ Vasco e as federagoes paulista e carioca, aindanador quer incorporar ao futebol de "Nao adianta ir para frente se ninguem piT?Lni Fni n«i^rnm inrof parecem longe de se encerrar. O time da capitalseu time — onde os jogadores nao sao encostar em mim." Fluminense. F01 assim com Jorgi- ' ' .1 defende a lideranca da chave B (tem 18 Dontostao hab.lidosos quanto ele gostana No Sao Paulo, 0 treino de ontem nho no Palmeiras, ou mesmo Mgjk r ' i'. |F ao^™do de Vasco c PoSSesa mas com uma movimentagao dos europeus. A men- servju para confirmar a escalagao de com Paulo Isidoro, na selefao. De 1 f 

ao lad^de vasco e Portuguesa, mas com^m

Nelo c Edivaldo, dcixando o treinador «,' 0dima cure „ jogadores palmc,ren»Mconcordaram. Ha muitas diterenijas en- Carlos Alberto Silva muito satisfeito, potto, ma n o m Jot Jf^HRpT Itti de alivio com a noticia da confirmacao d3""83ftiLtre o nosso futebol e o europeu para „fitvll a ., Santos o homem para executar a W , t;.l« /, ut diivio torn d noiitw udtoimrniavdo ud paru
Tazermos companies." rebatcu Tor- *' :1C0 °"S importante 

fungao de fcchar o | ' ' Wm, da". A ma'ona P nem sc ""P°rtava sc 0 J°8°
res gue repair a tqu.pe em dois jogos con- meio campo e se movimentar no -M vNBauSt sena cm Campinas como chegou a ser marca:

Da partida contra o Sao Paulo, Tele secutivos. Os jogadores do campeao pau- ataque. Como resultado, dois gols do. ou em Limeira. 0 zagueiro Dano Pcreira foi
pouco falou. Serio, cobrou dos jogado- '!s.la csiao convencidos que uma vitoria cm dois jog0s (contra Botafogo e ^ mantido na zaga com a contusao de Tomnho.np
res maior interesse em acompanhar par- deixara o time em excelente situa<;ao pa- Corintians), e uma constatagao do tornozelo. Outra novidade e a entrada de Buiao
tidas intemacionais. "Quase nincuem viu ra conseginr a classificaqao no.Grupo tccnico. "Ele parece comigo. ./ / xA flf na ponta passando Careca ao meio campo em
o jogo, uma decepgao." Para o"tecnico. " 0 sao Paulo esta em segundo lugar. quando eujogava." # f@S;^ lugar de Elzo. contundido. ,"e uma vergonha que profissionais do um ponto atras do Conntians. Pouco generoso nos elogios. mm .. j? Na Inter-SP, a expectativa c que o time
futebol sejam tao mal informados. Eu ja ———-—r— Tele Santana sc dcixa trair quan- S y possa manter a tradigao dos ultimos anos. Des-
os conhecia antes de vir para ca." Os Sfto Paulo Flummense do fala de Joao Santos. "Ele en- % l/j~T JHF de 1986. quando sagrou-se campeao paulista na
jogadores nao parecem tao convencidos. oiimm- i i Ricardo pinto trou bem no time, tem sc movi- Joao Santos sosta de ser comparado a Tele ^na' c0.n,ra 0 ,time do P^rque Antartica, qilc a
Torresmostroualgumasdiferen?asentre aciuso°3 3luaonMariano mentado muito". Logo o tecnico !nler nao perde para o Palmeiras. Foram sete
o futebol europeu e brasileiro. "La se nioardo4 2Tom*' ' secorrigee 

identifica falhas. "Pre- cm de titnl'ir (sn enirou nn timt- res" Annn nnpr aramr n chnn- jogos,duas vitoriasecincoempates.
cisa tocar mais rapido 

^bola. Cki-ffioXkufSii £sao bons e 0 clima c amcno. 0 zagueiro Raiio sDonizete Prender demais e errado . 0 aten- n um troinn^ inan Santns unci a i uiina, navaiao, vaiair carioca e rauio wen-
lembrou episodios de violencia envolven- Mariotihco? 7°jo.iosarntol8 to discipulo procura explicar que. comoaracao de seu futebol pensadoias e escapar da barca que (jcs; Gerson, Mendonga e Marquinhos; Sidnei,
do o Sao Paulo. "Na semifinal do brasi- Nei9 9 snvio as vezes, a situagao do jogo 0 comodeTele "Nunca 0 vi jogar aportara nas Laranjeiras no final Ze Claudio e Carioca., Tecnico: Levir Culpi.
leiro de 86 estivemos no Morumbi e fo- ^'wc^co: wo^Tcof0 obriga a reter a bola. "O professor mas sei que ele era combativo da temporada. "Sera melhor se Palmeiras — Veloso; Edson, Dano Pereira,
mos agredidos por segurangas. Isso nao Carlos Alberto siivii Teio sanuma foi jogador c sabe bem 0 que e c tambem fazia seus colzinhos." A Tele dear no Fluminense. Foi ele Marco Antonio e Dida; Junior, Careca e Ban-
aconteceria na Europa." Looai: Morumbi. Horsno: 2ihao. jmi: nemuo nao ter para quem passar. posigao, falso noma direini, nao 0 quem melhor entendeu meu estilo deira; Buiao. Gaucho e Paulinho Carioca. Tec-

A tatica a ser aplicada contra os Eiuoraiio^ °a "W'° Animado com a siibita condi- assusta. "Atuo ali desde os junio- de jogo." nico: Leao' Juiz: Davi Sldnei Rocirl8ues
paulistas tambem e motivo de diver- ¦mai ¦ ¦¦ 11 ——

Renato Velasco STJD suspende
Werder Bremen 

ganha 
do ¦ 

j Farah e pode

INapoli na Lopa da Uela ^ ^ VB pumr Papa
NAPOLES, Italia Nem mesmo Aos 45 minutos, a melhor noticia da 0 Superior Tribunal de Justiga Desp'oftiva1'

presen?a do argentino Diego Maradona tarde.para os alemaes: 0 ponta Rufer t suspendeu 0 presidente da Fedcragao Paulis(isd^foi capaz de impedir que 0 Werder Bre- aproveitou um dos buracos da defesa '= Futebol, Eduardo Farah. por 90 dias da fiMi0omin derrotassc 0 Napoli, cm Napoles. napolitana c, livre. descmpatou. k de delegado da'CBF nos jogos realizados em S5j)
da Copa'da Uefa X3 dme UhMhnd terita Outros resultados - Em Peru- .jflL . Paulo. Farah foi pun,do 

Jpor 
nao ter cumprido. a

conaulst'ir 0 bic imneointo do torneio gia- a nova estrela italiana Roberto Bae- v • : MjSk . decisao que determinava a mudanga do jogo
f» W. -» *.** * *4* i. "W V 

™.re taB-SP, Vasco. dc IM» pata ouKa
ji nartida do nro\ i m n din 6 dp (ic/fni hrn iorentina sobre o Oinamo, dc Kiev (la , " ¦ 'a> ¦>:> |\Vii. ^ ^ ci a c. i .
em Bremen, na Alemanha Ocidental pa- 0). A Juvcntus. de Turim, sofreu para . \ |||l . , j ¦* O STJD podera pumr tambem o vice-presi-
ra continuar na disputa. 

veneer o Karl-Marx, da Alemanha > ^ j|! 
' dente de futebol do Palmeiras, Marcio Papawpor.

Com um futebol bastante ofensivo, Oriental, por 2 a 1. Em Belgrado, diante 11 w '»/iAjfo 
, declaragoes ofensivas ao presidente do orgaoi 

^os alemaes do Werder Bremen consegui- de 80 mil torccdores, o Estrela Vermelha fill " '•*' ——i—aw^—
ram chegar aos 2 a 0 — gols do centroa- derrotou o Colonia, da Alemanha Oci- mM ^ I || P ... ...
vante Neubarth, aos 41 minutos, e Rie- dental, por 2 a 0. O Olympiakos. da % «B|' J'jL- . Lorre^ao UIIUU
die, logo no primeiro minuto do segundo Grecia. empatou com o .Auxerrc, da « V Jffl 

' - -> O JORNAL DO BRASIL errou, na cdieao de
tempo. Com o apoio macico da torcida. Franca, em Atenas, por I a 1. O Rapid. m tt ontem. ao atribuir ao dirigente Eduardo Farah;-
o Napoli langou-se definitivamente ao de Viena, derrotou o Liege, da Belgica (I ^ | I 1/ •os presidente da Federagao Paulista de Futebol, de-
ataque, tentando virar o jogo. A presen- a 0). O Hamburgo, da Alemanha, venceu I f ^ %'* claraeoes ofensivas — "safado e sem-vergonha"
Ca dos brasileiros Alemao e Careca e o Porto, de Portugal, por 1 a 0. I | raag®|| —dirigidas contra Joao Carlos Ferreira,-presi--
argentino Maradona foi fundamental na Supercopa — Barcelona e Milan & 4 ¦;$$$? dente do Superior Tribunal de Justica Desporliva
tentativa de mudanga do plaear. Cinco realizam hoje, em Barcelona, a primeira - J «j da CBF. O autor foi o vice-prcsidente dc futcbol
minutos depois do segundo gol alemao, partida pela Supercopa da Europa ^ ^i^KT do Palmeiras, Marcio Papa.
Maradona fez grandejogada, passando torneio que reune os vencedores da Re- •rnm.imsrwx-wLy^inmKsrzn^mn-rsns^S^vinrirmirn
Alemao, que apenas completou. Pouco copa (Barcelona) e da Cooa dos Cam- I liSiBlllSil ai '
depois foi a vez de Careca marcar, des- peoes da Europa (Milan). A partida de llipil .. . W —
viando uma bela cabegada de Carnevale. volta dia 7de dezembro, em Milao. Dorrs musculares tiraratn Bebeto (E) e Vivinho do treino-^-f^rrrnrtnr^Zi Ji ItfLGSiE' tl IS •

Time do Botaiogo 
quer Ma pontaria do Vasco obriga HS3W-

( Derby 2 x 0 West Bromwich ^uauu >
1| r^———-Tl—^ 

"1 Manchester City 0 x 1 Coventry T|i»im "»

__gMMiraie sem receber • l rJ—- .. , X rselsinhjo a bancar professorPara uma vitoria, bastam dois ou depositou o dinheiro , defendeu-se ^i-" Campeonato Francestres craques. Mas para canhar um titu- vice de financas, Roberto Dreux. -r • i ¦ ¦ . u i i . u . i , , . , u Marseille 3 x 1 Monaco
In nrprmmm Hp 11 hnm-nc Vnm mianv", uutnv, it Tres goleiros, vinte e quatro bolas mos muito lentos no combate aos do com o Louletano, clube que ja —1 i ii 11 '-""'¦-"I

F L 'd 
,• " A f i ?S O Botafogo deve aos jogadores co- e um resultado de quase 500 chutes a adversarios. Tem faltado antecipa?ao conta com Henrique e Milton Men-

ontem em mmrto doc io^dorKn tas dc Pub,icidade nas camisas (cerca de gol no treino tecnico de ontem a tar- e rapidez." des, dois ex-jogadores do Vasco. A Campeonato Profissional dos EUA
O , r *J I I J1ufcduuit:! u,u NCz$ 100 mil), salarios de outubro de. em Sao Januario. Nelsinho can- Mesmo mm imim nmhlemi<5 'deia da diretoria e negocia-lo em de- WashingtonBuiietsioo'x92ClevelandBotafogo cm Marecha Hermes e de ( t0 de NCz$ ^20 mil) gratificacao sou de assistir seus jogadores apre- NdSZl aSn Z finitivo - por USS 300 mil-, mas MiamiHea.saxs/chargeHome,s -
um velho conhecido deles, Valdir Espi- „ - - Vki^.-, sentarem erros nrimarios n-is iNels.lntl° garante que nao vaimexer „... . . emnreStimo de seis Atlanta Hawks io3x96Deiroii pistons

M«mn mmiiiHe mm , Hir. pela vitoria sobre 0 Gremio (NCzS sentarem trros primarios nas no time para 0 jogo com 0 Atletico L 0 so acuta 0 tmprestimo muiana 119x111 Boston Celtics ¦ ~-noza. Mesmo revoitaao com a aireto- mjj> e Darcelas de luvas t HelHpr Vil conclusoes e. sem 0 menor constran- Mineiro dominco no Maracana Pe- meses- NVKnicksmx toe Houston Rockets
na, 0 time decidiu, a princ p o, apenas e Parfeias ae luuis a Helder Val- eimento ordenou que cada um deles ,lvimeir,0-. aom'ntO no Maracana.. kl u,ah jazz 103 x 101 Minnesota
j*L,nr„n-A I„„, „nL„L.,,L, cIcit, Gus 3vo e Jefferson: "Qua quer • i- T "iucuuuhui- Ul" uu", lo contrario. Apesar de Boiadeiro es- Embora ninguem adnnta, a re- san Antonio spurs 107 x 98 phoenixdesmoralua-la vencendo em campo, pouquinho 

de estrulura indlvldua'nient<:- corng.sse de uma tar recuperado hovamente em boa pentina venda de Celio esta relacio-mostrando ao publico que e capaz de J "ftotSo 
A d eSia t m P°r ? P f h 

QCertar' forma fisica- ele voUara a sentar no nada com a contusao no ombro es- Slto K,nflsganhar ate sem receber salarios. O fato, ™ Sae 0 
^Wogo. 

A drntona O treinador esta convicto de que essa banc0 de reservas. Prova dc que as querdo. ocorrida ha um mes. Apesar p^S i2,9x iiochlS 9
contudo. nao atenua 0 clima tenso do a"'°ta,ria^0™ do a"o. sera hora e a unica mane.ra de 0 Vasco pararde atua?5es de Fra t£m sj(lo c4onvin. 3e estar recuperado, ele corre um se- —
clube, as vesperas do term.no do Cam- dc sair , afirmou Paulinho Cncuma. perder oportumdades faceis e melho- centes at6 0 momJnto. "E,e corre de. rio risco. A parte atingida pode sair
peonato. Seja hi 0 que fizerem, estarei a seu rar 0 insuficiente saldo de gols no majs g uma garantja de marcagao do lugar durante os jogos, mesmo Torneio de Belgrado v.s."'"Ja esperava isso do grupo, um dos jado.^ O que eles rcivindicam e muito Campeonato Brasileiro. competente no meio campo." problema que perseguiu 0 antigo za- (lugosiwa) 7Dl,
mais profissionais com quem traba- Jusl° • 

f1rantlu 
0 vice de futebol, Emil "Para marcar e preciso chutar. E Negociagfto—Por mais que 0 gueiro Nene, em 83, ano em que Kasp"™iurVsVifoLui ,iug)lhei', disse 0 tecnico Edu. Para ameni- lnnciro. bemi . A ordem e aproveitar a sema- presidente Antonio Soares Canada atuou pelo Vasco. "De agora em shortigbri 1 x0Hjanarsson usi)

zar, a diretoria pagou ontem a gratifica- O empresario e presidente do Benfica, na para acabar com os defeitos 110 insista em dizer "que tudo nao passa diante, ele tera que conviver com esse LiuSvicTug'osxotv^^^
cao de NCzS 1 mil. a cada jogador, pela de Portugal. Manoel Barbosa, garantiu time e os atacantes nao serao os uni- de intriga da imprensa", 0 zagueiro problema". admitiu 0 medico Ale- I Agdestein (Nor) 1 x 0 Damljanovic (lug) [
vitoria sobre 0 Goias (ha 20 dias), alem ontem que foi autorizado por Emil cos exigidos. Hoje e dia dos zaguei- Celio praticamente ja arrumou as xandre Campello. A negocia?ao nao c3^.?^S.<"19' ido direito de arena. So na ultima negociar 0 passe de Mauro Galvao com ros, que nao podem repetir as falhas malas. Ele deve jogar no futebol por- agradou 0 tecnico Nelsinho, que la- vusupov j (uma partida adiaoa> ,r.
quarta-feira 0 pool de emissoras de TV 0 futebol portugues ou frances. cometidas nos ultimos jogos. "Esta- tugues. Seu passe esta quase negocia- mentou perder mais um zagueiro. shod4;4. H|anareson4 ,:l nan -

;fFUTEBOL

Espinoza aposta na nova enipolgação do Fia

Dilmar CavalherNem os problemas abalam. Des-
falcado de Renato Gaúcho e Jú-
nior, o Flamengo promete, mesmo
assim, manter seu estilo ofensivo e
alegre. "Sabemos 

que podemos
chegar à vitória, mas também esta-
mos conscientes de que precisamos
nos empregar ao máximo", comen-
tou Zico.

De qualquer forma, a comissão
técnica não deixou de comemorar o
fato de a tabela não se inverter para
o Flamengo. Quando se falou na
possibilidade de transferir o jogo
com o Goiás para a outra semana,
muita gente ficou preocupada. 

"É

melhor enfrentar antes o Goiás, a
quem temos mais condições de ven-
cer, para jogarmos com o Cruzeiro
bem mais motivados", afirmou o
preparador físico Carlos Alberto
Lancetta.

O técnico Valdir Espinoza con-
seguiu. A exemplo do que fez 110
Botafogo, quando levou o time ao
título estadual, após 21 anos de
jejum, o treinador repete a fórmula
no Flamengo para a reta final de
classificação e faz do ânimo, da
vibração e do entusiasmo dos joga-
dores as maiores virtudes da equi-
pe. 

"Se conseguirmos sete pontos
nos quatro jogos que nos restam,
chegamos à final", resumiu Zico
muito bem o espirito rubro-negro.
"Só dependemos de nossos esfor-
ços", aposta Espinoza, certo dos
tropeços de Coríntians, São Paulo e
Atlético-MG e das vitórias de seu
time, a partir de hoje, contra o
Goiás.

A leitura do quadro de classifi-
cação e dos jogos finais de cada
time no Campeonato Brasileiro é,
em parte, responsável pelo novo
clima de entusiasmo na Gávea — o
resto se divide pela boa atuação
contra o Santos e pela recuperação
de quase todos os titulares. Os pró-
ximos adversários de Coríntians
(Portuguesa), São Paulo (Flumi-
nense) e Atlético-MG (Palmeiras)
dão esperança. "O Flamengo sabe
o que quer e o que buscar em cam-
po. Essa confiança deve-se muito
39 carinho dos torcedores, que vol-
taram a acreditar no time", acres-
centa Espinoza. Segundo ele, o time
conseguiu, enfim, se estruturar.

Zico também vai moi.'

para o sacrifício * Hnn,
A vontade de ajudar o Flamengo, a.,.se

classificar para a final do Campeonato Brasi-
leiro levou Zico a assumir com ele mesmo um
compromisso: disputar, em oito dias, o^jo-
gos com Santos (no último sábado), Goiás c
Cruzeiro. Maratona sacrificante para um jo-
gador de 36 anos e com muitos problemas
físicos. "Não vou me poupar. O Flamengo
precisa vencer esses jogos e o momento é
mesmo de sacrifício."

Desde agosto, quando ajudou o time a
conquistar o torneio de Hamburgo, com jo-
gos em dois dias seguidos, e desembarcou no
Rio para perder de 4 a 2 para o Coríntians,
três dias depois, Zico não se expõe a tanto."Ele será examinado jogo após jogó^só
então teremos a certeza de sua presença",
comentou o preparador físico Carlos Alberto
Lancetta, que garante que Zico atravéSSá
bom estágio atlético. "_Se todos correr^fíi, o
desgaste será menor. É como um cabo^de
guerra: se todos puxam, fica mais fácil",
exemplificou Zico. ;üu uc

E por essa e por outras que Zico.so.fez
ídolo. Ontem, por exemplo, o mesmo 'grupo
de noruegueses que visitou outros clubds'ca-
riocas reverenciou o jogador como um Deus.
Após as fotos e os autógrafos, Zico concedeu
entrevista de mais de meia hora, quando
falou dos problemas do futebol brasileiro e
suas peculiaridades. "Os 

jogos ás quartas c
domingos são o maior inimigo do futebol
brasileiro."

Goiás
EduardoViUter (Ismael)Boni•J Ronaldo CastroG Jorge Batata5 FagundesCarlos Magno10 Póricles7 JosuéTúlio11 TlftozinhoTécnico:SebastlAo Lapola

Flamengo
Zé Carlos 1Josimar 2

Márcio Rosslnl 5Fernando 6Leonardo 4
Ailton 8Zico 10Renato 3Zinho 11Bujica 7Nando 9Técnico:Valdir Espinoza

Local: Maracanã. Horário: 21U30. Juiz: Manoel
Serapiâo Filho. Arquibancada: NCz$ 15,00. O
jogo será transmitido pelas rádios Globo
(1.220Khz), Tupi (1.280Khz). Nacional
(1.130Khz), Carioca (710khz) e Capital
(1.030khz). De ânimo renovado, os jogadores do Fia prometem arrepiar na reta final

Limeira tera, —;

enfim, Inter-SPj

e Palmeiras ;
SÃO PAULO — Palmeiras e Inter-SP jogam

finalmente esta noite, às 21h30, em Límêíta1,
terminando uma expectativa criada desde ó
adiamento do jogo marcado, na tabela, pará
domingo passado. No entanto, os desdobra|-
mentos do episódio, que envolve ainda a CBF, o
Vasco e as federações paulista e carioca, ainda
parecem longe de se encerrar. O time da capital
defende a liderança da chave B (tem 18 pontos
ao lado de Vasco e Portuguesa, mas com um
jogo a menos). — '

O clima entre os jogadores palmeirensés-fra
de alívio com a noticia da confirmação dã^pTfti1
da. A maioria já nem se importava se o jogó
seria em Campinas, como chegou a ser marca;
do, ou em Limeira. O zagueiro Dario Pereira foj
mantido na zaga com a contusão de Toninho nò
tornozelo. Outra novidade é a entrada de Buião
na ponta, passando Careca ao meio campo em
lugar de Elzo, contundido. i

Na Inter-SP, a expectativa é que o time
possa manter a tradição dos últimos anos. Des1
de 1986, quando sagrou-se campeão paulista na
final contra o time do Parque Antártica, qúe-a
Inter não perde para o Palmeiras. Foram sete
jogos, duas vitórias e cinco empates.

As equipes jogam assim: Inter-SP — Silas;
China, Edvaldo, Valdir Carioca e Paulo Men-
des; Gerson, Mendonça e Marquinhos; Sidnei.
Zé Cláudio e Carioca.,Técnico: Levir Culpi.
Palmeiras — Veloso; Edson, Dario Pereira,
Marco Antonio e Dida; Júnior, Careca e Ban-
deira; Buião. Gaúcho e Paulinho Carioca. Téc-
nico: Leão. Juiz: Davi Sidnei Rodrigues Aveiro.

STJD suspende

Farah e pode

punir 
Papa :

O Superior Tribunal, de Justiça Desportiva
suspendeu o presidente da Federação Paulistà dé
Futebol, Eduardo Farah. por 90 dias da fiiliçào
de delegado da CBF nos jogos realizados em São
Paulo. Farah foi punido por não ter cumprido, a
decisão que determinava a mudança do,jpgq,
entre Inter-SP e Vasco, de Limeira para puti;a.
cidade.

O STJD poderá punir também o vice-presi-
dente de futebol do Palmeiras, Mareio Papa^por.
declarações ofensivas ao presidente do órgãos

I ele 
quer 

o time mais

disposto em São Paulo

Nos quase 30 minutos de preleção,
Telê Santana pediu aos jogadores do
Fluminense que demonstrem, hoje. na
partida com o São Paulo, ao menos a
mesma disposição que Napoli e Werder
Bremen apresentaram no jogo de on-
tem, válido pela Copa da Uefa. O trei-
nador quer incorporar ao futebol de
seu time — onde os jogadores não são
tão habilidosos quanto ele gostaria —
a movimentação dos europeus. A men-
sagem foi entendida, mas nem todos
concordaram. "Há muitas diferenças en-
tre o nosso futebol e o europeu para
fazermos comparações," rebateu for-
res.

Da partida contra o São Paulo, Telê
pouco falou. Sério, cobrou dos jogado-
res maior interesse cm acompanhar par-
tidas internacionais. "Quase ninguém viu
o jogo. uma decepção." Para o técnico,"é uma vergonha que profissionais do
futebol sejam tão mal informados. Eu já
os conhecia antes de vir para cá." Os
jogadores não parecem tão convencidos.
Torres mostrou algumas diferenças entre
o futebol europeu e brasileiro. "Lá se
joga muito menos que aqui, os campos
são bons e o clima é ameno." O zagueiro
lembrou episódios de violência envolveu-
do o São Paulo. "Na semifinal do brasi-
leiro de S6 estivemos no Morunibi e fo-
mos agredidos por segtiranças. Isso não
aconteceria na Europa."

A tática a ser aplicada contra os
paulistas também é motivo de diver-

gència entre Telê e seus comandados.
O técnico confirma a disposição ofen-
siva, mas os zagueiros se mostram preo-
cupados. "Contra o Coríntians tivemos
pressa, abrimos muito e nem criamos
chances de gol," reclama Torres. Até o
centroavante Sílvio fez suas queixas."Não adianta ir para frente se ninguém
encostarem mim."

No São Paulo, o treino de ontem
serviu para confirmar a escalação de
Neto e Edivaldo, deixando o treinador
Carlos Alberto Silva muito satisfeito,
afinal, é a primeira vez que ele conse-
gue repetir a equipe em dois jogos con-
secutivos. Os jogadores do campeao pau-
lista estão convencidos que uma vitória
deixará o time em excelente situação pa-
ra conseguir a classificação no Grupo A

- o São Paulo está em segundo lugar,
um ponto atrás do Coríntians.

São Paulo
Gilmar 1Neto 2Adilson 3Ricardo -1

Nelsinho 6Flávio 5Rai 10Bobó 8
Mário Tilico 7Nei 9Edivaldo 11Técnico:Carlos Alberto Silva

Ricardo PintoEdinho3 Édson MarianoTorresMareelo BarretoVitorDonizete10 Vander LuísJoáo SantosSílvio11 RinaldoTécnico:Tel£ Santana

ção de titular (só entrou no time
porque Marcelo Henrique faltou
a um treino), João Santos gosta
da comparação de seu futebol
com o de Telê. "Nunca o vi jogar,
mas sei que ele era combativo
e também fazia seus golzinhos." A
posição, falso poma direita, não o
assusta. "Atuo ali desde os junio-

res". Agora, quer agarrar a clian-
ce, renovar em bases mais com-
pensadoras e escapar da barca que
aportará nas Laranjeiras no final
da temporada. "Será melhor se
Telê ficar no Fluminense. Foi ele
quem melhor entendeu meu estilo
de jogo."

Local: Morumbi. Horário: 21h30. Juiz: RenatoMarsiglia (RS). A rede Bandeirantes e a rádioEldorado transmitem a partida.

Renato Velasco

Correção
O JORNAL DO BRASIL errou, na edição-.de,
ontem, ao atribuir ao dirigente Eduardo Farah;-
presidente da Federação Paulista de Futebol, de-
claraçòes ofensivas — "safado e sém-vergôttha"
— dirigidas contra João Carlos Ferreira,' prèâi-
dente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva
da CBF. O autor foi o vice-presidente de futebol
do Palmeiras, Márcio Papa. «rr-r

Dores musculares tiraram Bebeto (E) e Vi pinho do ""^WrrTTf7wT^W

Time do Botafogo_quei

4£íwihar ate sem receber

má 
pontaria 

do Vasco obriga

Nelsinho a bancar 
professor

Copa da Liga da Inglaterra
Derby 2x0 West Bromwich
Manchester City 0 x 1 Coventry
Nottingham Forest 1 xO Everton
Oldham 3 x 1 Arsenal
Tranmere 2x2 Tottenham
West Ham 1 x 0 Wimbledon
Campeonato FrancêsMarseille 3x1 Monaco

"Para uma vitória, bastam dois ou
três craques. Mas para ganhar um títu-
Io, precisamos de ll homens. Vamos
ganhar o Brasileiro." A frase, repetida
ontem, em reunião dos jogadores do
Botafogo em Marechal Hermes, é de
um velho conhecido deles, Valdir Espi-
noza. Mesmo revoltado com a direto-
ria, o time decidiu, a princípio, apenas
desmoralizá-la vencendo em campo,
mostrando ao público que é capaz de
ganhar até sem receber salários. O fato,
contudo, não atenua o clima tenso do
clube, ás vésperas do término do Cam-
peonato."Já esperava isso do grupo, um dos
mais profissionais com quem traba-
lhei", disse o técnico Edu. Para ameni-
zar. a diretoria pagou ontem a gratifica-
ção de NCzS l mil, a cada jogador, pela
vitória sobre o Goiás (há 20 dias), além
do direito de arena. "Só na última
quarta-feira o pool de emissoras de TV

depositou o dinheiro", defendeu-se o
vice de finanças, Roberto Dreux.

O Botafogo deve aos jogadores co-
tas de publicidade nas camisas (cerca de
NC/S 100 mil), salários de outubro
(perto de NCzS 220 mil), gratificação
pela vitória sobre o Grêmio (NCzS l
mil) e parcelas de luvas a Hélder. Vai-
deir. Gustavo e Jefferson: "Qualquer
clube com um pouquinho de estrutura é
melhor que o Botafogo. A diretoria é
autoritária e, no fim do ano, será hora
de sair", afirmou Paulinho Criciúma."Seja lá o que fizerem, estarei a seu
lado. O que eles reivindicam é muito
justo", garantiu o vice de futebol, Emil
Pinheiro.

O empresário e presidente do Benfica,
de Portugal. Manoel Barbosa, garantiu
ontem que foi autorizado por Emil a
negociar o passe de Mauro Galvão com
o futebol português ou francês.

do com o Louletano, clube que já
conta com Henrique e Milton Men-
des. dois ex-jogadores do Vasco. A
idéia da diretoria é negociá-lo em de-
finitivo — por USS 300 mil —, mas
Célio só aceita o empréstimo de seis
meses.

Embora ninguém admita, a re-
penlina venda de Célio está relacio-
nada com a contusão no ombro es-
querdo, ocorrida há um mês. Apesar
de estar recuperado, ele corre um sé-
rio risco. A parte atingida pode sair
do lugar durante os jogos, mesmo
problema que perseguiu o antigo za-
gueiro Nené, em 83, ano em que
atuou pelo Vasco. "De agora em
diante, ele terá que conviver com esse
problema", admitiu o médico Ale-
xandre Campello. A negociação não
agradou o técnico Nelsinho. que la-
mentou perder mais um zagueiro.

Três goleiros, vinte e quatro bolas
e um resultado de quase 500 chutes a
gol no treino técnico de ontem à tar-
de, em São Januário. Nelsinho can-
sou de assistir seus jogadores apre-
sentarem erros primários nas
conclusões e, sem o menor constran-
gimento. ordenou que cada um deles,
individualmente, corrigisse de uma
vez por todas a pontaria. Até acertar.
O treinador está convicto de que essa
é a única maneira de o Vasco parar de
perder oportunidades fáceis e melho-
rar o insuficiente saldo de gols no
Campeonato Brasileiro.

"Para marcar é preciso chutar. E
bem!". A ordem é aproveitar a sema-
na para acabar com os defeitos no
time e os atacantes não serão os úni-
cos exigidos. Hoje é dia dos zaguei-
ros, que não podem repetir as falhas
cometidas nos últimos jogos. "Esta-

mos muito lentos no combate aos
adversários. Tem faltado antecipação
e rapidez."

Mesmo com tantos problemas.
Nelsinho garante que não vai mexer
no time para o jogo com o Atlético
Mineiro, domingo, no Maracanã. Pe-
lo contrário. Apesar de Boiadeiro es-
tar recuperado, novamente em boa
forma física, ele voltará a sentar no
banco de reservas. Prova de que as
atuações de França têm sido convin-
centes até o momento. "Ele corre de-
mais. E uma garantia de marcação
competente no meio campo."

Negociação — Por mais que o
presidente Antônio Soares Calçada
insista em dizer "que tudo não passa
de intriga da imprensa", o zagueiro
Célio praticamente já arrumou as
malas. Ele deve jogar no futebol por-
tuguês. Seu passe está quase negocia-

Campeonato Profissional dos EUA
Washington Bullets 100 x 92 Cleveland
Miami Heat 98 x 87 Charlotte Hornets
Atlanta Hawks 103x96 Detroit Pistons
Indiana 119 x 111 Boston CelticsNY Knicks 114 x 106 Houston Rockets
Utah Jazz 103 x 101 Minnesota
San Antonio Spurs 107 x 98 Phoenix
Denver Nuggets 111 x 95 Dallas
Seattle 114 X 84 New Jersey Nets
Orlando Magic 115 X 113 Sacramento Kings
Porlland 121 X 110 Chicago Bulls

Torneio de Belgrado
(Iugoslávia)Resultados da 7* rodada
Kasparov (URSS) 1 x 0 Kozul (lug)Short (GBR) 1 x 0 Hjartarsson (Isl)Elhvest (URSS) 0.5 x 0,5 Nikolic (lug)Ljubojevic (lug) 0,5 x 0.5 Yusupov (URSS)Agdestein (Nor) 1 x 0 Damljanovic (lug)Timman (Hol) 0.5 x 0,5 Popovic (lug)Classificação 1 Kasparov 6; 2.
Yusupov 4 (uma partida adiada); 3Short 4; 4. Hjartarsson 4

P
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0 Circo Voador esta inaugurando ^ r 0 |3 <0| €~\ ^
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trocando ideias e sugestoes. Vai fun-

de dezembro, das 19h a meia-noite, Analise da Feema indica alta concentragao de monoxido de carbono no ar
animado pelo grupo Samba e Choro 3r>i Andr6 Cfimara

tomada, apesar de tc'rcm sido feitas xido de carbono no ar passu de 30ppm (partes - .™™.r^~™rrr..T e
varias rcclama?5cs, inclusive atraves por milhao), os motoristas sao aconselhados a *de abaixo-assinados. As contas, no en- deixar o carro em casa. Se a concentragao ultra- |S| -'• & P*- - • +¦—"*'
tanto^ continuam chegando — e re^i- passar 40 j>pi^ o transitjD deve ser mterrompido.

Maui™6ximo ao Cais do Porto, es- concentragao na atmosfera e hoje a grande causa 
" 

. V
tao sem tampa. da arterioesclerose, segundo o cardiologista Luis MrnSMSk.,.- , , >

0 mato comega a tomar conta do Antonio de Menezes Veiga. De acordo com a Feema, num periodo de 32 dias, qualidade do ar da praqa atingiu nivel crilico em sete
canteiro de obras do metro na Praga
Cardeal Arcoverde, em Copacabana, . 
demonstrando o abandono do proje- JcXOlOSIStSl DCOC

Cachoeira de Macacu (Regiao Ser- melhores motores HRH Hk ¥
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em Delesa das tleigoes nas bscolas segundo o ex-presidente da Feema, deveria ser montereyeste ano vao promover eleigoes para exigido das industrias a construgao de motores gggm&Mt- O requintado da Ciclono. I
diretor dejescolas municipals nos pro- mds eficientes, e, portanto, menos poluentes, e a Do94a9° „ , „ NOUELL1 fe>yximos dias 10, 11 e 12, sem autoriza- instalagao, nos escapamentos, de conversores cata- is Mfr'IP dfH 3 pds do apo s/lustra I
gao da Secretana Municipal de Edu- liticos, que reduzem a emissao de substancias noci- I ou2x 9*V do6S9,m VAil AAca?ao' vas. 
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A segunda medida, segundo Luis Antonio, cabe 1 • />. 0u2» 3b9|wV A vista 634,90
Queixas do Povo ^ Pctrobras e ao Consclho Nacional de Pfetroleo: A vista 524.90

rem as seguidas paradas e arrancadas, ficam desre- I1 ' 
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O cantor Waldick Soriano (fo- liberados somente depois da manutengao adequa- 1
to), da llha do Governador (Zo- da. Ao final do periodo, o percentual de onibus •[ . IS , lilllfl 
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na Norte do Rio), pede que se colo- desregulados continuou o mesmo." Como outra equipoforno P'
que, com urgencia, um sinal luminoso alternativa para resolver o problema, Luis Antonio supoiw p/fomo. <-
no cruzamento das ruas Comenda- defende a adogao de um piano de emergencia D0129.80
dor Bastos e Magno Martins, conhe- semelhante ao de Sao Paulo.  (fai^ QQ r
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quencia no apartamento onde mo- 55 emitiam fumaga negra: 32 onibus urbanos e A vista 249.90
ra, na Rua Odorico Mendes. jojs cscolares e 22 caminhocs. Alem de aplicar
A equipe de emergencia da Companhia multas, no valor de 50 Uferjs (NCzS 3.630), os M MI -J -¦
Estadual dc Gas, agenda Meier, foi fiscais determinaram, no caso dos onibus urba- max louqa - iy^-M ' a»a»Is^S^»S8gim g>ontem mesmo ao apartamento dc Jose n0Si quc elcs fossem recolhidos as garagens, ao SSZI'X&'X: |
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e™™^ SMI *mm 
HAA Fundagao Parques e Jard.ns .n- res forem regulados. _ ISA 90formou que os problemas do lago serao Ontem, os fiscais da Feema trabalharam em r- avance-.o micro sem ondas arista 249 90 ^sanados, tao logo 0 chafanz vo e dois pontos da Rua Dias da Cruz e nas ruas " iraaB3Spww» : wmtmaM&a^Sl at4 40% mais ripido;fijncionar, o que deve aconteecr breve- Santa Fee Arquias Cordeiro.Pela Dias da Cruz, 

, | ^ 
"

/' sao 80microgramas/m3."Onossoobjetivoeque 0u2"^\ * t*," > * ## I'
f lfca 0 empresario cumpra com scu dever: regular seus A VISTA 1.199.90 « " 

| 
* , * ''-t • „ s' jtf J lr\ motores. Visitamos ontem (anteontem) mesmo as ? - B ? SjafflSfcsjSaig^!^ SJ -===-^„r>«r>J-.rl4.r->i V , i . *» * * * <* i

l¦' III 12cmPrcsasde6nibusiuetiveramseusvciculos I HM" /i^^oniinentaj 'v>; l| ^i • 
; 1 _

v \i -A- * J multados", contou Muniz. Ele informou que OS | fogAo prince ViOOl j < 1 »... ¦* $*""'* ]
1 ftyy onibus apreendidos em Copacabana voltaram as 'q 

JL—v uSSim ^o™ox0rora 0 ™cdc">s' .2potBniosnueimodomsctnin;oinox. A marca da evolucSo. %j 1

ruas 
ontem, com os motores regulados. A-'

V I—I O diretor de manutcngao da Real Auto muuracJ? QA flfl /i \\ sterilair
® nmdia TnndNiTnnbrn°nf Onibus, 

Charles Coelho, negou que a em- AVICTA889.90 Avicta 109.90 HB J dImmT !
lyUl, O JUKrNAL UU dKA- presa seja uma das mais descuidadas em rela- gp(| L

SIL publicou a seguinte queixa: gao a regulagem dos motores, como informa 002x l58fSPv I"O sr. Alexandre Maus, estabele- levantamento da Feema. "Ningucm cuida mais Arista 324^90^' A vista 255.00** |
cido com botequim a rua do Se- dos onibus. Quando notamos que um oni- O. Br lUt^y
nhor de Mattosinhos n. 14 A, veio bus libera fumaga negra, nos mantemos na
dizer-nos que nao se refere a sua garagem ate que seja regulado", afirmou Char- brAsILIA cehtbo tijuca copacabanacasa a queixa que publicamos, an- les. Na terga-feira, foram multados 17 dos 43 SCLN Quadra 209 • Bloco 0 ¦ l|. 13 Rua da Riachuelo, 325 Lj. Rua Conde do Bonfim, 615 ¦ Lj. 111 Rua Barata Ribeiro, 307 • Lj.
te-hontem, na edigao da tarde do onibus da Real vistoriados em Copacabana, Tel-: 272'1503 (esq. de Henrique Vaiadares) Tels.: 288-9381 e 288 9011 Tels.: 237-2946 • 255-6583
JORNAL DO BRASIL, pois que mas Charles diz que apenas quatro emitiam &j. dos campos novaiouaqu tijucAo h£ier
nil. nnnn rnn«pntin rpnninn Hi> r r j j- 1.1 1 Rua Rubiao Junior, 84134 Rua Dr. Otavio Tarqumo, 282 Rua Conde de Bonlim, 106/SL. 202 a 204 Rua Manoela Barbosa, 1 • SL108alu nunca consentiu reuniao Ul fumaga fora dos padroes, problema que ele Tel-23-2867 Tel-7674369(antlgalojado Bau) Tel.: 264-6194 Tel.: 594-4938
vagabundos." atribui tambem a ma qualidade do oleo diesel.

JORNAL DO BRASIL
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Olho da Rua
B O Circo Voador está inaugurando
o Barracão do Lula, um espaço para
quem quiser ajudar a campanha do
candidato da Frente Brasil Popular,
trocando idéias e sugestões. Vai fun-
cionar dias 27 de novembro e 4 e 11
de dezembro, das 19h à meia-noite,
animado pelo grupo Samba e Choro
sem Colarinho.

Construída para uso da Polícia Mi-
litar e abandonada há dois anos, uma
cabine de segurança no acesso ao Ae-
roporto Internacional do Rio será rei-
naugurada hoje e ocupada em plantão
de 24 horas por agentes da Infraero.

A Secretaria Municipal de Obras
informa que ontem mesmo foi tapado
o imenso buraco em frente ao núme-
ro 625 da Rua Pereira da Silva, em
Laranjeiras (Zona Sul). O conserto
da pavimentação de paralelepípedos
em frente ao número 96 da Rua Ma-
rechal Mascarenhas de Moraes, em
Copacabana (Zona Sul), será provi-
denciado hoje.
B Alô, Comlurb! Continua cheia de
lixo canaleta de escoamento de água
do Morro do Pavãozinho atrás do edi-
fício de número 10 da Rua Alberto de
Campos, em Ipanema (Zona Sul).
B A lâmpada do poste em frente ao
número 337 da Avenida Maracanã
permanece aceso ininterruptamente
há seis meses.
B Os moradores da Rua Galvão, no
bairro do Barreto, em Niterói (Grande
Rio), estão sem água desde agosto. A
Cedae alega que a causa da falta d'á-
gua são obras que está realizando, em-
bora não haja nenhuma nas proximi-
dades da rua. Nenhuma providência foi
tomada, apesar de terem sido feitas
várias reclamações, inclusive através
de abaixo-assinados. As contas, no en-
tanto, continuam chegando — e rea-
justadas.B No prédio da Rua Barão de São
Bòrja, 17, no Méier (subúrbio da
Central), a água, sem pressão, não
chega à caixa.
fl Os bueiros na descida do Viaduto
da Perimetral que dá acesso à Praça
Mauá, próximo ao Cais do Porto, cs-
tão sem tampa.
B O mato começa a tomar conta do
canteiro de obras do metrô na Praça
Cardeal Arcoverde, em Copacabana,
demonstrando o abandono do proje-
to.
B Cachoeira de Macacu (Região Ser-
rana) acaba de ganhar um novo jornal.
Trata-se de O Cidadão, feito por enti-
dades populares.
fl O Sindicato Estadual de Profissio-
nais de Educação (Sepe) e o Fórum
em Defesa das Eleições nas Escolas
este ano vão promover eleições para
diretor de escolas municipais nos pró-
ximos dias 10, 11 e 12, sem autoriza-
ção da Secretaria Municipal de Edu-
cação.

Análise da Feema indica alta concentração de monóxido de carbono no ar
André câmara

A Praça Saenz Pena, na Tijuca (Zona Norte)
tem níveis preocupantes de poluição do ar. Se-
gundo um documento da Feema (Fundação Es-
tadual de Engenharia do Meio Ambiente), que
desenvolve campanha contra a fumaça negra ex-
pelida pelo veículos, a qualidade do ar da praça
está comprometida pela alta concentração de mo-
nóxido de carbono. Os dados, que permanecem
atuais, de acordo com o ecologista Luís Antônio
Prado, ex-presidente da Feema, referem-se ao
período de 20 de outubro de 1988 a 14 de janeiro
de 1989. A qualidade do ar da praça, analisada
durante 32 dias, esteve crítica em sete, péssima em
oito, má em três e inadequada em 14. Em ne-
nhum foi aceitável ou boa.

A análise foi realizada na época mais favorá-
vel à dispersão dos poluentes atmosféricos, devi-
do ao calor. "Embora os últimos dados sejam de
janeiro, eles seguramente permanecem atuais, já
que não ocorreu nenhuma modificação nas ca-
racteristicas dos veículos e no fluxo do tráfego",
diz Luís Antônio Prado, de 40 anos, acrescentan-
do: "Além disso, é certo que os níveis de concen-
tração atingidos no inverno foram bastante mais
elevados, em conseqüência das freqüentes inver-
sões térmicas."

O governo do estado de São Paulo adota um
plano de emergência que prevê o fechamento de
algumas áreas ao tráfego quando os níveis de
poluição atmosférica atingem níveis críticos.
Quando, por exemplo, a concentração do monó-
xido de carbono no ar passa de 30 ppm (partes
por milhão), os motoristas são aconselhados a
deixar o carro cm casa. Se a concentração ultra-
passar 40 ppm, o trânsito deve ser interrompido.
Por esse critério, no período analisado pela Fee-
ma os motoristas deveriam ter evitado a Saenz
Pena oito dias e a praça teria sido interditada ao
tráfego sete dias.

O monóxido de carbono dificulta o transporte
de oxigênio pelo sangue. Além disso, a sua alta
concentração na atmosfera é hoje a grande causa
da arterioesclerose, segundo o cardiologista Luis
Antônio de Menezes Veiga. De acordo com a Feema, num período de 32 dias, qualidade do ar da praça atingiu nível crítico em sete

Ecologista pede
melhores motores

O ecologista Luis Antônio Prado diz que o
problema da poluição causada pelos motores a
explosão só pode ser resolvido, ou atenuado, pela
adoção de uma política conjunta dos governos
federal, estadual e municipal. Em primeiro lugar,
segundo o ex-presidente da Feema, deveria ser
exigido das indústrias a construção de motores
mais eficientes, e, portanto, menos poluentes, e a
instalação, nos escapamentos, de conversores cata-
liticos, que reduzem a emissão de substâncias noci-
vas.

A segunda medida, segundo Luís Antônio, cabe
à Petrobrás e ao Conselho Nacional de Petróleo:
melhorar a qualidade dos combustíveis. "Deveria
haver também uma melhor organização do trans-
porte coletivo nas cidades, com a racionalização
das linhas e das freqüências dos ônibus", diz Luís
Antônio, que aponta outro problema: os ônibus
usam motores de caminhões, que, por não suporta-
rem as seguidas paradas e arrancadas, ficam desre-
guiados com facilidade."Isso torna infrutífero qualquer programa que
se limite a multá-los", diz Luís Antônio. Ele lembra
que já incorreu nesse erro, quando presidente da
Feema, ao mandar vistoriar, em 85 e 86, 60% da
frota dos ônibus do Rio, multando metade deles:"Muitos desses ônibus eram apreendidos, sendo
liberados somente depois da manutenção adequa-
da. Ao final do período, o percentual de ônibus
desregulados continuou o mesmo." Como outra
alternativa para resolver o problema, Luís Antônio
defende a adoção de um plano de emergência
semelhante ao de São Paulo.

MONTEREYO requintado da Ciclone.Do 949,90 SAN REMO3 pás do madoira c/lustro.De 794.90NOVELLI3 pás de aço s/lustro.Do 659,90Ou 2 x ""íar a ^8
A VISTA 759,90 Ou 2 x sasjy

A VISTA 634,90Ou 2 x
A VISTA 524,90

Queixas do Povo

DIPLOMATA,3 pás do madeira c/lustro.Do 862,00ALASKA3'pás do madoira s/lustre.Do ^99,90
Ou 2 X
A VISTA 688,90Ou 2 x

A VISTA 559,90
O cantor Waldick Soriano (fo-

to), da Ilha do Governador (Zo-
na Norte do Rio), pede que se colo-
que, com urgência, um sinal luminoso
no cruzamento das ruas Comenda-
dor Bastos e Magno Martins, conhe-
cido pela comunidade do bairro co-
mo cruzamento da morte.
O diretor da Divisão de Circulação
Viária do Detran, coronel Sarmen-
to, prometeu mandar o engenheiro de
operações à Ilha do Governador, para
providenciar a sinalização.

José Carlos Coutinho de Aze-
vedo, do Cachambi (Zona Norte),
reclama que tem faltado gás com fre-
qüência no apartamento onde mo-
ra, na Rua Odorico Mendes.
A equipe de emergência da Companhia
Estadual de Gás, agência Méier, foi
ontem mesmo ao apartamento de José
Carlos resolver o caso.
B Lúcia Morgado, da Tijuca (Zo-
na Norte), queixa-se de que o lago da
Praça Saenz Pena está abandonado: é
foco de mosquitos e, quando cheio,
serve de piscina poluída para meno-
res abandonados. Ela sugere aterro e
arborização da área, aumentando es-
paço dc lazer e circulação.
A Fundação Parques e Jardins in-
formou que os problemas do lago serão
sanados, tão logo o chafariz volte a
funcionar, o que deve acontecer breve-
mente.

EQUIPO FORNOSuporte p/forno.De 129,80

Ou 2 x
A VISTA 99.90

Feema aplica no

Méier 5o multas
Os fiscais da Feema (Fundação Estadual de

Engenharia do Meio Ambiente) que participam
da operação Fumaça negra, não atuaram ontem
nas principais ruas do Méier (subúrbio da Cen-
trai). Foram vistoriados 155 veículos, dos quais
56 emitiam fumaça negra: 32 ônibus urbanos e
dois escolares e 22 caminhões. Além de aplicar
multas, no valor de 50 Uferjs (NCzS 3.630), os
fiscais determinaram, no caso dos ônibus urba-
nos, que eles fossem recolhidos às garagens, ao
completar a viagem. Em caso de reincidência, a
multa é dobrada.

O método adotado no Méier foi o mesmo
usado terça-feira, quando foram multados 138
veículos, em Copacabana (Zona Sul): a escala
Ringelmann, que indica, através de um cartão
com tons que variam do cinza claro ao preto, se a
fumaça dos veículos está fora dos padrões. Os
ônibus só voltam às ruas depois que seus moto-
res forem regulados.

Ontem, os fiscais da Feema trabalharam em
dois pontos da Rua Dias da Cruz e nas ruas
Santa Fé e Arquias Cordeiro. Pela Dias da Cruz,
passam diariamente 1.100 ônibus, de 17 empre-
sas. Nessa rua, a poluição por partículas sólidas
chega a 100 microgramas/m3 de ar— o tolerável
são 80 microgramas/m3. "O nosso objetivo é que
o empresário cumpra com seu dever: regular seus
motores. Visitamos ontem (anteontem) mesmo as
12 empresas de ônibus que tiveram seus veículos
multados", contou Muniz. Ele informou que os
ônibus apreendidos em Copacabana voltaram às
ruas ontem, com os motores regulados.

[—| O diretor de manutenção da Real Auto
— Ônibus, Charles Coelho, negou que a em-

presa seja uma das mais descuidadas em rela-
ção à regulagem dos motores, como informa
levantamento da Feema. "Ninguém cuida mais
dos ônibus. Quando notamos que um ôni-
bus libera fumaça negra, nós mantemos na
garagem até que seja regulado", afirmou Char-
les. Na terça-feira, foram multados 17 dos 43
ônibus da Real vistoriados em Copacabana,
mas Charles diz que apenas quatro emitiam
fumaça fora dos padrões, problema que ele
atribui também à má qualidade do óleo diesel.

SANYCOLOR • O transmissorde vídeo (sem fio).Transmito com nitidez o som e aimagem do seu video para váriosaparelhos do TV, num raio de 50m.De 313,00

EQUIPO TVJVCSuporto p/TV o video.De 213,00

Ou 2 x 10
À VISTA 169,90Ou 2 x y

A VISTA 249,90

MAX LOUÇAO suporte de parede p/louça.Vocô abra, usa o depois fecha.Do 174,90

SUGGART3o importante quanto o fogão.De 699,90
Ou 2 I
A VISTA 139,90 VERBATIMFita p/videocassete.Do 61,12

Ou 2 X
A VISTA 559,90 RACK100Mesa p/TV e vfd(Do 313,00

Ou2 x
A VISTA 48,90

Ou 2 x ü íá^fàr
A VISTA 249,90AVANCE: O MICRO SEM ONDASTurbo forno elétrico:assa, tosta, gratina até 40% mais rápido;forno auto-limpnnte;timor com alarma;uma temperatura para cada alimento.

De 1.499,90

gafe
ipr --111I•1 '¦¦¦' - :-¦*$ eOs

FOGÃO PR1NCETampa do cristal à prova de impactos.Mesa om aço inox.3 bocas o um suportorno.Do 1.090,00

Ou 2 td
fe, A VISTA 1.199,90

Continental
2QQ1

A marca da evolução.JOLI-S (som tampo)• 2 potentes queimadores em aço inox.Trempo esmaltada.Do 137,80 /
MUU RACÍvA única que regulao attura (70 a lOOcm)Do 407,00

STERILAIRO ar da saúde.De 318,90
Ou 2 x
A VISTA 109,90R3 No dia 21 de novembro de

1901, o JORNAL DO BRA-
SIL publicou a seguinte queixa:"O sr. Alexandre Maus, estabele-
cido com botequim à rua do Se-
nhor de Mattosinhos n. 14 A, veio
dizer-nos que não se refere á sua
casa a queixa que publicamos, an-
te-hontem, na edição da tarde do
JORNAL DO BRASIL, pois que
alli nunca consentiu reunião de
vagabundos."

Ou 2 x
A VISTA 869,90

Ou 2 x Ia wW
A VISTA 255.00Ou2 x eaBSus

A VISTA 324.90

COPACABANA
Rua Barata Ribeiro, 307 • Lj.

Tels.: 237-2946 • 255-6583
MÉIER

Rua Manoela Barbosa, 1 - SL. 108
Tel.: 594-4938

BRASÍLIA
SCLN Quadra 209-Bloco D-L|. 13

TeL 272-1608
a J. DOS CAMPOS

Rua Rubião Júnior, 84/34
TeU 23-2867

TIJUCA
Rua Conde de Bonfim, 615 ¦ Lj. 111

Tels.: 288-9381 e 288-9011
T1JUCÂO

Rua Conde de Bonlim, 106/SL. 202 a 204
Tel.: 264-6194

CENTRO
Rua do Riachuelo, 325 Lj. B

(esq. de Henrique Valadares)
NOVA IGUAÇU

Rua Dr. Otávio Tarquino, 282
Tel.: 767-8369 (antiga loja do Baú)
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Tempo

RIO/NIT

Nublado com pcrío<';'S de claro,
com instsbj^e na mwuga<íg,
Ventos rjUyNorii.', f'i:os r mo-
derados, cont rajáclas ocasionais.
Visibiliciatic moderada. Tempera-
tura estável. Máxima e mínima
de ontem: 36.7" cm Bangu e 23.1"
no Alto da Boa Vista.

Preamar:
13h23min/0.9
Baixa-mar:

OfshJíV.iin/tM
I9H0I min/O, t

EaÈ£Z3Éf
Nasccntc: 05h39min
Ocuso: I9h!9mln

Minguwilc 
^

Lrcswnte>06 a 11/12

fNova

Cheia
12 a 18/12

Serviço

A frente quente que está ondulando pela região
Sudeste influencia o tempo nessa região, provocandoonda de calor em algumas áreas e pancadas de
chuvas.
No Sul existe nebulosidade e instabilidade ocasional
e no resto do país pancadas de chuva e trovoadas em
alguns estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

UF Condlçõen Máx. Min.RO nub.chv  23.6AC nub.chv
AM nub.chv 32.4 24.4
RR nub.chv 3I.8 23.4
PA nub.chv  2I.6AP nub.chv
MA ptc.nub
PI ptc.nub 34.7 20.4
CE ptc.nub 31.5 25,0
RN ptc.nub  25.2PB ptc.nub
PE ptc.nub  29.4 24.7AL ptc.nub 30.8 22.4
SE ptc.nub  24.7BA ptc.nub 29.4 23.5
MG encoberto 28.6 19.6ES encoberto 31.4.......24.0
SP nub.chv 28.6 19.0
PR ple.nub 29.1 18.7SC ptc.nub 30.2 21.7
RS ptc.nub 33.4 20.7
DF nublado 29.0 17.9
MS nublado 29.5 22.1
MT nublado 35.7 23.8
GO nublado  19.7

Cidide Coodifto Mix. Min.
Amaterdl claro 06 04Atenu claro 19 09
Berlim nevado -4 -2Bonn chuvoso 12 06
Bruxelas nublado 10 06
Buenos Aires nublado 29 18
Caracas claro 26 18

t Cerebri chuvoso 07 05'Guatemala nublado 23 14
Havana claro 32 17Lima claro 22 18
Lisboa chuvoso 18 13
Londres nublado 10 04
Los Angeles nublado 23 14
Madri chuvoso 12 08
Mexico claro 20 09
Miami nublado 25 17
Monte»1d*u nublado 27 17
Moscou nevado -5 -2Nova torque nublado 02 -3
Paris nublado 15 07
Pequlm claro 12 00
Quito claro 24 07Roma nublado 17 05
Santiago claro 28 11
T6qulo claro... 17 08Vien» nublado 01 •!
Washington nublado 04 -I

Consumidor
i Comissão de Defesa do Consu-

midor (Câmara Municipal do Rio de Ja-
nciro): Praça Floriano, s/n", sala 201,
Cinelàndia. Tel.i 292-4141, ramais 365 e
364, e 262-7638 (direto), horário de 10 às
I6h.

Secretaria Municipal de Saúde (De-
parlamento Geral de Fiscalização Sa-
nitária): Rua Afonso Cavalcanti, 455, 6o
andar. Cidade Nova. Tel.: 273-6117, ra-
mal 2280, e 293-4595 (direto), 24 ho-
ras.

Sunab: Av. Franklin Roosevelt, 39, 2°
andar, Centro. Tel.: 198 e 262-0198.

Telefones úteis

If 
Emergências:

Prontos-socorros cardíacos -

I,
Polícia: 190; Defesa Civil: 199;

Agua e esgoto: 195; Corpo de Bombeiros:
193; Gás: 197; Luz e força: 196

Farmácias
Flamengo: Farmácia Flamen-

go, Praia do Flamengo, 224. Tel.: 285-
1548 (até Ih).

Leblon: Farmácia Piaui, Av. Ataulfo
de Paiva, 1.283. Tel.: 274-7322 (dia e
noite).

Copacabana: Farmácia Piauí, Rua Ba-
rata Ribeiro, 646. Tel.: 255-7445 (dia e
noite).

Barra da Tijuca: Farmácia Piaui, Es-
trada da Barra, 1.636, loja E, bloco E,
Art Center. Tel.: 399-8322 (dia e noite)."Cascadura: Farmácia Max, Rua Si-
dónio 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 Ih).

Tijuca: Casa Granado, Rua Conde de
Bonfim, 300-A. Tel.: 228-2880 e 228-
3225 (dia e noite).

Botafogo: Pró-Cardíaco, Rua Dona Ma-
riana, 219. Tel.: 286-4242 e 246-6060;.
Tijuca: Prontocor, Rua São Francisco)
Xavier, 26. Tel.: 264-1712. * «

Urgências clinicas — Botafogo: Clínica'
Bambina, Rua Bambina, 56. Tel.: 286-'
0662.

Urgências pediátricas — Botafogo:
Urpe, Av. Pasteur, 72. Tel.: 295-1195);
Ipanema: Urgil, Rua Barão da Torre,
538. Tel.: 287-6399.

Urgências ortopédicas — Leblon: Co-
trauma, Av. Ataulfo de Paiva, 355, 21
andar. Tel.: 294-8080. 1

Otorrinolaringologia — Copacabana:
Cota, Rua Tonelero, 152. Tel.: 236-0333.

Oftalmoiogia — Ipanema: Clínica de
Olhos Ipanema, Rua Visconde de Pi-
rajá, 414, sala 511. Tel.: 247-0892.

Psiquiatria — Botafogo: Serviço de
Urgência Psiquiátrica do Rio de Janeiros
Rua Paulino Fernandes, 78. Tel.: 542-
0844.

Prontos-socorros dentários — Copa-
cabana: Clinica Dr. Barroso, Rua Santa
Clara, 115, sala 408. Tel.: 235-7469;
Tijuca: Centro Especializado de Odonto-
logia. Rua Conde de Bonfim, 664. Tel.:
288-4797.

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.

[Chaveiro
Va: Lobo: Trancauto Central

de Atendimento, Av. Vicente de Carva-
lho, 270, loja B. Tel.: 391-0770, 391-1360,
288-2099 e 268-5827; Catete: Chaveiro
Império, Rua Corrêa Dutra, 76. Tel.:
245-5860, 265-8444 e 285-7443.

m

Wa
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).

Cláudio Paiva

O \lAPORtAMTB-
e evv^fc um

( VAtAOs

Quadrinhos

GARFIELD
C A COMTA

JIMDAVIS AS COBRAS VERÍSSIMO
JfW CWVS OU4A: ftAMa.. CctfXT&mXO.

tf,

& CKJXfrO
«50M O fiUp é?

- 
j

fi 
<FShL 

ft

UM ?eç\\fco
fRA -[vefim "cowcetçSo"

n

\\«
(

R

ir V? 
"íilt

CHICLETE COM BANANA ANGELI

VOCÊSRU4MP6TBATEO... >
iwictóo voefes cmncm

Dfí PPflMâTl.W2J/S?

VOCêSPENSAM
QOE S5o OS PONOSPAVÊÜCttoem

LyE&cg?

O CONDOMÍNIO

ofcveKiDoto
MEU lADo,"

LAERTE

O MAGO DE ID PARKER E HART PEANUTS CHARLES M. SCHULZ
5£U OAVAUE1RO ESTEVE
U3AMPO SUA APMAPURA
B ôOSTARÍAMCS DE EN-
,7 REVISTA'- IO

sjr

QDER O PEPOl-
MENTO DE UM.
HOMEM QUE
NUNCA 0AMHOÜ
UMA BATALHA P

1 I CONTINUAL
I I VIVO, J \

O 91 >E TJIRIA SE Bli
PISSESSE QIAtVOO
PEDICAR O RtSTO
PE M.INHA VIDA Pfl-
Rfl LHE FftZER PELtZ?

FAREWVQS LONSA5
CAMINHADA©
NOS BOSQUES
E BRINCAREMOS

jPABQUE AFORft..
:r

VOCê ÔENTAR/Í EM MEU
COLO, E EU COf-AREl

SUA ORELHA, E VEM*
MOS TV 7 E LHE PAREV
BlSCOlTlNHOeCb=

/QUE TIPO DE
[BISCOIT1NWOSÇ/

ED MORT L.F.VERiSSIMO E MIGUEL PAIVA CEBOLINHA MAURÍCIO DE SOUSA

KID FAROFA
A SRtA. HERMEN-"

/GARDA ESTA' DE
, VOLTA... PEN5gl

^G?UE DEVERIA

TOM K. RYAN
1 CONHECE MAIÍJ
^ALGUMA PIAPA?^

BF.T.TNDA—ST If GONHfcOfc r——- ,7—P—n ,\/ fA \ VALGUMA PIADA^y 9.MRn;E,PoaBM ADALBERTO K N/fo,
VVDLTA PFNSFI )/W ^ AG -*m\ <£>4 ~\ As E A 3UA/dOGAR <? % * SUftVEZ) AGOR'A 1

|

o queITa^^im-pleõ-COM ELE MENTE COM-PROU UMA
(ã£ nova

DEAN YOUNG E STAN DRAKE

j

Cruzadas
CARLOS DA SILVA

P 
1 

P [* f5 F P—ilPF—P—

75 M"
14 15 llSla*®

15
55——»

HORIZONTAIS — 1 — estilo caracterizado pola riqueza deornatos o pelo emprego do baixo continuo, quer em obrascameristlcas, quer em obras dramáticas e grandiosas, de carátersacro ou profano; estilo que floresceu paralelamente ao movi-mento plástico e arquitetônico acima descrito, e no qual predomi-na a ordem imaginativa sobre a lógica, o a pompa verbal, o usoabundante do imagens literárias, comparações, paradoxos, jogosmentais, etc., 8 —- 6lmbolo do astatlnio; 10 — conjunto deaxiomas de que se deduzem uma teoria ou um sistema lógico oumatemático; 12 — unidade de lumlnância no Sistema Internatio-nal, Igual à lumlnância, numa duração determinada, de uma fontecom área emlsslva de um metro quadrado e cuja intensidadeluminosa, na mesma direção, é de uma candeia; 13 — estrado domadeira suspenso em cordas, sobre o qual trabalham os operà-rios nas obras que se fazem em edifícios; prateleira fixa naparede, na qual os soldados, nas casernas, antigamente, punhamfardamentos e outros objetos, 14 — refrear; vencer; 16 — espéciede mutirão em que pessoas amigas vão alta noite, de sur-presa, á casa dum fazendeiro necessitado de qualquer Borvlçourgente, e cantando se dirigem ao trabalho, donde retornam ànoitinha, a cantar, entoando, após o jantar, uma reza segui-da de danças e cantigas; 17 — reação intensa e breve doorganismo a um lance inesperado, a qual se acompanhado um estado afetivo de conotação penosa ou agradável; comple-xo estado moral que envolve modificações da respiração, circu-lação o secreçõos, bem como repercussões mentais de ex-citação ou depressão; 19 — arrieira, tumor; 20 — exclamação do

asco, desprezo ou pouco-caso, pronunciada de maneira cantadae lenta, e seguida quase sempre de outra — axl; 21 cabranova; cabrita; 23 — nome dado a rochedos e blocos qusdrar.gu-lares de pequena superfície, dificilmente acessíveis; 24 — nega-tlvamente; ao contrário; 25 — gônero dramático originário da Ida-de Média, com personagens em gorai alegóricos, como ospecados, as virtudes, os santos, etc., podendo também comportarelementos cômicos ou jocosos; teatro popular, cuja ribalta ó arua ou praça pública; 27 — (Port.) terreno de pousio, inculto, mascultivável; 29 — onomatopéia do ruido de árvore que tomba; 30 —espécie de barreto vermelho, usado antigamente, inseto coleóp-tero clavlcórneo. que tem a faculdade de recolher a cabeça eas antenas; bengala grossa; 31 —extensão do 132m, tomada porbase para as carreiras de parelheiros; espaço livre da nau, juntoà popa, a distância entro uma esquina o outra do mesmolado de uma rua, 32 — braço de moinho de vento; aspa.
VERTICAIS — 1 — retângulo que, ao terminar o Jongo, éformado em torno do festeiro ou das pessoas importantespelos principais elementos que tomaram parte nele, o dentro doqual o festeiro é conduzido à cosa da festa; 2 •— proposição quese admite como verdadeira porque doia se podem deduziras proposições de uma teoria ou de um sistema lógico oumatemático; 3 —¦ agrupamento de valores de tempo combinadosde maneira que marquem com regularidade uma sucessão desons fortes o fracos, do maior ou menor duração, conferindo acada trecho características especiais, 4 — língua artificial, criadapor Edward P Foster; 5 — espécie de cesto usado por diversas

tribos indígenas; 6 — capa do prepúcio peniano, feita de certasfr.lhas, usada pelos índios paralntintins; 7 — tribo Indígenaextinta, que habitou nos Campos Novos de Paranapanema (SP); 8— ventosas de que são armados os tentáculos dos moluscos
acetabullferos; reentrâncias no interior da matriz do certos rumi-nantes; cavidade articular profunda do osso ilisaco, que searticula a cabeça do fêmur (pl.); 9 — argila aluvional colo-rida por óxldo de ferro; tinta amarela extraída dessa argila; 11 —
aplicação de cores vivas a uma estampa; 15 — focinheira morda-
ça; 18 — gênero de mamíferos artlodáctilos do grupo dosvelerlcôrnlos; 22 — patrão, senhor; 23 — nuca, cachaço; 26 —
cesto de palha de carnaúba, com alça; 28 — deslnéncia denotati-va do grau comparativo dos adjetivos; 30 — símbolo do elementonão metálico do grupo halogéneo, de número atômico 35.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — ainhum; Ixe; Idealismos; neo; molo; sotia; ja;alotropo; somie; oba; gi; nodulo; pisca-pisca; rama; uo; ec; aso-res; asa.
VERTICAIS — Ainsas; ideologias; neotimismo; ha; ulmarona;mio; Imo; xo; estai; simpodio; iti; obus; alces; opus; oaca; pra;

Correspondência paro: Rua dao Pulmoirao, 37 apí*4Botafogo — CEP: 22.270

Horóscopo

ÁREES
21 de março a 20 de abril
Entre em sintonia com a Lua em Libra e
entre em harmonia com os outros, rela-
cione-se, ame, expresse-se de forma re-
finada, inteligente democrática, reco-
nhecendo seus Impulsos egocêntricos
que tumultuam seus relacionamentos.
Equilibre-se.
TOURO
21 de abril a 20 de maio
O taurino atravessa uma fase de maiorocultismo, segredo, preocupado comsua segurança afetiva e material mas
para conseguir Isto será necessário
transformar seus valores totalmente. In-teresse pelo ocultismo. Atenção a negó-
cios e partilhas.
GÊMEOS
21 de maio a 20 de junhoAs pessoas estão requisitando você evocê está mais aberto para as pessoas.Mas o gemlnlano pode estar numa fase
de expansão e não terá muita paclêncfá
para suportar a rotina amorosa. Tentç
chegar a um acordo com os outros. En-
contre-se.
CÂNCER
21 de junho a 21 de julhoDiga não à repressão e reavalie suasemoções, sua vida familiar, tornando-se
mais carente, fechada apesar de tam-bém querer se associar às pessoas, deforma afetiva e social. A parte mais con-trovertida é a tarde. Instabilidade emo-cional.
LEÃO
22 de julho a 22 de agosto
O jogo é um dos passatempos preferi-dos de leão, mas não abuse da sorte aoespecular obscessivamente. Você estánuma fase de auto-exaltação, otimismo,
criatividade, favorecendo atividadesteatrais e esportivas. Conquistas amoro-sas.
VIRGEM
23 de agosto a 22 de setembro
Você pode expressar emoção preocu-pando-se com a segurança e a vida fi-nancelra das pessoas que lhe moblli-zam afetivamente. Bom dia paracomprar livros, discos, roupas e artigos
que valorizem sua beleza. Mas eviteexcessos. —
LIBRA
23 de setembro a 22 de outubro
A lua está revolvendo seu imaginário,tornando-o ainda mais belo, refinado eafinado com a vida social e o direito dosoutros. Você buscará o prazer, a concór-dia e vivências amorosas e familiares.Sensibilidade e sensualidade.
ESCORPIÃO
23 de outubro a 21 de novembroSua atração pelo perigo pode estar fa-zendo você exagerar um pouco nas suasincursões e situações que trazem riscomas muita excitação. Marte está lhe tra^zendo avidez incontrolada de viver si-tuações ardentes. Evite brigas.
SAGITÁRIO
22 de novembro a 21 de dezembroA fase é dinâmica para o sagitariano,recebendo a energia vital e auto-expres-
siva do Sol e também o trânsito de Mer-cúrio. estimulando seu raciocínio, seusestudos, sua comunicabilidade, tornan-do-o mais filosófico e inteligente.
CAPRICÓRNIO
22 de dezembro a 20 de janeiroTalvez hoje não seja o melhor dia parainvestimentos arriscados e nem o me-lhor momento para você tomar decisõesde grande porte. Uma sensação de limi-tação e de insatisfação pode desenca-dear um processo interno de reavalia-*
ção.
AQUÁRIO
21 de janeiro a 19 de fevereiro
A parte da tarde parece ser mais exaus-
tiva, trazendo momentos de falta de tato,excessos, nebulosidade e auto-repres-
são. Fora isto o dia segue positivo, enfa-tizando seus desejos de expansão e au-toconhecimento. Altruísmo.
PEIXES
20 de fevereiro a 20 de março
Hoje você pode perder uma batalha masnão a guerra. Saiba que esta fase émuito auspiciosa para você investir comotimismo e determinação para expandirsua vida pessoal, profissional, benefl-ciando-se de bons contatos. Cresça.

CARLOS MAGNO
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'Trailers' 
sao reprovados 

^ §1§|||e y 
V

.n • j0 j tpd r asseio c nccessidades fisiologicas, sen- paro dc alimentos". Os pcsquisadorcs (lC 6tlC£l mm'- ^
Pesquisa da UFRJ d obngados a almogar dentro dos re- con^ta°£ 0 discurso de moralise da Cama- \Mno Leblon mostra boques. Si SS^imSd Sis- ra usado pcla vercadora Rcgina GordiJ B| EjiilJ-, K'-'IS# vl
nilP falta hieiene 0deslinodadoao lixocoutro fator tandocitar como exemplo o fato de um Iho ate sua destituigao da prcsidencia ''v
que iaild niglCUC incnlnhridade aoontado oelo Nu- •citar comocxtmpio o ww uw u«. da Mesa Dirctoraja n3o convcnce mais. Wi '¦ ' 

^SHRPPRi K • *
; Ncnhum dos 30 /rafters instalados clc0. ..Qs rcsiduos liquidos s5o jogados ,ayar a| Entreasliderangasdos varies parUdos »; . II ' iE? 4v-K V |ao longo dft Avenida Delfim Morcira, Hirptunente no chao1' diz o rclatorio • „ « . ? vt » i.n nphn - opiniao c de que, caso consiga voltar f jk \ * <
: no Leblon (Zona Sul), tern condigoes de 5 J$£ aSuiSem maos^ Os tecn.cos do Nucleo acha- ^esid(,ncia> s^u iso,amento politico sera W i«| 

"M 
a V•funcionamento. A conclusao e do Nu- , « 

Jg diSSm ram, porcm, algq sem defe.to: os refr ^aior do que 0 que experiment na * -^y- *
cleo de Avaliagao de Produtos da Cop- SJ^So CE" O re aSrio con- prantes que vem engarrafados e se- 6 d intpeachnml. 0 afastamento Ik***-'nc frnnrHpiTirHn de Proaramasde Pos- painaaos jkio cnao .un-wio ladosdefabrica das atividades em plenano e declaracoes ... - •?!»" M " .

Trulinran em Encenharia da UFRJ) sidera a situagao grave, pois o ac 0 
principal objetivo do Nucleo de ceticas a respeito da nova Mesa levaram :—— >. .J'rrv-—'mip 

fwnma vUtoria nos trailers de lixo pode provocar Avalia<;ao 6 testar produtos industria- 0s colegas a considerar sua posigao aeti- .1  *, \
, j Accr.ninrnndp Mondores'do aparecimento de ratos e baratas . ijzad0s e divulgar os resultados ao pu- ca e ineoefente. Usando de seu habitual > *—?—-*~s I %grt S \

pedido da Associa<;ao de Moradores do quanlidade de lixo encontrada na tar- blico. A entidade pretende orientar os ar de superioridade, Regina Gordilho re- ' Wi 
" ' # 5 W

; Leblon. de do dia 4 de setembro, uma segunda- consumidores quanto aos produtos que bate: "Se eu voltar, vou compor com ' ffpk1 "• 4, -A
,dSo nrotMStsloS feira' c»uando « fcz,a V)Storia' mdhor atendam as suas neccssidades, quernquisercomporcomigo." . 1SM 1

,rado pelo proltssor Migueloe aimoni, sjonou os peSquisadores, porque nos contribuir nara a melhoria operacio- Desde que deixou 0 cargo, Regina J,,.» %ncnhum dos trailers dispoe dos tres f)ns de semana 0 vo)ume dc detntos de dPut0S industrializados e aju- nao tem feito outra coisa senao bata- SSfilli
. requisitos basicos de higieneJ: condi- aumenla e "acarreta um significativo dar naPeiabora(;ao de leis, normas e lhar na Justiga para sua recondugao. ; fg-^T ^ ^•<?oes de trabalho: agua correntc, luz . d contaminagao das pessoas que r uiamentos sobre as caracteristicas, "Meii objetivo e 0 de usar 0 processo •' ¦dffiMWMBfc ' 

,' 
eletrica e tratamento adequado de re- }^0.° os ,ra//ev„| SSSn / S desses oroduitos 0 

' democratico e faze-lo respeitado. 0 que AffSPPPP|PI> • ;' siduos. Alguns aproveitavam garrafas ,rc(lucwain ,raui 
. fabr cagao e uso desses produtos. u 

^ ngo entendem 6 que, se consi- M '
plasticas dcscartaveis para acondicio- 0 interior dos trailers e, de acordo ranilem convcnio com 13 ns dero 

que a minha destitui?ao foi ilegal, ' •
inar agua destinada a lavagem de ma- com os pesquisadores, pequeno e mal Defesa do Consumidor e pirep;Vpfnn,n tudo 0 clue veio deP°is n5° P°dc ter . .^n ^ •

terial e ao consumo dos funcionarios, dimensionado para suas funt;oes basi- com 0 Institute Nacional de Tec validade". Quanto a perder apoio >
que nao tem recursos para seu proprio cas e nem sequer projetado para 0 pre- gia. credibilidade, diz que nao esta preocu- Roatds sobre bomba e sobre dinheiro ja agitaram Piranhao

' 

^ 

^,(t 

'.** ^ 

^ 

r pada: UE um. direito iweu^e so tenho

w-' v . lEKsSISrs

Abdon ccmplemmla sm ap7sentadoria com a vends de cama, mesa de escritorio e ale batena nir dc Mclo (PDC).

Camelos expoem ate moveis na cal?ada Procuradores Habilita^o em Colorido em

Ate douco tempo os tradicio- da de livros, revistas e discos usa- aposentado Abdon Pessoa da Sil- IX13,nilCSt3.ITl SCU dCSCHnO apFOVft DrE13.S ctSSUSlci
nais pontos de camelos eram ruas dos. AU e possivel encontrar desde va,60anos vendequalquertipode ¦ • 

Q XJovPCTQ HI o DTTr KonVii'ctac
movimentadas como a Uruguaiana 0 primeiro disco gravado por Jorge objeto us;ado, inichstve penica, 3-POlO 3. IN3.V6§3- 312 21 JT Uv OS U3.IllllSl3.S
(Centro) e a Avenida Nossa Senho- Ben, a NCz$ 15, ate revistas Fon NCz$ 50; toca-disco, a NLzi JUU, e Dez procuradc)rcs e promotores de a Fundagao Ces- VESTIBULAR 0s banhistas das praias de ipanema
ra de CoDacabana (Zona Sul). Mas Fon, de 1919, a NCz$ 30. Os livros filmadora Chinon, super 8, a INLzi Justi?a sairam ontem em dcfcsa do pro- granrio, que organiza miW e Leblon passaram 0 ealorento dia de
n raHa :dh eles diversificam seus de arte sao OS mais caros, com 600. Ocupando quase toda a calga- curador geral de Justiga,-Carlos Antonio 0 vestibular da PUC, ///// ontem intrigados com 0 aspccto da agua

produtose seespalhamportoda a ™»,»e„ao utapassa. NCzS W

!o°bI,Sinu'stados', A sofistica^ao chegou ao ponto ««, tZiSSSZ d»)
como uma peruca usada, vendida de os camelos aceitarem ate enco- das um trocado para comp'e dade dc Lima do casQ sobre liga(;6es dustrjal aprovados tom avermelhado. Do Arpoador ate a

na Rua Gomes Freire (Centro). Na mendas de livros e discos de fregue- nntrnSime enrainosas de um oficial da PM. Em n0 tcs,e de habilidade oinKram 
imTos^do"S'fa™

esquina das ruas Ministro Viveiros ses mais exigentes. "As vezes, NCz$ 235. Como OS outros a\me assembleia realizada ha tres dias, Navega especiflca realizado no ultimo dia 10. leema afirmam ser natural
de Castro com Ronald de Carva- gente procura'nos sebos da cidade to8. de compra^sap^cobertores 0s 34 reProvados Poderao prestar f^riSS^Sde Souza, de
Iho, em Copacabana, por exemplo, \ encontra 0 que 0 cliente pediu", e tudo que Ih^or ofermdo E^&SI 

SlShSoSSs vestibular, que comega domingo, para 32 anos, curiosa e revoltada, pensando
podem ser compradas camas, mesa Conta 0 vendedor de livros Gilson Preocupado com os rapas, 0 ca- J 

0Lnizar um protesto contra 0 pro- segunda opgao de carreira. A PUC ofe- tratar-se de algum tipo de polui?ao,
de cozinha e conjuntos de sala-de- de Souza Mendes, 33 anos. Todos melo Jorge Luis, da Rua Ministro Puradorggera, nao c0nseguiui seqUer, co- rece 2.100 vagas em 25 cursos e seu fo. para e hgo" P^ra °s ve^s

estar de um lado da calgada, e do 0s dias ele estaciona sua Kombi Viveiros de Castro, deixa os moveis locar na pauta de deba[es 0 pedido de vestibular prossegue nos d.as 2 e 3 de fe™afd°enVanbc^raceh^

outro fogoes em diferentes cores azui junto ao meio-fio e coloca mais caros dentro da Kombi de exoneragao de Navega ao governador dezembro. As» provas serao realizadas um Qtest0 «Pensei numa campanha
estados de conservagao. dezenas de livros na cal?ada. Ex- frete de seu irmao. Ele garante que Moreira Franco. na propria PUC e na Universidade an- que aiertasse os Cristas, do tipo: Cui-

Mnc cp nas mas nrinciDais Dostos sobre 0 muro da Funarte para vender mais barado que as ''Nem de longe se cogi ou na a. ta Ursula. dado, nao mergulhem no coco".Mas se: nasl ru p fi^nm 
OS discos antieos e ao lado loias seu lucro e pequeno. Por uma bleia da exoneragao do procurador gera^ a redagao abre 0 vestibular 90 da O pessoal do Servigo de Polui?ao

tendencia dos camelos e competir ficam os di^s antigos e ao iaao, ioja wj 
^ s£m que mereceu de todos uma demonstra?ao puc e os 8.260 candidates tambem Ambiental da Feema, no entanto, ga-

com 0 comercio legal, vendendo em uma barr q _ ,. , rnlrhao 
ele cobra NCzS 150 e Dor de total apoio aos atos por ele pratica- farao no domingo provas de portugues, rante que tudo nao passa de um feno-

produtos que variam de meias de as revistas, que sao vendidas por colchao, J 
Por dos» dlsse 0 pr0curador Homero de literatura e matemdtica. A cadeira de men0 identico ao ocorrido semana pas-

seda a aparelhos eletronicos e brin- Jose Coutinho, 51 anos. Normal- uma mesa de cozinha com cm Freiras. O procurador geral saiu desa- quimica (engenharia, licenciatura e qui- Sada na Praia de Sao Conrado, quando
auedos imoortados, naquelas onde mente nao temos trabalho para bancos, NCz$ 200. U camelo Mar- gravado numa manifestagao consagr mica 

industrial) e Administragao, com grande quantidade de aguas-vivas entrou
0 fluxo de nedestre e menor, eles conseguir mercadorias. As pessoas cos — que, como Jorge Luis, ne- dora jamais vista em nossa ins u ? 6 42 candidatos para cada vagai sao os em decomposigao. A Feema chegou a

estao formSo um verdadeiro passam por aqui e oferecem livros gou-se a dizer 0 sobrenome - ex- reforgou 0 PJ°c"rado; Va d 
cursos que oferecem maior dificuldade esta conclusao colhendo amostras da es-

trcado das W?D, comeraali- discos que nao qaerem mais", afir- poem 
ggd. 

- fego Seme, d« »0 P SeiS^JE

toASplSto KfcLm)! maNa esquina das ruas Gomes ?or que a flializatao reprime OS OerS^Sg=Tsan.os = Joi Ri- con, 5.35; e Eagenharia, com 5,23 pair a opcrapo hojc dc _M nas daas

junto a Funarte o ponto e de ven- Freire com Riachuelo (Centro), vendedores ambulantes. cardo Lopes Guimaraes. candidatos por vaga.

Advertencia 
de telefonicos

sla, A Q h^rac curto prazo, porque quase todo produtividade. Pedem tambem a I fi# \J I* II(jrreve Cie 4o floras sistema e automatizado. Entre os mudanga da data-base de Janeiro H|l| ^ —-f T 
~| ¦

yai Ser encerrada que dependem do trabalho huma- para novembro e que as empresas H|| ,ri~n 1 TOME H
hnif* a mpia-nnite* no,algunsservigosessenciaisforam daTelebrascumpramodispostono Hil l l"\~T poltrona rf 15% allldaptino ranoje a meia nolle mantidos. Na Embratel. o rastrea- nrt5^ 8 Has Disnosicoes Transito- ¦ \\M ,,RAT6™*|I ImMSI flUESAPt lf% W^0' ®l iHI I

mento emonUoraeao de sa.ili.es rias6da CoasU.uieao, dando anisua I 
11«. J3 I

vertTtKia de^8 horas desde a zero aos funcionarios demitidos na gre- rp^Tl 2*215,00 2,37a 1 I
hora de ontem e so recomegam os mantido o atendimento ae emer ve de 1987 ! *4 9 ¦¦ >BDftB0U„ — 

* iAo. atonHimpntr* p mnnn- eencia a navios. Hi 111 ill , ". «wnr. /F*tewiCA0Em*rm caocira HT%  H
S7an.SK ho™ De O sindicato dos telefonicos man- Q Oito mil serventuarios da Jus- I lf-—rf MM "iB f*\ I

acordo com o sindicato da catego- tem equipes de plantao para aten- t,9a dec.d.ram, cm asseinble a, | rpj ^ 
^3 estantes UU 

\2S\ 
S

ria a adesao a greve, em todo der pedidos de manutengao em hos- entrar em greve as llh de hoje, ¦ LU 1)^=^12x195, ILIdU I J\ \ JL AE0P?i0 1
estado, e de 90%. Alguns serviQ0s, pitais, di^gacias e baUlhoeTd^^epid.candoaumento^m torao| | 

|| _ _LvX-J 2-^— I'M
como as ligapoes internacionais policia e no Corpo de Bombeiros. 170/o. Ja^ esperamos muito. As H|H| >*h ^WfM/. ITJ

com auxilio de telefonistas, estao Os funcionarios da Embratel, Te- crian?as pedem comida e nao sabe- |Nl« i 
jW

parados. Mas quem discar para os leij e Cetel, que sao cerca de 20.000 mos o que fazer , dissc Elizabeth ARQUIV0 . rama /LM H
servicos de informacao e auxilio no Rio, reivindicam reajuste de Gatto, presidente do sindicato.2 | l^ik DEAgoi AN Wy*. ~~ , ¦ %J?Jk H

stisa^ol 
-•por * wowa&sSMI

judicada por greves como esta, de vembro deste ano e 13,23% de totalizando Ncz$ 2.796. .r

1 COMER • , • WFSTFALIA RESTAURANTE Quem nao se lembra do tradicional restaurante alemao. que havia no Centro do Rio? Pois 61 Seu
Ttrv» rKwi 0,8'r° ,U 5t,CO arrtoo mattrf OaudioGonz^uniu^se a forte grupo da ^rea gastronomica e fez um novo Westttlia na Rua M6Xico. 70. Hoje. ap6s 2 anos. ° restaurante

fVB »«* k f* peloj restaurantes contmua bastante frequentado Esse ano abriram uma filial na GI6ria. juntinho S entrada do Metro. O sucesso tem sido absouto. As familias frequentam efazem
III K fl>l \X> kV 

& -T^rY |?su^festas de vSrios pontos da Cidade Maravilhosa sao assiduos fregueses. Card6. responsavel pe to comando do WestfSha GI6r a
k COm K\ para OS festejos de fim de ano em seu amplo salao. O WestfSlia abre diariamente para almopo e jantar so fechando alta

..Til—"g? R Hi H Hi K Mirsort Murad madrugada. Servem 6timo chope claro e escuro. Inumeros tiragostos como "lingua defumada kasslw apeMw •, R"fiS'm 3 Uf V '
VI lllllli Hi JJi-JUi-J-a- V  As 3,,s e 6JS 0 prmo mais disputad0 6 "osso buco". De sobremesa tem especial "torta de maracuiS . Rua da GI6na. 31_8 te|s.^222-9293/25^18&b..

} RESTAURANTE IMPE- PONTO DO AMBASSADORRIOTUR RECEBE INSCRI^AODECANDIDATAS A
^9 \f^S> I> j 7V10 ,. . dos por Jos6 Santos (RP do Hotel), eue Gelson Oalvi. saborea- I? A J1\1H4 DO CARNA VAL A TE DIA 25 - At6 dia 21 na Passarela |

m°sexceien«esp,a«os 
Rua Senador Dan,as. 25 de^onm o se,^ 03 e d,I 25 na Manna da G.dna Ligue para 293-99,7 ou 242-, 947 e

apreciando nossas serelas. tem 6timo chope ANDREA CRIST IN A - Seu primeiro aninho informe-se. !
StMWBB" pc°af^Frmoilco rJS?l°GOT« "Pelxe de v,da. d.a 26. no Rive Gauche Para receber seus convidados MIZAEL - O lar de Miriam-Renato Goudard fo, enriquecdo com o nasomento do peralta
TTfltlTfi^ ao mol'ho de camarao". "caldeirada" e a cfispu- estarao os pais Andr6a Cristina-Joao Bosco Misael. dia , 4_de novembro

H lilfl iIlJ ___ Poll ¦ pode jantarn287-3854 (eslacionamenlo IScil) CHURRASCARIA PALACE Com a RIO NAPOLIS — Amanha 6 dia de suculento "cozido no restaurante de Manolo e I

n F1CINA DA PRATA presfenga dos empres^rios Ricardo Saraiva e llidio Thomas a Marlon (Teixeira de Melo, 53-B Ipanema)
k OQlM\N I [i, ^faMTr^lnhfGoW^eigSnlJguraram filial bela casa recebeu c. importantiss,mo troteu 5 Estrelas em CL^ICA DR. ALOAN - Osiris Rocha Pereira enaitecendo o alto nlvel de

na Rua Figueiredo Magalhaes 147 B telefo testa de exceente nivel na discoteca de Chico c y. alen£jimento recebido na tradicional casa de saude
ne 235 7691 elegante Babil6nia  

* PREÇOS NÃO' REMARCADOS^
M AIS* DE 500 PEÇAS. PENDIDAS
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'Trailers

asseio e necessidades fisiológicas, sen-
do obrigados a almoçar dentro dos re-
boques.

O destino dado ao lixo é outro fator
de insalubridade apontado pelo Nú-
cleo: "Os resíduos líquidos são jogados
diretamente no chão", diz o relatório,
"e os sólidos ficam acumulados em
latas de lixo próximas, e também es-
palhados pelo chão". O relatório con-
sidera a situação grave, pois o acúmu-
lo de lixo "pode provocar o
aparecimento de ratos e baratas". A
quantidade de lixo encontrada na tar-
de do dia 4 de setembro, uma segunda-
feira, quando se fez a vistoria, impres-
sionou os pesquisadores, porque nos
fins de semana o. volume de detritos
aumenta e "acarreta um significativo
risco de contaminação das pessoas que
freqüentam os trailers".

0 interior dos trailers é, de acordo
com os pesquisadores, 

"pequeno e mal
dimensionado para suas funções bási-
cas e nem sequer projetado para o pre-

Pesquisa da UFRJ

no Leblon mostra

que falta higiene
Nenhum dos 30 trailers instalados

ao longo da Avenida Delfim Moreira,
no Leblon (Zona Sul), tem condições de

1 funcionamento. A conclusão é do Nú-
cleo de Avaliação de Produtos da Cop-

! pe (Coordenação de Programas de Pós-
Graduação em Engenharia, da UFRJ)

que fez uma vistoria nos trailers, a
pedido da Associação de Moradores do

Leblon.
Segundo relatório do Núcleo, elabo-

jado pelo professor Miguel de Simoni,
nenhum dos trailers dispõe dos três

.requisitos básicos de higiene e condi-
•ções de trabalho: água corrente, luz
elétrica e tratamento adequado de re-

| síduos. Alguns aproveitavam garrafas
plásticas descartáveis para acondicio-

I nar água destinada à lavagem de ma-
•terial e ao consumo dos funcionários,

que não têm recursos para seu próprio Boa tos sobre bomba e sobre dinheiro já agitaram Piranhão

Io BPM em frente ao Piranhão. Ela*
contou que estava saindo do prédio e
foi abordada por um homem que lhe
mostrou uma nota de NCzS 5, per-
guntando-lhe se era verdadeira. De-
pois, o homem a levou até o bueiro,
no qual Elizete disse ter visto maços
de notas de NCzS 5, NczS 10, NCzS
50 e NczS 100. Imediatamente, disse a
mulher, os dois começaram a pegar o
dinheiro, no que foram imitados por
várias pessoas.

Durante a tarde, os funcionários
do Piranhão acrescentaram novos de-
talhes à história. Falava-se, por
exemplo, que as notas, manchadas de
vermelho, voavam do ralo e que al-
guém teria recolhido NCzS 2 mil. Le-
vantou-se a hipótese de que o dinhei-
ro estaria escondido no ralo há muito
tempo e o pacote se rompeu com as
últimas chuvas. Para outros, a água
arrastou o pacote de outro lugar da
galeria. Os três policiais da cabine,
que estavam de serviço desde as 5h30,
disseram, porém, nada ter visto.

Funcionários da

prefeitura dizem

ter achado notas

Os bueiros da cidade costumam
ficar obstruídos com qualquer chuva,
mas jamais se ouviu falar de um ralo
de galeria de águas pluviais cheio de
dinheiro. Foi isso, no entanto, que
funcionários da prefeitura garantiam
ter encontrado, por volta das 11 h de
ontem, na Rua Afonso Cavalcanti,
em frente ao prédio do Centro Admi-
nistrativo, o Piranhão, na Cidade No-
va. O boato — ou seria verdade? —
tomou conta do prédio, onde já hou-
ve muitas correrias e disse-me-disse
por causa de bombas que não expio-
diram e desabamentos que não ocor-
reram.

Elizete Freitas, funcionária do se-
tor de limpeza do Centro Administra-
tivo, garantiu ter apanhado NCzS 65
no ralo, que fica próximo à cabine do

Colorido em

praias assusta

os banhistas

Habilitação em

desenho aprova

312 para a PUC
A Fundação Ces- VESTIBULAR

granrio, que organiza /WÀ
o vestibular da PUC, /flW/f
divulgou ontem a re- tmy
lação dos 312 candi-
datos a uma vaga no
curso de Desenho In- %„Mm Ê
dustrial, aprovados \J
no teste dc habilidade
específica realizado no último dia 10.
Os 34 reprovados poderão prestar o
vestibular, que começa domingo, para a
segunda opção de carreira. A PUC ofe-
rece 2.100 vagas em 25 cursos e seu
vestibular prossegue nos dias 2 e 3 de
dezembro. As provas serão realizadas
na própria PUC e na Universidade San-
ta Ursula.

A redação abre o vestibular 90 da
PUC e os 8.260 candidatos também
farão no domingo provas de português,
literatura e matemática. A cadeira de
química (engenharia, licenciatura e quí-
mica industrial) e Administração, com
6,42 candidatos para cada vaga, são os
cursos que oferecem maior dificuldade
aos candidatos. A seguir vêm Econo-
mia, com 5,85 candidatos/vaga; Direi-
to, com 5,35; e Engenharia, com 5,23
candidatos por vaga.

Procuradores

manifestam seu

apoio a Navega
Dez procuradores e promotores de

Justiça saíram ontem em defesa do pro-
curador geral de Justiça, Carlos Antônio
Navega, acusado de não investigar de-
núncias de envolvimento de juizes com o
crime organizado e de agir com má fé ao
afastar a promotora Nelma Glória Trin-
dade de Lima do caso sobre ligações
criminosas de um oficial da PM. Em
assembléia realizada há três dias, Navega
foi aplaudido de pé pela maioria dos
promotores e procuradores. Um peque-
no grupo que tinha recolhido assinaturas
para organizar um protesto contra o pro-
curador geral não conseguiu, sequer, co-
locar na pauta de debates o pedido de
exoneração de Navega ao governador
Moreira Franco."Nem de longe se cogitou na assem-
bléia da exoneração do procurador geral,
que mereceu de todos uma demonstração
de total apoio aos atos por ele pratica-
dos", disse o procurador Homero de
Freiras. "O procurador geral saiu desa-
gravado numa manifestação consagra-
dora jamais vista em nossa instituição",
reforçou o procurador Valdir Jenuíno.
"Cerca de 300 promotores e procura-
dores aplaudiram Navega de pé por 10
minutos", confirmaram Hedel Nara Ra-
mos, Gerardo Rangel Santos e José Ri-
cardo Lopes Guimarães.

Os banhistas das praias de Ipanema
e Leblon passaram o calorento dia de
ontem intrigados com o aspecto da água
do mar. Muitos estão acostumados a
vê-la marrom, por causa do óleo, ou
cinza e, até, coberta por uma repug-
nante espuma preta. Mas, nunca com
tom avermelhado. Do Arpoador até a
altura da Avenida Niemeyer, as areias
ganharam um rosado que os fiscais da
Feema afirmam ser natural.

Maria Francisca Alves de Souza, de
32 anos, curiosa e revoltada, pensando
tratar-se de algum tipo de poluição,
foi para casa e ligou para os verdes
Fernando Gabeira e Carlos Mine, para
fazer a denúncia. Chegou até a propor
um protesto. "Pensei numa campanha
que alertasse os turistas, do tipo: Cui-
dado, não mergulhem no cocô".

O pessoal do Serviço de Poluição
Ambiental da Feema, no entanto, ga-
rante que tudo não passa de um fenô-
meno idêntico ao ocorrido semana pas-
sada na Praia de São Conrado, quando
grande quantidade de águas-vivas entrou
em decomposição. A Feema chegou a
esta conclusão colhendo amostras da es-
puma rosa e, para tranqüilizar os banhis-
tas de Ipanema e Leblon, prometem re-
petir a operação hoje de manhã nas duas
praias.

AS PESQUISAS INDICAM

produtividade. Pedem também a
mudança da data-base de janeiro
para novembro e que as empresas
da Telebrás cumpram o disposto no
artigo 8 das Disposições Transito-
rias da Constituição, dando anistia
aos funcionários demitidos na gre-
ve de 1987.

|—i Oito mil serventuários da Jus-
tiça decidiram, em assembléia,

entrar em greve às llh de hoje,
^ reivindicando aumento em torno de

170%. "Já esperamos muito. As
crianças pedem comida e não sabe-
mos o que fazer", disse Elizabeth
Gatto, presidente do sindicato.2 O
menor salário na Justiça, hoje, é
NczS 1.300 e o sindicato proporá
elevá-lo para NCzS 1.747, com
mais 60% de dedicação exclusiva,
totalizando NczS 2.796.

curto prazo, porque quase todo o
sistema é automatizado. Entre os
que dependem do trabalho huma-
no, alguns serviços essenciais foram
mantidos. Na Embratel, o rastrea-
mento e monitoração de satélites
está funcionando. Também foi
mantido o atendimento de emer-
gência a navios.

O sindicato dos telefônicos man-
téffTêquipes de plantão para aten-
der pedidos de manutenção em hos-
pitais, delegacias e batalhões^dar
polícia e no Corpo de Bombeiros.
Os funcionários da Embratel, Te-
lerj e Cetel, que são cerca de 20.000
no Rio, reivindicam reajuste de
163%, incluindo a perda calculada
pelo Dieese (Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos Só-
cio-Econômicos) de janeiro a no-
vembro deste ano e 13,23% de

Greve de 48 horas

yai ser encerrada
hoje à meia-noite

Os funcionários da Telerj, Cetel
e Embratel estão em greve de ad-
vertência de 48 horas desde a zero
hora de ontem e só recomeçam os
serviços de atendimento e manu-
tenção à meia-noite de hoje. De
acordo com o sindicato da catego-
ria, a adesão à greve, em todo o
estado, é de 90%. Alguns serviços,
como as ligações internacionais
com auxílio de telefonistas, estão
parados. Mas quem discar para os
serviços de informação e auxílio a
assinantes — 100 e 102 —, por
exemplo, será atendido.

A grande maioria dos serviços
das três empresas não é muito pre-
judicada por greves como esta, de

TOME
PARTIDO.

MAS
VENHA

R&F&JQ

gg§§jí DE FERRO
2X215,00

POLTRONA (-.IRATÓRIA
35 2 x 1.190,'

DESCONTO

dlOITAÇiOTEI.EX-XEROXCADEIRAFIXA
ESTANTES
2 x IBS, A OPÇSO

É AQUIOEPOtITO

ARQUIVO
DE AÇO I2 X 950.

3RIAÍ SÁBADO ATÉ AS 12 h»

RUA DOS INVÁLIDOS-17 TEL. 224-8329
AV. SUBURBANA- 4.120TEL.241-0646RUA DOS INVÁLIDOS-33 TEL.252-9044

RUA DOS INVALIDOS-39 TEL.242-1781

Roteiro turístico
paios restaurantes

BEBER Mirson Murad

RESTAURANTE IMPE-
RATOR — O último do calçadão da Av

I Atlântica, onde os turistas ficam embevecidos
I apreciando nossas sereias, tem ótimo chope

Serviço correto sob a orientação maior de Ma
nolo Calvino. Francisco e José Gomes "Peixe
ao molho de camarão", "caldeirada" e a cfispu-

t tada "picanha ã campanha". Abrem para almo1 ço e jantar 287-3854 (estacionamento lácil)
OFICINA DA PR A TA
Nato e Mariazinha Goldzweig inauguraram fifial
na Rua Figueiredo Magalhães 147 B teiefo
ne 235 7691
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Micos soKos no estado

Data Numero
de micos

Jun/84 15 2

Jul/85 11 2

Set/87 22 11 • •
¦ • • .* . ..V '. ;.::'v.,r .

Nov/88 18 11

Nov/89 ,4 4

Silva Jardim. RJ —- Fotos de José Roberto Serra

Lindsay Kocincki, do zôo de Los Angeles, viu os micos soltos

Lei do Meio Ambiente

Fungo mata figueiras

Botânicos queimam

quatro árvores no

Campo de Santana
A morte de quatro árvores centena-

rias assustou os funcionários do Cam-
po de Santana (Centro do Rio), onde o
marechal Deodoro da Fonseca, há 100
anos, proclamou a República. O medo
de que um fungo pudesse causar danos
às 56 espécies de vegetais que cobrem
os 155.200 metros quadrados do parque
provocou ação imediata de botânicos e

engenheiros agrônomos, que recolheram
amostras da terra onde as árvores seca-
ram para exame na Universidade Rural
do Rio de Janeiro.

O professor Fugio Akiba, coordena-
dor da área de Fitopologia da UFRRJ,
constatou fungo, possivelmente polifoar-
ceas, sem conseqüências graves. As árvo-
res serão retiradas e queimadas longe
dali. O engenheiro agrônomo Luís Ro-
berto Cobra, do Campo de Santana, fez
aplicação de calcário na área onde as
árvores morreram, para fortificar. Mu-
das de figueira-da-hulia serão plantadas
dentro de dois anos.

Sobre-
viventes

Uma reserva pequena para abrigar a espécie

os pombos
vezes por ano pelos locais onde as aves
se aglomeram. Os laboratórios parti-
culares que se interessarem poderão fa-
bricar e comercializar o produto.
Através de panfletos, a Prefeitura vai
orientar a população a não alimentar
as aves, impedindo, desta forma, quefaçam ninhos próximos a áreas habita-
das. Para o diretor do Departamento
de Zoonoses, Osvaldo Luís de Carva-
lho, a distribuição de anticoncepcionais ê
um método eliciente e humanitário de
reduzir a proliferação dos pombos, evi-
tando que sejam sacrificados ou levados
para outros locais. Esta última solução é
a mais comum, mas só transfere o pro-blema, observou. A decisão pelo controle
de natalidade foi tomada em reunião
entre o Departamento de Zoonoses e
entidades protetoras dos animais, como
a Liga Brasileira de Defesa dos Direitos
dos Animais, a Associação de Proteção
aos Animais e a Sociedade Zoófila Edu-
cativa.

De acordo com Osvaldo de Carvalho,
nos últimos seis meses só foram regis-
trados três casos de doenças provoca-
das por contato com pombos, mas a
Secretaria de Saúde mantém quatro téc-
nicos para atender às reclamações. As
doenças podem ser transmitidas pelo
contato do homem com fezes secas dos
pombos, pelos piolhos que as aves carre-
gam nas penas e pela contaminação de
alimentos.

Micos-leões-dourados vêm logo

EUA doaram 9

que vão para
Silva Jardim

Bruno Casotti

Nove micos-leões-doura-
dos, criados em cativeiro,
chegarão ao Rio, proceden-
tes de Washington, para ser
libertados na Reserva Bioló-
gica de Poço das Antas, no
município de Silva Jardim,
último reduto desse animal
em extinção. O zoólogo Ben-
jamin Beck, diretor-assisten-
te do United States National
Zoo, onde estão os animais,
viajou para Washington, dis-
posto a trazer os micos na
próxima semana, ou no má-
ximo em janeiro. Isso depen-
derá de entendimentos com a
Pan American, que fará o
transporte dos micos de
Washington para Miami,
onde eles serão embarcados
em avião da Varig para o
Rio.

Será a sexta reintrodução da espé-
cie na reserva, que recebeu 70 micos,
muitos de zôos da Europa e dos Esta-
dos Unidos. A vinda dos micos de
Washington — quatro machos e cin-
co fêmeas — foi dificultada pela gre-
ve de funcionários da Delegacia Fe-
deral de Agricultura, que paralisou o
serviço de inspeção sanitária de ani-
mais no aeroporto. A greve terminou
na semana passada, mas surgiu outro
obstáculo: A Pan Am suspenderá o
transporte de animais a partir de
amanhã e até o final dé dezembro,
período em que aumenta o transporte
de mercadorias, por causa da aproxi-
mação do Natal.

Benjamin Beck está preocupado,
porque os micos se encontram em
isolamento desde Io de outubro. "É
difícil mantê-los em quarentena por
tão longo tempo", diz ele, explicando
que a medida é necessária, para ga-
rantir que os animais não tragam
doenças para o Brasil. O zoólogo
americano não acredita que a qua-
rentena trará maiores problemas do
que os habituais, decorrentes da
adaptação de micos criados em cati-
veiro à vida selvagem, mas diz que o
zôo de Washington espera a liberação
do viveiro para abrigar outros ani-
mais.

Beck veio ao Brasil acompanhado
de duas zoólogas: sua mulher, Beate
Beck, e Lirtdsey Kocincki, do zôo de
Los Angeles, de onde são provenien-
tes cinco dos nove micos-leões — dois
são da Inglaterra e os outros dois,
criados em Washington. Para não
frustrar a visita dos três pesquisado-
res, que receberiam os nove animais,
o Centro de Primatologia da Feema,
no município de Magé, cedeu quatro
micos, três dos quais foram soltos na
semana passada. Assim, o inicio da

Poço das Antas, que há seis anos desenvolve o Projeto Mico-Leão-Dourado, existem 300
adaptação à vida selvagem pôde ser
observado pelos americanos.

Os micos foram soltos em fazen-
das, pois a capacidade da reserva está
esgotada. Eles serão observados dia-
riamente, durante um ano, por equipe
de seis pessoas, que anotam dados
sobre comportamento. Em seguida, a
observação passa a ser feita três vezes
por semana, também durante um
ano. No início, os micos apresentam
dificuldades para se locomover e se
alimentar. Quinta-feira, um deles foi
encontrado cansado e sedento, no al-
to de uma montanha, sendo levado
para a reserva.

Lindsey Kocincki notou que os
micos reíntroduzidos têm dificuldade
de pular em galhos que balançam
muito e acabam caindo. Os zoólogos
colocam água e frutas nas árvores.
Para forçá-los a procurar comida, de-
positam alimentos em canos de PVC
furados, de modo que eles tenham o
trabalho de pôr a mão no buraco
para achar comida. Não faltam casi-
nhas de madeira nas árvores, para
eles dormirem. No pesçoço dos micos
é pendurado um radiotransmissor,
cujo sinal é captado por receptores
manuais dos pesquisadores, que des-
sa forma os localizam.

Uma fêmea abandonada pelo ma-
cho, quando estava grávida, recebeu
a companhia de um mico do Centro
de Primatologia, que acolheu com ca-
rinho o filhote. Uma outra fêmea está
em cativeiro, aguardando a chegada
de um macho, para conviver com ela
dois dias, antes de serem soltos. Os
animais, identificados por número ta-
tuado no corpo, por vezes enfrentam
a hostilidade dos nativos. Benjamin
Beck considera essa a época ideal pa-
ra reintrodução, por ser quente e
pouco úmida.

Os micos-leões-dourados estão
restritos a área de cerca de 8.500 hec-
tares, que correspondem aos 5.200
hectares da Reserva Biológica de Po-
ço das Antas mais as áreas de fazen-
das vizinhas. A reserva tornou-se pe-
quena para abrigar a espécie, que vive
dividida em grupos de 3 a 8 animais,
em territórios de cerca de 400 hecta-
res. A população tem aumentado
graças à colaboração de fazendeiros
de Silva Jardim, que permitem a rein-
tradução dos micos em suas terras,
desde 1985.

Existem hoje no Estado do Rio
cerca de 400 micos-leões-dourados —

300 na Reserva de Poço das Antas e
100 em fazendas vizinhas. O diretor
da reserva, Dionísio Pessamílio, diz
que a reintrodução permite quebrar o
grau de parentesco, que enfraquece a
espécie. Seu objetivo é aumentar a
população, mas isso depende também
de recuperação de áreas degradadas,
que representam 40% da área da re-
serva. Outra ameaça é a caça irregu-
lar na região.

Embora em zoológicos os micos-
dourados vivam em média 15 anos,
na mata não costumam ultrapassar a
idade de 9 anos. A zoóloga Beate
Beck observa que as íemeas criadas

Arma contra

Prefeitura espalha

an ticoncepcionais

em praças da cidade
Um programa de controle da natali-

dade patrocinado pelo poder público,
com distribuição de anticoncepcionais
e campanha de esclarecimentos em pra-
ças publicas, é a nova meta da Pre-
feitura para acabar com os pombos que
infestam as praças da cidade. O Depar-
tamento Gerai de Controle de Zoono-
ses, Vigilância e Fiscalização Sanitária
da Secretaria municipal de Saúde quer
utilizar o controle biológico para reduzir
o grande número de aves que, apesar de
alegrar velhos e crianças, irrita morado-
res e pedestres e, mais do que isso, trans-
mite muitas doenças.

Doenças pulmonares, toxoplasmose,
meningite, problemas intestinais e do
sistema nervoso, além de piolhos, são
alguns dos males que podem ser trans-
mitidos pelos pombos, que se multipli-
cam rapidamente nas cidades pela fal-
ta de inimigos naturais e por serem
alimentados pelo homem. Por isso, o
Departamento de Zoonoses resolveu lan-
çar o programa de controle, usando
um produto comercializado nos Esta-
dos Unidos e na Europa para esterili-
zação. dos pombos. Esse produto, mis-
turado à ração, será espalhado duas

çam a cidade e especialmente os favela-
dos, vítimas constantes de deslizamen-
tos de encostas.

Eliomar Coelho ressaltou que a
Constituição federal deu total autono-
mia aos municípios para definirem sua
política de uso do solo, inclusive tor-
nando obrigatória a criação de um pia-
no diretor para aqueles com mais de 20
mil habitantes. "A Constituição tam-
bém define a função social do uso do
solo", salientou o vereador. Mesmo
acreditando que a preservação do meio
ambiente está diretamente ligada à qua-
lidade de vida na cidade, Eliomar Coe-
lho acha que o espaço dos morado-
res das favelas deve ser mantido: "De-
vemos é urbanizar as favelas, para que
deixem de contribuir para a poluição
do meio ambiente e isso está estreita-
mente ligado à questão do saneamento
básico".

Integrantes do Movimento de Eco-
logia Social Os Verdes estiveram ontem
na audiência pública representando,
junto com outros grupos ecológicos, o
Plenário Pró-Participaçâo Popular. Eles
propõem a criação de um conselho mu-
nicipal de meio ambiente, para que a
população participe diretamente das
decisões que afetam sua qualidade de
vida. Segundo afirmaram, as leis fede-
rais e estaduais que tratam do meio
ambiente estão entre as melhores do
mundo, mas é preciso definir as atribui-
ções do município para que sejam apli-
cadas. \

em cativeiro têm duas crias por ano,
enquanto as que levam vida selvagem
têm apenas uma.

Administrada pelo Ibama (Insti-
tuto Brasileiro de Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis), a
Reserva de Poço das Antas desenvol-
ve há seis anos o Projeto Mico-Leão-
Dourado, com apoio dos governos
dos Estados Unidos e do Canadá e de
instituições ambientalistas. Dos 70
micos que foram soltos na mata, 27
estão vivos. Muitos deram crias —
nasceram 20 micos — e alguns já são
avós.

Além desse conflito, há outros liga-
dos à questão da qualidade de vida do
cidadão, definida pela política de meio
ambiente, saneamento básico e desen-
volvimento urbano. Ontem mesmo
houve uma discussão entre a assesso-
ria do vereador Fernando Willian
(PDT) e representantes de entidades
ecológicas sobre preservação do meio
ambiente e o desmatamento provoca-
do pela expansão das favelas. Uns ar-
gumentam com a extrema necessidade
de moradia e outros com a urgência
em conter os desmatamentos que amea-

Comissão recebe

propostas de

grupos ecológicos
A Comissão de Desenvolvimento

Urbano, Uso do Solo, Saneamento Bá-
sico e Meio Ambiente teve ontem a
primeira audiência pública, onde foram
debatidas propostas de entidades ecoló-
gicas para o capítulo do meio ambiente
da Lei Orgânica. O relator, vereador
Eliomar Coelho (PT), acredita que a
polêmica será a tônica da comissão:"Há um conflito de interesses clara-
mente delineado, especialmente sobre
a questão fundiária urbana: de um la-
do, o cidadão que ocupa o terreno, pre-
cisa de um teto para a família e vai
construir sua casa em qualquer lugar;
de outro, os grandes incorporadores e
os especuladores imobiliários".

7' PONTOS DE VENDA' DOS CARTÕES UNICEF NA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO
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Praia de Botafogo~TeTT55I=t649 Tel.: 284-3344

'
I

Papelaria Loja do Contador
Rua Santa Luzia, 827 — Tel.:
220-8752
Av. Graça Aranha, 351 —
Tel.: 583-3311
Bel Bazar Eletrônico
Av. Almirante Barroso, 81-c
— Tel.: 240-8410
MESBLA S.A — Todas as lo-
jas do Brasil

BARRA DA TIJUCA

Livraria Eldorado
Barra Shopping — Tel.: 325-
5255

Nova Ipanema Loterias
Carrefour — Tel.: 325-8244

Barra Shopping — Corredor
do Shopping

Divulgação e Pesquisa
R. Maria Angélica, 37 -
286-6093

-Tel.:

Agartha
Rua Jardim Botânico, 635 Lj.
105 — Tel.: 239-7797

Livraria Malazartes
Shopping da Gávea, Lj. 367 —
Tel.: 239-5644

DEL CASTILHO

Papelaria Papequi
Norte Shopping — Tel.: 289-
8660

NITERÓI

BOTAFOGO TIJUCA

Livraria Visão
COPACABANA R* Lopes Trovão, 134 Lj. 142

— Td.: 7H-0514

SHOPPING RIO-SUL — Cor-
redor do Shopping

Livraria Rubauat
Rua Visconde de Pirajá, 580
Lj. 208 — Tel.: 239-6497

Livraria Nova Galeria de Arte
Av. N.S. de Copacabana, 291"
Lj. D — Tel.: 255-4065

Tão feoâ pe virou duas.

CENTRO
Fundação Getúlio Vargas
Av. Pres. Wilson, 228 — Tel:
262-1169
CITEC
Av. Rio Branco, 156 — s/s 104
— Tel.: 262-7798

J. BOTÂNICO

O Sol
R. Corcovado, 213 — Tel.:
294-5149

Livraria Visão
Av. Ataulfo de Paiva, 135 Lj.
206 — Tel.: 259-8698

Livraria Romanceiro
Rua Eduardo Luís Gomes, 13
Lj. 02 — Tel.: 722-3215

Livraria Rio Market
Praia de Botafogo, 228 — Lj. IPANFMA
110 — Tel.: 551-3146

jr LEBLON

LARGO DO MACHADO

Saiu Penaflel
Largo do Machado, 29 si. 268
— Tel.: 225-1808

Fundação Getúlio Vargas
, 188 —

Livraria Eldorado
Rua Conde de Bonfim, 422 —

Livraria Xanan
Shopping Cassino Atlântico —
Tel.: 247-9540

Papelaria Loja do
R. Barata Ribeiro, 399 —
Tel.: 239-3995 Plaza Shopping

Corretor do Shopping

I

I
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JorgeCesar Fernandas, ^Tirot^. ^/ 

^rcconhecido 

mas negou cnme

Ricardo T. Fasanello
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^ Olavo 
Rufino

pnicia ouviu a esiuuame vania ico- v^j-i '"' ' 
'

Pierc do Gruitola, 43, que atendeu a

ram rcinquiridos os portciros Antonio ¦- y
Severino da Silva, 24, e Wilson Gomes l)M xi': ¦
da Silva,_ 42. De Vania, que mora na BF^ "* iT ***^

ciais quiseram saber se conhece o can- v. *«v v
tor e se ja participou de festa no apar- 0SMBIHHHfc'^ »r-T^"'-^ffr._,^
tamento dele. Ela respondeu <g». a. ^Hk '•:
negativamcnte as duas perguntas. g,~jf JH *•*Maria do Rosario e Luzinete disse- ¦¦ K|| ¦& ' ''ll|r. V
ram que no dia 8 o cantor saiu de casa M^H H JjS
por volta das lOh e so voltou as 4h do •'/ «PF^ v
dia seguinte, porque fazia uma grava- } %,
gao. Luzinete contou que falou com |- ''*j$pr 1 y^lllllsst.patrao varias vezes ao telefone e que i$0iRtfr&4l w?'' 'iSpH8L«»«it
so soube da morte da menina tarde 2
do de Paulo Cesar,

no predio. Confir- *£-•„ , _'*"^:4 ,V '«<
mou que da janela do apartamento ha
boa visao do play-ground da escola.

Maria do Rosario disse que toma •' ... '^^'"j i
conta dc uma filha do primeiro casa- <^W|BBHHMBKeML'>i'"f<t '»
mcnto do cantor, que tem l> anos. Ne- ¦• '¦ .:'V|: ,- '¦ ¦< A^>': - '-.j—"--',. .,;«
gou que Paulo C6sar promova festas R| *X „' jt. jno apartamento e disse que este ano gjH ju>»j' t *k")jF *
ele deu duas festas mas no play-ground
do edificio, uma em setembro, no seu Jo^^^on^naquma^oBanerj, falsificava tudo, de DUT a carteira de identidade e nada consta
aniversario, e outra no ultimo dia 14,
aniversario da filha, as quais compare- -w-« -¦ f mt

Falsario 
nao reage a<

:.<v '•:• •

•• '..

JORNAL DO BRASIL quinta-feira, 23/11/89 Cidade

A morte no 
^play-groue#

Olavo Rufino

Morador de prédio
de onde partiu o
tiro será ouvido

O delegado Carlos Bandeira Poppe,
da 20a DP, convocou para prestar de-
poimentos os moradores, empregados
e porteiros do Edifício Bachur, na Rua
Teodoro da Silva, 726, de onde partiu,
segundo peritos, o tiro que matou Fer-
nanda Fernandes Carracelas, de 3 anos,
há 15 dias. A menina foi atingida quando
brincava no play-ground do Jardim Esco-
la Pequenas Estrelas, na Rua Barão de
Cotegipe, 146, em Vila Isabel (Zona
Norte).

O síndico do Edifício Bachur entre-
gou ao delegado uma relação dos mo-
radores, entre os quais militares da Aero-
náutica e Marinha, um oficial da
Marinha Mercante e o cantor Paulo
César Santos, do conjunto Roupa Nova
(apartamento 805). Duas empregadas de
Paulo César disseram ontem à poli-
cia que não ouviram tiro no dia da
morte de Fernanda mas que houve ti-
ros no prédio em outras ocasiões
segundo elas, há comentários de que
são para espantar pombos, mas não
sabem de onde disparam.

Além da governanta Maria do Rosá-
rio Gonçalves, de 19 anos, e da empre-

gada Luzinete André Feliciano, 46, a
prlicia ouviu a estudante Vânia Teo-
doro Morado, 25, e o neuro-cirurgiâo
Piere de Gruttola, 43, que atendeu a
menina no Hospital do Andarai. Fo-
ram reinquiridos os porteiros Antônio
Severino da Silva, 24, e Wilson Gomes
da Silva, 42. De Vânia, que mora na
Rua Barão de Cotegipe, 374, os poli-
ciais quiseram saber se conhece o can-
tor e se já participou de festa no apar-
tamento dele. Ela respondeu
negativamente às duas perguntas.

Maria do Rosário e Luzinete disse-
ram que no dia 8 o cantor saiu de casa
por volta das lOh e só voltou às 4h do
dia seguinte, porque fazia uma grava-
ção. Luzinete contou que falou com o
patrão várias vezes ao telefone e que
só soube da morte da menina na tarde
do dia 9, através de Paulo César, que
ouvira comentários no prédio. Confir-
mou que da janela do apartamento há
boa visão do play-ground da escola.

Maria do Rosário disse que toma
conta de uma filha do primeiro casa-
mento do cantor, que tem 9 anos. Ne-
gou que Paulo César promova festas
no apartamento e disse que este ano
ele deu duas festas mas no play-ground
do edifício, uma em setembro, no seu
aniversário, e outra no último dia 14,
aniversário da filha, às quais compare-
ceram parentes e amigos.

Marlaldo I

orge: com máquinas do Banerj, falsificava tudo, de DUT a carteira de identidade e nada consta

Falsário não reage ao ser 
preso

Imobilizado, Paulinho da Matriz foi ao HSA fazer tomografia

Estava a serviço

de quadrilhas de

ladrões de carro
Jorge Ferreira de Pinho, de 38 anos,

até ontem, era capaz de resolver qual-
quer problema burocrático do cidadão
que batesse à sua porta. Sem ocupar
cargo público, ou ser conhecido em
altas rodas, ele tinha o Estadç em ca-
sa. Do DUT — Documento Único de
Trânsito — à carteira de habilitação,
passando pela de identidade e pelas
certidões de "nada consta", exigidas
na transferência de veiculos, Jorge era
o que os policiais conhecem por pape-
leiro, ou seja, falsàno.

O delegado da DV-Sul, Juarez Lis-
boa, afirmou que Jorge Ferreira de
Pinho, t\-zangão (falso despachante)
do Detran, é responsável pelo esquen-
tamento (regularização dos papéis de
carro roubado) da maioria das quadri-
lhas do Rio. tamanha a variedade de

documentos falsos que emitia. Mas sua
carreira foi interrompida pela manhã,
quando dois detetives da DV—Sul —
Delegacia de Vigilância e Capturas-
Sul o prenderam.

Os policiais Mário José dos Santos e
Renato de Carvalho chegaram ao pa-
pcleiro quase por acaso. Ao prende-
rem, há 15 dias, durante diligência em
Realengo, um rapaz com maconha e
carteira fria de habilitação, exigiram
que ele contasse como havia consegui-
do o documento. Daí por diante, foi só
observar a casa de Jorge Ferreira de
Pinho (Rua Curitiba, 611, casa 16, em
Realengo, na Zona Norte do Rio) e
seus freqüentadores, até o flagrante,
às 8h30, quando Jorge ainda dormia.

"Ele nem esboçou resistência", con-
tou Mário, "porque sabia que seria en-
quadrado por estelionato, o que não dá
pena grande". Segundo interpretação
do delegado Juarez Lisboa, Jorge pode
pegar de um a cinco anos de prisão, o
que depende de sua folha corrida e da
apuração de possível ligação com qua-
drilhas de roubo de carros.

Sobre isso, o próprio Jorge foi reti-
cente. Não negou a atividade na falsi-
ficação dos documentos, mas ressal-
vou que o fazia apenas "por dinheiro".
O preço cobrado pelo serviço variava
de acordo com a importância do do-
cumento. Uma carteira de habilitação
era fornecida por NCz$500, enquanto
uma certidão de "nada consta" saía
por NCz$2,50. Com ele foram encon-
trados espelhos dos variados documen-
tos, até duas máquinas de autenticação,
ambas do Banerj. para liberar DUTs e
Darjs.

Jorge a princípio não se esquivou de
contar detalhes de seu trabalho, mas
depois alegou que era hipertenso e
passava mal, para não falar mais nada.
Ele disse não saber os nomes dos que o
procuravam em casa. "Eles pediam o
que queriam. Minha função era só fa-
zer e entregar, não ficar perguntando
nome de ninguém", alegou.

Além de servir à freguesia, Jorge
usou a falsificação para se dar uma
carteira da Associação dos Jornalistas
Especializados do Brasil (entidade fan-
tasma), com o registro RE—1046.

Sete presos

fogem da

Dias Moreira
Sete presos de alta periculosidade— entre eles Petsy Leandro da Silva,

irmão do traficante Dcnis Leandro
da Silva, o Dcnis da Rocinha —, con-
denados a 241 anos de prisão, fugi-
ram, na madrugada de ontem, da
penitenciária Milton Dias Moreira,
destinada a condenados do Comando
Vermelho, no complexo penitenciário
da Frei Caneca (Estácio, no Centro
do Rio). A fuga só foi descoberta no
confere (chamada nominal) feito pela
manhã.

Os fugitivos são assaltantes de
bancos, traficantes e homicidas, to-
dos com penas para cumprir além do
ano 2000. Só Petsy Leandro da Silva,
com vários homicídios, tem 79 anos
de condenação. De fevereiro até on-
tem, 15 presos do Comando Vermelho
fugiram da Milton Dias Moreira.O
diretor-geral do Desipe (Departa-
mento do Sistema Penitenciário), Os-
valdo Deleuze Raimundo, disse que"tudo indica que a fuga foi facilitada,
pois não há sinais de rompimento de
grades ou teresas (cordas feitas com
lençóis, para a fuga) nos muros".

Ele comentou que "algumas gra-
des foram forçadas, mas apenas para
fingir que não houve facilitaçao"
Um dos presos, explicou, "é tão gor-
do que não passaria no pequeno vão
feito nessas grades. Além disso, um
mendigo, ex-presidiário, que todos os
dias dorme na porta da penitenciária,
viu quando os presos passavam tran-
qüilamente por uma guarita, às 5h."

Deleuze pediu à Procuradoria Ge-
ral da Justiça que determinasse a
abertura de inquérito policial na 6"
DP (Estácio), para apurar a" facilita-
ção de fuga". Ele deu ordens ao dire-
tor da penitenciária, major PM Édi-
son Rios, para divulgar o roteiro da
fuga e os nomes dos 14 agentes peni-
tenciários e policiais-militares de ser-
viço, mas o oficial negou-se a atender
aos repórteres.

São eles: Petsy Leandro da Silva,
sete homicídios e tráfico de entorpe-
centes; Paulo César Rodrigues dos
Santos, o Paulinho Bamerindus, 30
anos de prisão e respondendo a dois
inquéritos; Jorge Manuel da Silva, o
Jorge Barracão, 28 anos; Osvaldo de
Sousa Araújo, o Chiquinho do Ouro,
28 anos; José Ribamar Figueiredo,
assaltante e homicida, 27 anos; José
Evaristo Resende, o Zè Gordo ou To-
nelada, assaltante, 25 anos; e Osvaldo
Aguiar Filho ou Luís Antônio dos
Santos, assaltante condenado a 24
anos de prisão.

Caso Clipper — Cerca de 500
pessoas participaram ontem à noite
de uma passeata de protesto pelo as-
sassinato de um dos sócios do bar
Clipper, na esquina de Rua Carlos
Góis com Avenida Ataulfo de Paiva,
no Leblon (Zona Sul do Rio), Ma-
noel Gomes Francisco, domingo de
madrugada, por causa de um copo de
chope quebrado. O assassino, o pro-
fessor de artes marciais, Manoel Apa-
recido de Moura, o Alex Takahashi,
está preso na 14" DP. A passeata saiu
do bar às 18h e foi até a delegacia,
onde os manifestantes pediram justi-
ça. Mais três testemunhas do crime
foram depor ontem na 14" DP. O
delegado José Petra de Melo Neto re-
cebeu o laudo de necrópsia, que não
definiu se o tiro que acertou o peito
de Manoel ricocheteou no chão, con-
forme afirma Alex Takahashi em seu
depoimento. O delegado explicou que
foi retirado do corpo do comerciante
uma bala revestida de metal e o laudo
afirma que apresenta um achatamen-
to, que pode ter sido provocado
quando atingiu um dos ossos da cos-
tela. O tiro atingiu o lado esquerdo
do abdomem de Manoel Gomes c o
projétil se alojou na região dorsal.
Crime — Luís André Aquino da
Silva, de 30 anos, escrivão de 3a classe
da Polícia Civil, que respondia a in-
quérito como integrante de grupo de
extermínio, foi assassinado com vá-
rios tiros, inclusive um de escopeta,
que lhe dilacerou o braço direito. O
crime ocorreu ao final da noite de
terça-feira, em frente ao número
1.729, da Rua Pracinha Wallace Pais
Leme, em Nilópolis (Baixada Flumi-
nense). O detetive Hespanhol, da 57"
DP (Nilópolis) onde Luís André
esteve lotado durante alguns anos ,
apurou que ele estava ao volante de
seu Saveiro branco, RJ-- JW 1701.
Os criminosos o retiraram com vio-
lência do carro, arrastaram-no até a
calçada e o mataram com mais de 10
tiros, principalmente na cabeça, con-
forme constatou o perito Pantoja,
do Instituto de Criminalística Carlos
Éboli. Os assassinos roubaram a pis-
tola 9mm do escrivão e fugiram em
seu carro, abandonado à altura do
Km 25, da pista de descida da Aveni-
da Brasil, em Guadalupe (Zona Nor-
te). A 31a DP (Ricardo de Albuquer-
que, na Zona Norte) apreendeu no
Saveiro uma apólice de seguro, em
nome de Luis André, e duas cápsulas
deflagradas de revólver calibre 45,
privativo das Forças Armadas.
Explosão — Cinco pessoas saí-
ram feridas em explosão na tarde de
ontem na fábrica da Colabel, na Ave-
nida Roberto Silveira, número 1.328,
em Nilópolis (Baixada Fluminense).
A explosão seguida de incêndio ocor-
reu às 13h40, quando Jorge Inácio de
Oliveira, Sebastião Lúcio, Paulo Luís
Cunha, Genivaldo da Silva e Lucy^
Mcndcb lanavam sánííFum vaza-
mento num botijão de gás. Todos os
feridos foram socorridos no Hospital
Juscelino Kubitschek e removidos
para hospitais especializados em
queimaduras. Os bombeiros de Niló-
polis apagaram o fogo, impedindo a
destruição total da fábrica.

Traficante vai a exame Testemunha incrimina fiscal

'Paulinho 
da Matriz'

faz tomografia
com escolta de 20

Escoltado por 20 policiais do Serviço
de Operações Especiais do Desipe (De-
partamento do Sistema Penitenciário), o
traficante Paulo Martins Xavier, o Pauli-
nho da Matriz, de 37 anos, que está
ameaçado de ficar paraplégico, esteve, na
madrugada de ontem, no Hospital Sousa
Aguiar (Centro), onde fez uma tomogra-
fia computadorizada. O médico Valter
dos Santos, do Desipe, não quis revelar o
resultado, mas informou que a tomogra-
fia mostrará a extensão da lesão sofrida
pelo traficante. Paulinho da Matriz levou
um tiro no pescoço e o projétil alojou-se
na coluna cervical. Valter dos Santos
quer saber se ele ficará ou não paralíti-
co.

Gemendo muito, imobilizado na ma-
ca, Paulinho da Matriz um dos maio-
res traficantes de tóxicos do pais ficou,

no HSA por uma hora e retornou ao
Hospital Central Penitenciário, na Rua
Frei Caneca (Centro). Ele fora resgata-
do, em setembro, do xadrez da DVC
Polinter, juntamente com o companheiro
de cela Carlinhos Itabuna, e refeugiou-se
em seu sítio, em Florianópolis (SC).

Quinta-feira, acompanhado do cu-
nhado Isnaldo de Andrade, de 21 anos,
apareceu no Morro da Matriz (Engenho
Novo, na Zona Norte), seu reduto, para
arrecadar dinheiro nos pontos de venda
de tóxicos. Envolveu-se em tiroteio com
a quadrilha de Charles, do Morro da
Cachoeirinha, no Lins de Vasconcelos
(Zona Norte). Isnaldo, com um tiro de
escopeta na barriga, está internado no
Hospital Pedro Ernesto, em Vila Isabel
(Zona Norte).

Na ocasião, um homem de aproxima-
damente 35 anos foi morto com vários
tiros, no alto do morro, e teve o corpo
arrastado pelos criminosos até um vaza-
douro de lixo, na Avenida Marechal
Rondon.

Ricardo T. Fasanello

China escondia no barraco metralhadoras, escopetas e revólveres

'China' 
está na cadeia

PM in vade fa vela

de Manguinhos e

apreende drogas

O traficante Evandro Luís de Melo,
o China, 27 anos, foi preso ontem de
manhã na favela de Manguinhos, onde
controlava a venda de tóxicos, em ope-
ração que mobilizou 25 soldados do 22°
BPM (Bonsucesso). Também foram

-presos Júlio Cèaai Sacramento, o Ju-
Hão, 19 anos, braço-direito de China, e
Antônio Marcos Justino Rodrigues, 18.
A polícia apreendeu 400 gramas de co-
caína, um quilo de pasta para a fabn-
cação da droga, 100 gramas de maco-
nha, uma metralhadora calibre 9 mm.
uma escopeta 12 mm, uma espingarda
22 mm. um revólver 38 mm. três rifles

22 mm e munição. China foi ferido a
bala ao resistir à voz de prisão.

A operação policial começou às 9h e
terminou depois do meio-dia. O trafi-
cante, que diz ser da Falange Verme-
lha, foi encontrado com os outros dois
numa casa tipo palafita próximo ao
local conhecido como Santuário. Al-
guns moradores criaram tumulto para
impedir a saída do traficante, mas a
polícia controlou a situação. Mesmo
assim, China só pôde deixar a favela de
táxi. Antes de ser levado para a 21a DP.

-Q-comandante da opefa^ào, major "o-

Seis reconhecem
'Tiroteio" como o

matador do camelô
O fiscal Jorge César Fernandes, o

Jorginho Tiroteio, foi apontado por seis
testemunhas, na 3a DP (Rua Santa Lu-
zia. Centro), como o assassino do camelô
Renato Monteiro de Almeida, o Pepé. O
crime ocorreu na tarde de segunda-feira
no Largo da Carioca porque Renato,
segundo as testemunhas, não quis pagar
propina de NCz$ 50 para poder traba-
lhar.

Jorginho Tiroteio é auxiliar de lim-
peza da Comlurb (matrícula 01407591-0)
e está emprestado à Secretaria Muni-
cipal de Fazenda para a fiscalização do
comércio ambulante desde 1976. Ele tem
antecedentes de porte ilegal de arma na
10a DP (Botafogo), em 1987, e na 3a DP,
em 1980, quando foi preso em flagrante,
e ainda um processo por homicídio, em
que foi absolvido, na 4a Vara Criminal
de Duque de Caxias (Baixada Fluminen-
se).

Duas das testemunhas prestaram mi-
nucioso depoimento ao delegado Gusta-
vo Fabiano. Uma delas, Ibrahim Santos,
disse que viu Renato sentado, de cabeça
baixa, comendo, e Jorginho Tiroteio sa-
car uma arma das costas e outra da
cintura e fazer quatro disparos. Um tiro
atingiu a nuca do camelô, matando-o, e
outros feriram Demas da Silva Paulo,
aue está internado no Hospital Souza
Aguiar.

Outra testemunha, o menor M., de 15
anos, também camelô no Largo da Ca-
rioca, contou que Jorginho Tiroteio que-
ria que Renato pagasse NCzS 50 de
propina para que sua mercadoria não
fosse recolhida. Ele disse que o fiscal
chegou em um Gol cinza esverdeado e
que o motorista ficou ao volante, espe-
rando. "Ele ficou parado próximo à
minha banca, disse que tinha que le-
vantar (recolher) a mercadoria e me
abaixei para juntar. Escutei os pipocos
(tiros), vi o Renato rodando e ele cor-
rendo."

M. conversava com os repórteres em
frente à sala do delegado e empalide-
ceu ao ver Jorginho Tiroteio subindo
as escadas, com o advogado Humberto
Gaze. Ficou desorientado e desceu cor-
rendo a escadaria. Como as outras tes-
temunhas, M. teme ser também assas-
sinado pelo fiscal.

Reconhecimento As testemu-
nhas fizeram o reconhecimento frente a
frente com Jorginho Tiroteio. Embora
tenha presenciado tudo, o advogado
Humberto-Gaze negou-se a atestar nos
autos que estava presente quando as
seis pessoas apontaram o fiscal como o
assassino do camelô. "Nós pedimos a
ele que assistisse o reconhecimento para
provar que estamos cumprindo o Código
Prnrpsso Pennl" disse o delegado

Chrlstina Bocayuva
MT" '

naldo, encaminhou-o ao Hospital Ge-
ral de Bonsucesso, onde também deu
entrada o policial Laranjeiras, que so-
freu diversas fraturas ao cair de uma
laje. Parentes e amigos dos presos fi-
zeram protesto na porta da delegacia e
no final da tarde os três foram transfe-
ridos para a DVC Polinter.

Gustavo Fabiano.
Jorginho Tiroteio negou que tenha

matado Renato e até que tenha estado
no Largo da Carioca na tarde do crime.
Alegou que os camelôs que o acusam
dão o golpe do esticâo (enganar o fre-
guès fazendo-o crer que deu uma nota
menor do que a que usou para pagar a
mercadoria).

Jorge César Fernandes, o Tiroteio, foi reconhecido mas negou crime

Propina e coleta de Natal

chacinha passou o tempo todo
recolhendo dinheiro dos camelôs. Disse
que o chefe ganhou o apelido de Tiro-
teio depois de balear um menor na per-
na, no Largo da Carioca, em 1984. Ele
também viu Jorginho Tiroteio com duas
armas e contou que ele disparou com a
que estava na mão direita.

A mulher de Renato, Maria da Con-
ceição Severino, disse que Jorginho Ti-
roteio exigiu NCzS 50 do marido para
deixar "arriar a mercadoria". Ibrahim
revelou que Renato foi morto porque"não respeitava os fiscais e não paga-
va o que eles exigiam". Segundo ele,

rwnlhrm ,'i inprrnHnm rlt» :il-

Todas as testemunhas ouvidas no
inquérito que investiga o assassinato
do camelô Renato Monteiro de Almei-
da acusam Jorginho Tiroteio de crime
de extorsão. Ibrahim Santos, por exem-
pio, chama os fiscais de "garis melhora-
dos", afirmando que nenhum tem pre-
paro para a função: "Eles trabalham na
limpeza e são recrutados para fiscalizar
os camelôs." "Eu não vou ficar traba-
lhando sendo assaltado, porque para
mim o que eles fazem é assaltar o carne-
lô", acusou Ibrahim, denunciando que
os fiscais cobram a propina de acordo
com o tamanho e tipo de mercadoria
vendida na banca. "Quando o Jorge
vai, ele exige NCz? 50 , disse o menor quando
M.

Aílton da Silva Oliveira, 22 anos,
disse que um outro fiscal, conhecido
como Cachacinha cinco cruzados, é en-
carregado por Jorginho Tiroteio, que
chefia a equipe, de recolher diaria-
mente a propina de NCzS 5 por barra-
ca. No dia ao crime, segundo ele. Ca-

gum camelô, ao invés de levar para o
depósito, os fiscais a repartem entre si
e, quando o camelô vai tentar reaver,
verifica que não está no depósito. Dis-
se também que nessa época do ano. em
vez de recolherem dinheiro, os fiscais
pegam mercadorias para dar de pre-
sente de Natal.

F
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Arquitetura violentada

Leigos alteram traço original dos projetos sem critério técnico ou consulta ao autor

Ronaldo Theobaldo — 08/08/74 Delfim Vieira —31/01/82

Fernanda Pedrosa

"No Brasil, o direito au-
toral do arquiteto não vale
nada." A constatação é de
Maurício Roberto, que fez
parte de um dos escritórios
de arquitetura mais impor-
tantes do Rio de Janeiro, o
MMM Roberto. Ele fala
por experiência própria.
Afinal, depois da morte de
seus irmãos Milton, em
1953, e Marcelo, em 1964,
tem testemunhado inúme-
ras modificações nos pré-
dios projetados por eles,
quase sempre feitas por lei-
gos, sem o menor critério.

A esse coro de protestos
juntam-se o também arqui-
teto Marcos Konder Neto e
a viúva de Afonso Eduardo
Reidy, Carmem Portinho.
O primeiro viu seu traço
elaborado para o Restau-
rante Rio's, no Aterro do
Flamengo, ser totalmente
modificado por necessida-
des comerciais. No telhado,
surgiram chaminés e apare-
lhos de ar condicionado; na
fachada, uma escadaria on-
de havia uma sacada; na
varanda dos fundos, com
vista para a Baia de Gua-
nabara, surgiram cozinha e
banheiros.

Com "mais de 80 anos",-
Carmem Portinho, embora
ainda ativa, não tem mais
ânimo para fiscalizar as
modificações feitas nas
obras do marido, um dos
mais importantes represen-
tantes da moderna arquite-
tura brasileira. Se o próprio
Instituto dos Arquitetos do
Brasil e a comunidade, com
seus protestos, não conse-
guiram evitar que um via-
duto perfurasse uma das
obras mais premiadas de
Reidy — o Parque Proletá-
rio da Gávea —, Carmem
acredita que ela muito me-
nos.

Maurício Roberto já
perdeu a conta das vezes
em que tentou contato com
o Ministério da Aeronáuti-
ca, a fim de orientar as
obras feitas no terraço do
Aeroporto Santos Du-
mont, espécie de "faveliza-

ção" de um dos prédios
mais marcantes do Centro
do Rio. Eles não são contra
as mudanças; querem ape-
nas ser consultados e cola-
borar para que as modifi-
cações sejam feitas com
harmonia, de acordo com o
traço original.

Esse desejo às vezes tor-

na-se realidade. Acontece,

com freqüência, com o in-
ternacionalmente consa-

grado Oscar Niemeyer,
tantas vezes convocado pa-
ra dar novos toques às suas
obras. O próprio Maurício
Roberto já participou de
reformas em alguns edifi-

cios que projetou: 
"Afinal

de contas, a manutenção da
arquitetura dos nossos pré-
dios é sempre um prazer",
justifica. No entanto, para
aqueles que continuam des-
respeitando o trabalho do
arquiteto, ele providenciou
uma cláusula contratual

que obriga o contratante a
consultar o autor do proje-
to, "em 

qualquer época"
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Parque da Gávea é um projeto de habitação popular de alto padrão

A AACOA A Dnwvn A intensa onda de protestos antes, durante c
ACCSSU 4 Ddff <i depois da construção da Auto-Estrada Lagoa-Bar-

ra, em 1981, não foi suficiente para evitar a desflgu-
flâcíimiVAll 11TY1 <1 rução de um dos projetos arquitetônicos brasileiros
QCSII&lllUll 31IIfl.il mais premiados e conhecidos internacionalmente: oConjunto Residencial Marquês de São Vicente,

n)iAm{ rt rS também chamado Parque Proletário da.Gávea (Zo-
UUrd prailMIM na Sul do Rio), de autoria de Afonso Eduardo

*¦ Reidy, que morreu em 1964, aos 55 anos.
Avf/inAl4 O conjunto fazia parte de um projeto do Depar-

d IA? IIU CXlvI 1U1 tamento de Habitação Popular da Prefeitura do
Rio de Janeiro, que pela primeira vez no Brasil
tentou construir habitações populares de alto pa-
drão, com escola, ambulatório, piscina, mercado,
creche e áreas verdes. Projeto semelhante ao do
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O projeto original do aeroporto tinha laje superior sem adereços

Aeronáutica

cria 
"favela"

no Aeroporto

Santos Dumont

O desrespeito ao traço original do arquiteto
trouxe graves problemas ao Ministério da Aero-
náutica, encarregado da administração dos aero-
portos. O Aeroporto Santos Dumont, inaugura-
do em 1942, começou a sofrer modificações na
década de 50, quando foram construídas várias
salas no terraço do prédio. As obras avançaram
sobre um vão de 20X20 metros, abalando a estru-
tura da construção, sem falar no efeito antiestético
que deturpou o desenho do edifício.

Em conseqüência da ampliação das instalações,
feita sem qualquer critério, o aeroporto teve que
passar por obras de escoramento no subsolo. Re-
centemente, outras reformas foram feitas no pré-
dio. Para o arquiteto Maurício Roberto, que junto

Reprodução
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O desenho original do Restaurante Rio s incluía varanda na fachada

Modificações na

fachada do Rio's

violam conjunto

tombado do Aterro

Há mais de dois anos, o arquiteto Marcos
Konder Neto vem tentando fazer com que os co-
merciantes que arrçndaram o Restaurante Rio's,
no Aterro do Flamengo (Zona Sul), retirem as
modificações que fizeram principalmente na facha-
da do prédio, projetado por ele durante a gestão do
prefeito Marcos Tamoyo. Konder reclamou à Rio-
tur— Empresa de Turismo do Município do Rio
de Janeiro, responsável pelo imóvel, mas até ago-
ra não conseguiu que a empresa tomasse providên-
cias contra a firma Churrascaria Rincão Ltda.

De acordo com o termo de permissão de uso, as
benfeitorias só poderiam ser feitas com prévia au-
torização por escrito da Riotur. Na realidade, a
firma arrendatária não consultou ninguém, muito

' ' rffi1 "i J1 iTTTTiifilTffifriffyifi'*4
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A estrada foi uma violência contra Reidy e os moradores do prédio

conjunto da Gávea havia sido construído em Benfi-
ca (Zona Norte), com o nome de Conjunto Resi-
dencial do Pedregulho. Nenhum dos dois chegou a
ser terminado e ambos também sofreram com a
falta de manutenção.
Como explica a engenheira Carmem Portinho,
companheira de Reidy durante quase 30 anos, o
arquiteto gostava de projetar prédios públicos, co-
mo o Museu de Arte Moderna, no Aterro do
Flamengo, também desenhado por ele. Isso tornou
suas obras mais sujeitas a modificações indevidas e
sem critério. No prédio da Gávea, no entanto, a de-
molição de alguns apartamentos para passagem da
auto-estrada, mais do que uma intervenção desas-
trosa, foi uma verdadeira violência. Não só contra

m

o projeto arquitetônico, mas também contra os
moradores e a própria idéia de democratização da
moradia.

Há cerca de um ano, conta Carmem, a Secreta-
ria de Educação restaurou a escola do Conjunto do
Pedregulho, onde a piscina havia virado lixeira. Ela
lembrou que o Museu de Arte Moderna, que teve
seu espaço interno totalmente modificado depois
do incêndio ocorrido em 1978, agora começa a ter
sua feição original recuperada. "Imagine que, para
evitar as goteiras, colocaram um telhado de zinco,
ao invés de renovar a impermeabilização", co-
menta Carmem, que dirigiu a Escola Superior de
Desenho Industrial durante 20 anos.

Rubens Barbosa — 31/05/70

IK

Maurício Roberto não foi sequer consultado sobre as modificações

com os irmãos Milton e Marcelo formava um
dos escritórios de arquitetura mais importantes do
Rio de Janeiro até os anos 60 — o MMM Roberto,
que projetou o aeroporto —, a Aeronáutica po-
deria ter solucionado pelo menos o problema esté-
tico, colocando um peitoril mais alto e treliças na
parte de cima da fachada, para esconder o que
ele chama de "verdadeira favela"

Maurício Roberto, 69 anos, reclama que nunca
foi consultado a respeito das modificações. Por
causa disso, aceitou a sugestão de seu advogado e
inclui nos contratos para elaboração de projetos
uma cláusula que obriga o contratante a consultar
os autores, em qualquer época, sempre que quise-

rem realizar reformas. Os irmãos Roberto projeta-
ram muitos prédios públicos, como o da Associa-
ção Brasileira de imprensa, do Instituto de
Resseguros do Brasil, da Academia Brasileira de
Letras e o Edifício Seguradoras, todos preserva-
dos.

Com relação ao Edifício Marquês do Herval, na
Avenida Rio Branco, não tiveram a mesma sorte.
Depois da briga judicial entre a administradora do
prédio e um condômino que se recusava a consertar
o quebra-sol de sua janela, o condomínio decidiu
retirar todos os quebra-sóis, modificando total-
mente a fachada de um dos edifícios mais represen-
tativos do auge da moderna arquitetura brasileira.

Fernanda Mayrink
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À varanda deu lugar à escada de granito que Konder quer demolir
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menos o autor do projeto, embora o contrato
previsse também que as possíveis modificações te-
riam que ser executadas pelo arquiteto que fez o
projeto ou um substituto "de igual gabarito" indi-
cado pela Riotur.
A denúncia sobre as modificações foi feita também
á Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Sphan), pois o prédio faz parte do con-
junto do Aterro do Flamengo, que é um monumen-
to paisagístico tombado. Um representante da di-
retoria regional da Sphan esteve no local, consta-
tou as alterações e comunicou o fato à Riotur
Trata-se, portanto, de desrespeito generalizado,
que não se restringe apenas à criação do projetista.

Os comerciantes que exploram o Rio's -i. um

dos mais caros restaurantes da cidade — chegaram
a construir outra cozinha e sanitários numa parte
da varanda que dá para a Baía de Guanabara, com
o objetivo de atender à choperia improvisada ao ar
livre. Konder interveio e sugeriu a transferência
da cozinha e banheiros para o subsolo, projeto
realizado por ele mesmo. No momento, a maior
batalha do arquiteto é pela retirada de uma escada-
ria em granito, construída no lugar de uma varanda
existente na fachada do prédio. Com essa escada, o
restaurante tem agora duas entradas pela frente:"O desenho ficou completamente desequilibrado,
isto eu não aceito de jeito nenhum e vou lutar até o
fim para que eles retirem a escada" afirma Kon-
der

,
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Longe do Rio, o 6°FestRio mantém a tradição e se

iinicia com um bom filme e muita desorganização

«W^i ORTALEZA — SOCIEDADE dos
M poetas mortos (Dead poets society),
¦" de Peter Weir, abre hoje à noite, em
sessão de gala no cine São Luiz, na capital
cearense, o 6o FestRio (Festival Interna-
cional de Cinema, Televisão e Video do
Rio de Janeiro). Pela primeira vez, o único
festival classe A do país, se desloca de sua
sede original e de seu nome, em busca de
anfitriões mais generosos, no caso, a se-
cretária de Cultura Violeta Arraes Gerva-
seau, principal patrocinadora do evento e
presidente do júri de longas-metragens.
Durante dez dias, Fortaleza promete mais
de uma centena de filmes, distribuídos en-
tre a competição oficial e hors-concours,
seis mostras paralelas, homenagens a Os-
waldo Massaini, Charles Chaplin, Renato
Aragão e ao National Film Board do Cana-
dá, além de longas jornadas de video e dois
seminários — Revolução Francesa e o ci-
nema e Cinema e a questão social. E um
telão ao ar livre apresentará uma mostra
especial musical na volta da Jurema, no
Baixo Fortaleza.

' A temporada promete ser quente. As
retinas dos ci-
iiéfilos cea-
renses serão
brindadas
com um ban-
quete de atra-
ções nunca
visto por
aqueles lados,
enquanto
convidados
estrangeiros e
starlets ainda
não conheci-
das deverão
fazer misérias
para driblar o calor equatorial. Já a alta
voltagem da campanha de segundo turno
pode pintar como o mais forte concorrente
do 6o FestRio. Quem terá mais pontos no
Ibope: um Mistery train, de Jim Jarmush
(que já confirmou sua ausência no festi-
vai) ou um debate Lula versus Collor na
TV? O diretor-geral do FestRio, Nei Srou-
levich, não perdeu tempo, e antes do pri-
meiro turno disse que se empenharia em
levar os dois vencedores para debater cul-
tura em Fortaleza. Não se sabe a quantas
anda a sua intenção, mas se o Festival
conseguir se impor como acontecimento
em plena corrida presidencial, já pode se
considerar vitorioso e ficar com o Tucano
de Ouro que oferecerá ao melhor longa.' Depois de fazer a festa dos cariocas du-
íahte cinco anos, lançar Pedro Almodovar
cóm O matador ou premiar Bagdad Café,
de Percy Adlon, um sucesso internacional,
o FestRio promete finalmente, nesta sex-
ta edição, liqüidar seu ponto mais vulne-
rável — a organização, cujos inúmeros fu-
ros de programação enlouqueciam os
maratonistas da sétima arte. Desta vez,
prometem, tudo será diferente. Até on-
tem, porém, o FestRio mantia a tradição e
afundava em desorganização. Na sede do
festival, o hotel Othon Palace, havia te-
lex, mas não havia operadores ou máqui-
nas de escrever. O credenciamento da im-
prensa não estava pronto. Nem o catálogo
oficial. No hotel, a telefonista só comple-
tava pedidos de ligação interurbana para
hóspedes e o telefone público, instalado ao
lado da recepção, estava quebrado. O chefe
da assessoria de imprensa, João Luís Al-
buquerque, agia com indiferença a qual-
quer solicitação. O presidente do festival,
Luís Carlos Barreto, tinha preocupações
maiores. Não se conformava com a negati-
va da Varig em autorizar vôos internacio-
nais no aeroporto de Fortaleza. "Isso é um
colonialismo, e não condiz com o poten-
ciai turístico do Ceará", fazia coro a se-
cretária de Cultura cearense, Violeta Ar-
raes Gervaseau.

No Nordeste, apenas o aeroporto de Re-
cife opera com vôos internacionais. Os
convidados estrangeiros — explica Barre-
to — que chegam a Recife não desembar-
cam na cidade para não terem que aguar-
dar "um dia" pelo horário de vôo para a
capital cearense. Preferem seguir para o
Rio, e depois retornar a Fortaleza. "Isso
sai muito mais caro para nós", afirmou.

CRÍTICA ? 'Sociedade dos poetas mortos'

Acadêmico, mas

muito sensível

Susana Schild

Pals Filme Diretor
Argentina Cipayoa . 

". 
¦ JorgeCoscia

Austria Die Skorpionefrau/Mulher escorpido Susanne Zanke
Brasil j; ; Que bom te ver viva. , ¦ vj'V.. ;.;¦ jiiivi!;!L' i Sill
Brasil Minas, Texas Charles Stone
Cuba Venir al mundo! Vir ao mundo ¦ . Miguel Torres
Espanha La luna negra/Lua negra Imanol Uribe
Estados Unidos Sena — Em busca do amor perdido Alexander Rockwell
Franga Manika. une vie plus tard Manilca, uma vida no al6m Francois Villiers
Holanda The cook, the thief, his wife and her lover

O cozinheiro. o ladrAo. sua midJier e seu awanta Fetor Graenaway.
HungTia Mr. Universe Gyorgy Szomjas

• Inglaterra IaSI!! Fellow traveUer/Na Hata negra iiir
Inglaterra Bearskin, an urban fairtale Pele de urso Ann e Eduardo Guedes
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It Alia Gioco al massacro Damiano Damiani

lilll0 111111" LoIa 1 * Marm Novate
Portugal Oprocesso do rei Joao Maria Grilo
Tchecoslovaquia Ptvkleiidomu hzwuziio ¦ JiH SMIiil'1
Uni&o Sovi6tica Rokovaya Oshilka/Erro fatal Nikita Hubov

filme norte-ameri-
cano Sociedade dos
poetas mortos (Dead

poets society), do australia-
no Peter Weir, tem tudo pa-
ra ser um adequado abre-a-
Ias do 6o FestRio: história
edificante, produção primo-
rosa, direção apurada, foto-
grafia deslumbrante, óti-
mas interpretações e um
final capaz de tirar muitas
lágrimas do público. Os
mais modernos talvez con-
siderem o filme um pouco
acadêmico — mas é justa-
mente disso que ele fala: da
vida de alguns jovens no fi-
nal dos anos 50 na aristocrá-
tica Academia de Welton,
em Vermont, um reduto da
tradição britânica de re-
pressão escolar em pleno so-
lo norte-americano. Ainda
não era tempo tempo de se-
xo, drogas e rockVroll, em-
bora os jovens mais ousados
tivessem suas versões-59 de
festa de embalos. Mas não
era isso que se esperava dos
rapazes da Academia. Eles
deveriam atender às altas
expectativas dos pais, viver
sob o jugo da "tradição,
honra e disciplina", e se dar
por muito felizes. Era o que
faziam, até que um profes-
sor com nome e alma de
poeta, John Keating (Robin
Williams, de Popeye e Bom
dia Vietnã)) surgiu para de-
sestabilizar comportamen-
to tão exemplar. Seu instru-
mento de subversão: a
poesia.

A história do cinema
tem ampla galeria de pro-
fessores dedicados, passan-
do por Adeus Mr. Chips e
Ao mestre com carinho, ge-
ralmente com altas doses de
boas intenções e sentimen-
talismo. Filmes didáticos,
digamos assim. De uma cer-
ta forma, esses ingredientes
também estão presentes em

Sociedade dos poetas mor-
tos, mas a competência do
diretor Peter Weir supera
eventuais escorregões.

Inspirado em roteiro ori-
ginal de Tom Schulman,
boa parto do filme se passa
entre as paredes da Acade-
mia, confinamento compen-
sado por paisagens magnifi-
cas. 0 grupo de rapazes,
embora convencional — to-
mos o tímido, o rebelde, o
caxias, o incompreendido,
etc. — é moBtrado com con-
vicção e vivacidade por um
elenco basicamente es-
treante, confirmando a veia
do diretor com adolescentes
e crianças, já mostrada em
O pic-nic na montanha mis-
leriosa, Galipoli e A teste-
munha, e também sua segu-
rança na criação de climas e
desenho de personagens. Es-
se frescor contrasta com a
experiência do mestre Kea-
ting, em refinadíssima
atuação de Robin Williams,
impagável quando mostra
aos alunos como Marlon
Brando e John Wayne inter-
pretariam Shakespeare. Ex-
aluno da Academia de Wel-
ton, Keating revela aos alu-
nos que, na sua época, um
grupo criara uma sociedade
secreta para ler poesia e de-
safiar suavemente os códi-
gos da escola. O inocente
modelo foi repetido e, ob-
viamente, reprimido.

O desenvolvimento da
trama não chega a ser im-
previsível: o que se pode es-
perar de um professor trans-
gressor junto a um bando de
jovens reprimidos em uma
escola que quer tudo menos
mudança? Um dos rapazes,
Neill (o promissor Robert
Sean Leonard), quer ser
ator, bate de frente com o
pai autoritário, e as conse-
qüências, pode-se imaginar,
não são das melhores. Que
os espectadores mais sensí-
veis não esqueçam de levar
muitos lenços ao cinema.

PAULINHO TROMPETE
E BANDA 2/4

Participação Especial
MAURO SENISE
De 4o á Sábado

grátis sua 1 • Vodka Orloff.
Rua Garcia D'Avila, 15

i Tel.: 267-6596 ¦

PIONEIRA EDITORA

Qualidade, grande variedade de peças e preços baixos. Vá ao Casashopping
e encontre todas essas vantagens na li Liguidação de Tapetes, Tecidos e 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.

Tapetes a partir de NCzS 29,00
Tecidos a partir de NCzS 25,00

Quinta-feira, 23 de novembro de 1989

JORNAL DO BRASIL

Rio de Janeiro —

Tempo no cinema

De 23 de novembro a
Rio

Av. Ataulfo de Paiva, 270
Tels: 294-0196 -

Varísãaâs «bUNGERIK - LINHA PRAIA - MODA ,CENTRO: Rua do Ouvidor. 145 — Te!.: 222-2)28 |TUUCA: Rua Conde de Bonfim, 322A —Tel.: 254-1334COPA: Av. N.Sra. de Copacabana, 646B — Tel.: 236-1474MADÜREIRA SHOPPING RIO: 2a PIjo — Tel.: 350-9493

Exposição "ÁRVORES DE NATAL, PRESERVE ESTE SONHO" As mais
belas árvores de natal feitas por decoradores, paisagistas, designers e
personalidades do cenário artístico e social De 18 de novembro a 3 de
dezembro. Às árvores serão leiloadas dia 4 de dezembro, às19hs, no 3o
piso, em beneficio da Creche São Vicente de Paulo. Venha ao Rio De-
sign Center pela preservação do sonho de um natal feliz

DE 11 A 26 DE NOVEMBRO NO PAVILHAO DE EVENTOS DO CASASHOPPING
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PREÇOS COM DESCONTO COMERCIAL VÁI.IDO ATÉ 29.1 li),
RUA JOSÉ LINHARES, 245. ^X™"»««m«*mm.PARA AS FILIAIS T1JUCA, BOTAFOGO, LEB1XJN, MEIER

(Diis dl Cruz) EINGÁ.)

VINHOS

VINHO ALEMÃO LIEBFRAUMILCH BRANCO 700 ML 55,90
VINHO ALEMÃO ZELLER SCHWARZE KATZ 700 ML 69,90
VINHO PORTUGUÊS MATHEUS ROSÉ 750 ML 49,90

NACIONAIS

PÊSSEGO CALDAS METADES BORDON 450  16,90
GELÉIA POMMYS MORANGO 320  17,90

LATICÍNIOS/FRIOS

QUEIJO BORBOLETA CUIA KG  129,00
QUEIJO PALMIRA CUIA KG  129,00
LOMBO CANADENSE SEARA KG  66,90
LOMBO DEFUMADO SEARA KG  42,50
FIAMBRE C/PICKLES SEARA KG  22,80

Multinacional

IMPORTADOS OFERTA

AMEIXA SECA ARGENTINA KG 11,90
AZEITONA PRETA ARGENTINA KG 12,90
PASSAS CHILENA ESCURA S/CAROÇO KG 11,90
AZEITONA VERDE ARGENTINA KG 11,90
AZEITE ESPANHOL Y BARRA VIDRO 500 ML  16,90
AGUARDENTE BAGACEIRA NETTO COSTA LITRO  229,90
CONHAQUE FUNDADOR ESPANHOL 750 ML  159,90
LICOR ESCOCÊS DRAMBUIE 750 ML  299,90
LICOR TIA MARIA JAMAICA CAFÉ 750 ML  119,90
WHISKY BALLANTINE'S 12 ANOS LITRO  499,90
CONHAQUE FRANCÊS REMY MARTIN 700 ML  459,90

homenageia o

mano Caetano

RobertBrõughton entrega^prem^ãmCaetano Veloso. No deia^TMorên^còr^ãnmopãino espetáculo

todos a estas alturas, vítima de uma
romaria de elogios comparável à de
Caetano. "Foi lindo", comentou o
compositor. Bob explicou que a idéia
das cores apareceu "de repente" na sua
cabeça. "Eu nem ia falar nada, porque
o povo não quer discurso, quer música,
mas na hora vi Caetano de vermelho e
amarelo e me lembrei da Shell", disse.
Quanto à citação de letras do artista,
Bob confessou que não sabe todas de
cor. "Só alg-umas", admitiu o executi-
vo, que além de tiete de Caetano é
passista da Mangueira há muitos car-
navais. Talvez não esteja nesta lista a
antiga Paisagem útil, que fala da lua
oval da Esso, a arquiconcorrente da
Shell.

O compositor recebeu pelo prêmio
US$ 8.000 ("no câmbio oficial", segundo
o gerente de Projetos Culturais da
Shell, João Madeira, ou seja, cerca de
NCz$ 56.000). Não estão incluídos aí o
aluguel do Teatro Municipal, o farto
coquetel e o pagamento da banda (Ri-
cardo Cristaldi nos teclados, Toni Cos-
ta na guitarra, Otávio Fialho no baixo,
Cesinha na bateria e Carlinhos Brown
na percussão). O espe.táculo teve,ainda,i,
participação especial na percussão de
Moreno Veloso. tàal terminou a festa e
um nome já estava supercotado para o
prêmio de 1990: Gilberto Gil.

Caetano Veloso veste as cores da

Shell, canta no Municipal e diz que

vai votar em Lula no segundo turno

Mareia Cezimbra

SEM 

saber que vestia as cores da
Shell — calça vermelha e ca-
misa amarela, notadas com
bom humor pelo presidente da

multinacional, Robert Broughton —, o
.cantor e compositor Caetano Veloso
recebeu terça-feira à noite o Prêmio
Shell para a Música Brasileira-89. Du-
•rante uma hora e meia de show, Caeta-
no cantou da antológica Alegria ale-
\gria à recente Estrangeiro e deixou o
público do Teatro Municipal aos gritos,
.inconformado com apenas dois bis:
¦Quereres e Meia lua inteira. Depois do
¦espetáculo, o baiano de 47 anos trocou a'roupa por um jeans, beijou, abraçou e
tirou fotos com centenas de amigos e
tietes, em coquetel no Café do Teatro.
Os beijos mais longos e carinhosos fica-
,ram para a ex-mulher Dedó Veloso.
Emocionado, ele apresentou o filho
Moreno aos compositores Braguinha e
Herivelto Martins (este, membro do jú-
ri Shell). "Tenho que fazer uma antolo-
]gia de vocês lá em casa para Moreno
aprender", disse.

• Chegado de Nova Iorque há quatro
dias e "não muito chateado, só um pou-
co" com a derrota de seu candidato
Leonel Brizola no primeiro turno da
eleição para a Presidência da Repúbli-
.ca, Caetano declarou que votará em
Lula para presidente no segundo turno:
•"Eu só gravei o apoio a Brizola no
programa do PDT depois daquela his-'tória de lançarem o Sílvio Santos.
Achei aquilo intolerável e decidi ali
votar em Brizola. Antes eu queria vo-
tar no Roberto Freire (PCB), porque
gosto da cara dele. Queria votar no
Mario Covas (PSDB), porque é sensato,
e no Fernando Gabeira (PV), porque é
insensato. Eu achjaya.çiue o PT, o parti-
do mais interessantérd$ érasil, devia
ganhar corpo antes de chegar à Presi-
dência, mas agora voto em Lula." Ele
atribui a boa votação de Fernando Col-

lor de Mello, do PRN, ao desejo da
população de botar tudo, o passado, os
velhos políticos, para trás. "Não sou
totalmente contra isso, mas ó claro
que o povo. vai se decepcionar se ele
ganhar. Eu, que conheço este elenco de
atores, voto na esquerda."

O espetáculo de Caetano começou
radicalmente intimista, de banquinho
e violão. A discrição era tanta que dava
a impressão de que todos — o artista e a
platéia — estavam fisicamente cansa-
dos. Coube, porém, ao presidente da
Shell, Robert Broughton, dar um show
de alto astral e levantar o ânimo geral.
Quando subiu ao palco para entregar o
prêmio ao músico, Robert Broughton
revelou-se uma tiete de carregado so-
taque ao homenagear o compositor
com trechos da música Branquinha:"O cantor Milton Nascimento, por te-
lefone de Nova Iorque, mandou-me di-
zer que esse Caetano está demais. Esse
velho baiano, esse mano qualquer, esse
macaco complexo, esse mico león, esse
Caetano está demais", disse, fazendo
ainda todo mundo rir com o sutil agra-
decimento ao compositor por ter vesti-
do as cores vermelha e amarela da
Shell.

Houve até quem pensasse que Ro-
bert Broughton tinha conseguido des-
concertar o artista. Surpreso, Caetano
respondeu não saber que "a roupa neo-
tropicalista" (havia ainda um paletó e
sobretudo verdes, tirados no começo do
show) e "uma multinacional" tinham
as mesmas cores: "Isso demonstra a
continuidade de uma estética dúbia e
de um tipo de humor que eu e Gilberto
Gil propusemos no tropicalismo." A tal
roupa, de fato, era a mesma usada por
ele durante o show de lançamento do
LP Estrangeiro, este ano, no Canecão.

i"Um idiota que escreve num jornal de
São Paulo disse que este disco era con-
gratulatório. E é.

No coquetel, Caetano disse ter "ado-
rado" o discurso de Bob, já íntimo de

CONCERTOS

Bf*B

DE BOTAFOGO

MIGUEL PROENÇA
no piano

DIA 24/11 às 12:30 e 13:30 hs.
Centro Empresarial Rio

Praia de Botafogo, 228
Convites gratuitos nas Agências BFB

Patrocínio Exclusivo

BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S.A.
ASSOCIADO AO C RÊDIT LYONNAIS

51
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Cartão do
Leitor.
Nãová ao
Teatro semeie.

TEAR - KELLINS ,.Ar
ARRAIOLOSE OUTROS «KaEAGÀ
K. VISO )Nl)lí Dl. PIKAJÁ; -581) nFTPC
S1IIÍS. 102 - I <)N,I lAFCilLa

A Gl.AGÂ A,ILIDA VOCÊ A HEDECORAH SUA
. CASA PARA O NATAL!

PREÇOS A PARTIR DE NCiS 800,00 m2

Música ao vivo,'
Vozes * Virgínia * Paulo Andrade * 9 à,1 f C< jT J2fhT\T
Pianista * Paulo Romário * V-/ JLZvk_> JL kjJL y
Piano Bar~Creperie * Conde de hujá, 201 Botafogo * Tel.; 246-7754 * Após 21h.

ijKaiser. «1 Adriana Calcanhoto no People
• ^Qhadowj azz Prisents "Luizfio PaivaeMacaé" *Av. BartolomeuMitre, 370* Itel.: 294-0547

bolecoleco ANGELA RO-RO
APRESENTA DE QUARTA

ftSABADO. av. 28 de Setembro, 205. Informações e Reservas: 204-2727. Vila Isabel.

RADIO STARSRIO
JAZZ Com DUDll MORAES, LIANE MAIA, SILVIA MASSARI e PAULINHO MACHADO
nt 0irei;ãlí Geral: ^n'ntla $ Pail'a'Direi:â0 Musica'6 lecla(los: Paulinho Machado- Textos: Flávio MarinJjj -
CLUB Apoio: VAKEM IMlIm Tai.: SOUTH1

Hotel Mèridien (subsolo) -Tela.: 541-9046 e 275-9922 R: 717 Serviço de jantar a partir das 20 W, m

.

* venda especial de natal*
aberto aos sábados

|g||| I 1 i:'\, . C; :i7' 1 f||§|f|l1
loja: av. ns. copacabana 807 sala 704 - 257-5979
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TRIO IRAKITAN

fia vario
De Segunda a Domingo . i ¦>-r,

-,V;-  . , .
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¦V Grande Leilão da Temporada de 1989

ROBERTO HADPAP

LEILÕES DE ARTE

Grandes coleções de particulares com aproximadamente
1000 lotes.

Vendas ao Correr do martelo

DESTAQUES
Mestres da pintura nacional e internacional, Prataria, Mobiliária,

Porcelanas, Vidros (grande coleção de peças
assinadas Galle ), Esculturás, Arte Sacra, Jóias e Outros j

B3M»0«I<ÇÀ0
24,88 e SM» <ie Mov«inlmi
Mixta, sAImmIo c «loxiiin^o
15 à«23 liorus

LEILÃO
3738,39 c 80 «le novembro

I v 2<1« <!cz«mlir« às 21 It

Ríia Pouipfuii 27-A - Copacabana
•' i'. : Acesso TíclU rua Figueiredo Magalhães

Tcls.:'(0ál) 2»5-7Wl -255-3993 PAI3X ,,J

VIII BIENAL DE

MÜSKA BRASILEIRA

€©HTIMPORÂ»

2- CONCERTO

quinta-feira, 23 de novembro de 1989

TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA
REGENTE: RICARDO PRADO

RAUL DO VALLE

LORENZO
FERNANDEZ

CIRLEI
DE HOLLANDA

CLÁUDIO
SANTORO

Contextura

Variações Sinfônicas sobre um tema brasileiro,
para piano e orquestra
ESTRÉIA MUNDIAL
Solista: Maria da Penha

Vitória
(texto de Carlos Drummond de Andrade)
Solista: Inácio de Nonno

Sinfonia ns 14
ESTRÉIA MUNDIAL
Obra encomendada pela VIII Bienal de Música
Brasileira Contemporânea

Homenagem póstuma ao compositor,
no dia do seu 708 aniversário

ENTRADA FRANCA

Zozimo

Ronaldo Zanon
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Pratini de

Moraes ei
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Stone
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& Jlfci|iBWK '* 
|

'ml 
V WBK9 -I

¦TTv '•

rmil ^

9HK.: H

Garros-chefes
A editora Rocco tem prontos dois best-sel-

lers para a temporada de fim de ano.
O primeiro. Messias, de Gore Vidal, mos-

tra os bastidores das seitas dos pastores ele-
trônicos com um relato cruel sobre a religião,
a manipulação das massas e o poder.

O segundo, assinado por Tom Wolfe, é
Da Bauhaus ao nosso caos, uma curiosa in-
cursão do autor pelo mundo da arquitetura,
mostrando as contradições entre o que é
construído e para que acaba servindo.* * *

Gore Vidal e Tom Wolfe foram no ano
passado os dois maiores vendedores da edito-
ra.

Fogo!f

A lulalada do governador Moreira Franco
ajudou o candidato Fernando Collor a definir
a estratégia para tentar conquistar úma boa
parcela do voto brizolista no Estado do Rio.

Collor vai começar a atirar pesado em Mo-
reira. * * *

A idéia é fazer de Moreira o seu Sar-
ney fluminense.

Intensivo
O Preocupada com a possibilidade de Luís
Inácio Lula da Silva vir a ser eleito presidente
da República, a cúpula do PT já começou a
tratar do assunto.
0 Contratou uma psicóloga e um professor
de português para dar acompanhamento
full-time à D. Mawsa da Silva, eventual
futura primeira-dama.
• Quanto a Lula, bem que os líderes do
PT tentaram, mas a idéia foi rechaçada pelo
candidato.

¦ ¦ ¦

Roda- Viva
Está no Brasil o fundador da análise bioener-

gética, o americano Alexander Lowen, 79 anos,
cujo currículo inclui o fato de ter sido aluno de
Wllhelm Reich e nove títulos publicados em
português, todos bcst-scllers. Amanhã, Lowen
chegará ao Rio onde fará uma conferência na
quarta-feira no Colégio Brasileiro de Clrur-
giões. Os 400 lugares disponíveis (a NCz$ 80 por
cabeça) foram vendidos em um dia.

O embaixador e Sra. Roberto Assumpção
abrirão os salões no dia 14 de dezembro para um
grande coquetel.
® A ex-juíza Mareia Moura está convidando
para experimentar as suas delícias, ou seja, para
o lançamento, dia 28. na Fiorentina, de seu livro
A Cozinha Afrodisíaca. O convite está sugestiva-
mente ilustrado por uma foto da autora, com a
toque de chef, em pêlo.
0 Claudine de Castro reunirá um grupo de
amigos em casa no dia 30 para um jantar em
torno de Lúcia e Márcio Rabello.

O poeta e compositor Manduka vai movimen-
tar Brasília no sábado dando um concerto no Bar
Academia.
® Michel Philippot fala hoje às 18h30, no
Museu de Arte Moderna, sobre A Música na
Revolução Francesa.

O ex-presidente da Embraer e Petrobrás, Ozi-
res Silva, faz hoje uma conferência na Adecif
sobre Produtividade.

A Way Galeria de Arte do Leblon inaugura
hoje uma exposição de esculturas de Hildebran-
do Lima.

Nada menos de 30 vasos de Gallé estão incluí-
dos entre as peças que Roberto Haddad estará
leiloando a partir de segunda-feira.

Se o candidato Fernando Collor chegar ã
presidência da República, é quase certo que ele
terá a embaixadora Teresa Quintella como mi-
nistra da Educação

Distração
9 Os presidentes da Câmara e
do Senado, Paes de Andrade e
Nelson Carneiro, assinaram
uma bombástica nota conjun-
ta, na qual se autodenominam"g:uardiães" da Constituição,
para'"exercer a magistratura
reclamada pelo serviço das ins-
tituições livres do país".* * *
• Suas excelências certamen-
te não devem ter relido a Cons-
tituição vigente, que diz, com
todas as letras, no art. 102:"Compete ao Supremo Tribu-
nal Federal, precipuamente, a
guarda dà Constituição".

Volta à carga
O As socialites Claudine de
Castro, Josefina Jordan e Car-
mem Gueiros, autoras do livro
de consultas Adresses — Rio,
ride again.

Lançam amanhã a segunda
edição revista e aumentada do
livro, versão 1990.
0 Devido ao interesse desper-
tado pela primeira edição, o li-
vro, agora em brochura, passa-
rá a ser vendido também em
bancas de jornais.

oioiiHãHÜ :Olip ¦¦¦UJ

Visita

O ex-ministro Aure-
liano Chaves virá da-
qui a alguns dias ao
Rio só para conversar
com o ex-presidente Er-
nesto Geisel.

Desta vez, certa-
mente, só para matar as
saudades.

Pergunta
Uma pergunta ainda não

feita mas que se impõe é o
que terá acontecido com as
caixinhas dos candidatos que
esperavam passar para o se-
gundo turno e ficaram no
meio do caminho?* * *

Será que foram privatiza-
das?

¦ BB

Até lá
O Os 100 anos da República
do Brasil serão debatidos em
Estocolmo, em seminário que
será solenemente aberto pela
rainha da Suécia, a brasileira
Sílvia, no dia 4 de dezembro.
• O professor Moniz Bandeira
vai representar a Universidade
de Brasília, que promove o se-
minário, juntamente com o
Instituto de Estudos Latinoa-
mericanos da Universidade de
Estocolmo.

Estratégia
O staff do candidato Fernando Collor inova outra vez:

em seu programa eleitoral e no material de propaganda
para o segundo turno levará o eleitor brasileiro a rever
dois personagens de ficção literária, bem ao estilo global.

De um lado, aparecerá a figura do legendário Robin
Hood e seu senso de justiça a favor dos oprimidos — o ca-
valeiro que rouba dos ricos para dar aos pobres.

Por trás da capa e espada, a cara do jovem Collor, em
camisetas, buttons e cartazes, bem ao gosto da terra de
Avilan. * * *

Já do outro, estará a pitoresca figura do personagem
Sassá Mutema, o falso salvador da pátria — o homem
humilde que veio do interior, lutou pela causa do povo e,
depois que assumiu o poder, deixou-se manipular pelosricos e poderosos.

Qualquer semelhança com a vida do candidato da Fren—
te Brasil Popular, Luis Inácio Lula da Silva, não será
mera coincidência mas pura estratégia de marketing elei-
toral. ? * *

A campanha irá ao ar breve, em todas as emissoras de
televisão.

Febeapá
9 Por decisão do presi-
dente da República — e a
medida provisória n° 105,
publicada no Diário Ofi-
ciai da União, confirma
— Tiradcntcs e Deodoro
da Fonseca passam a ser
considerados heróis da
Pátria.

* * *
• Ah, Sérgio Porto,
quanta saudade!

Comparação
# De um eleitor de Fer-
nando Collor, desespera-
do com a manifestação
pública da Fiesp garan-
tindo seu apoio ao candi-
dato do PRN:
— A diferença entre Ju-
das e a Fiesp é que quan-
do Judas deu o beijo, ele
já tinha embolsado o di-
nheiro. A Fiesp beija por
conta.

Sucesso
Quem voltou ontem de Miami, onde participou do

congresso da Organização de Televisões Ibero-america-
¦nas, foi a apresentadora Xuxa.

Fez vários shows, recebeu convites para se apresentar
em seis países da América Latina, deu entrevistas em
rádio e TV, participou como atração principal do progra-
ma de TV Sábado Gigante e gravou entrevistas para seu
especial de Natal com Emerson Fittipaldi, Plácido Do-
mingo e Júlio Iglesias. * * *

Xuxa voltou falando correntemente o espanhol, prova-
velmente já de olho no mercado que começa a se abrir
para seu talento.

Novo ponto
Fechou as portas em

Copacabana o Clube do
Taco, onde rolava solta a
jogatina — sinuca, pô-
quer, gamão etc.

O espaço, depois de
uma boa reforma, abriga-
rá um night-club especia-
Usado em jazz — o Jaza
Point.

Carão
Uma das delicias reser-

vadas ontem pela impren- ¦
sa aos leitores foi o carão
dado pelo Millôr no Ro-
berto Freire.•k -k ?

Freire è o candidato
que todo mundo aprecia,
elogia, acha o máximo,
adora, mas ninguém vota.

Alianças
Primeiro, a família Sarney trombeteia publicamente

que votará em bloco no candidato Luis Inácio Lula da
Silva.

Depois, o ex-governador Leonel Brizola propõe a re-' núncia de Lula em favor do senador Mário Covas como
única forma de a esquerda gai}haif.k!a el^ções.

Quem tem aliados como os de Lula não precisa de
adversário.

Atração
Entre inúmeras atra-

ções, que incluem até uma
pizza de banana, o Ba-
nana Café que Ricardo
Amaral abrirá em breve
será equipado no segundo
andar com uma bibliote-
ca.

O acordo foi firmado
com a editora Nova Fron-
teira, que se encarregará
de encher as estantes.

Confronto
0 O segundo turno das
eleições está sendo anun-
ciado como o confronto
dos ricos com os pobres —
leia-se Collor e Lula.
0 Deduz-se daí que o-
Brasil é um país riquíssi-
mo.
© Afinal, Collor teve 20
milhões de votos e Lula,
de 11 milhões.

Fidelidade
O deputado tucano Ronaldo Cézar Coelho pede que se

esclareça que ele não vai apoiar Lula, como se noticiou
ontem em jornais do Rio.

Ele é e continua Covas.
Vai seguir única e exclusivamente a orientação do

partido. * * *
O PSDB não sabe ainda se apoia Lula ou faz uma

denúncia pública descartando o apoio ao PT, como já fez
anteontem em relação ao candidato do PRN.

¦ ¦ ¦

Recomendação
O presidente Sarney

anda precisando raspar o
bigode, por recomendação
médica.

A alergia que há anos
se aloja entre a boca e o
nariz do presidente piorou
há dias, desde as eleições.

e está precisando de cui-
dados especiais.
• Sarney, entretanto, só
admite raspar o bigode de-
pois que deixar o poder —
ainda mais se Fernando
Collor vencer.

Zózimo Barrozo do Amaral e Fred Suter
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RECOMENDA

SEXO, MENTIRAS E VIDEOTAPE (Sex. lies
and videotape). de Steven Soderbergh. Com
James Spader, Andie MacDowelI e Peler Gal-
lagher. Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759
— 236-4895): 14h. 16h, 18h. 20h. 22h. Art-
Fashion Mall 2 (Estrada da Gávea. 899 — 322-
1258): de 2' a 6*. às 16h, 18h. 20h. 22h.
Sábado e domingo, a partir das 14h. Art-Casas-
hopping 1 (Av. Alvorada. Via 11. 2.150 —
325-0746). Bruni-Tijuca (Rua Conde do Bon-
Um. 370-254-8975): 16h. 17h. 19h, 21 h. (16
anos). Desconto de 30% mediante a apresenta-
çâo do cupom do Guia do Assinante o do
cartão do leitor JB. Continuação.
Marido, mulher e cunhada vivorn um triângulo
amoroso, que muda com a chegada de um
personagem, um voyeur com uma câmara do
vtdeo. Palma de ouro o prômio de melhor ator
(James Spader) em Cannes. EUA/1989.
CONTOS DE NOVA YORK (New York sto-
ries). (Ume dividido em três partes: Lições de
vida. de Martin Scorsese. com Nick Noite, Ro-
sanna Arquette e Patrick 0'Neal: A vida sem
Zoe. de Francls Ford Coppola. com Heather
McComb.Talia Shlree Giancarlo Gianini: Edipo
arrasado, de Woody Allen, com Woody Allon,
Mia Farrow e Mae Questel. Leblon-2 (Av.
Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048). Lido-2
(Praia do Flamengo, 72 — 285-0642): 14h.
16h30.19h. 21 h30. (Livre). Continuação.
Trôs 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 the right thing).
de Spike Lee. Com Danny Aiello, Ossie Davis.
Ruby Dee o Giancarlo Esposito. Lido-1 (Praia
do Flamengo. 72 — 285-0642); 14h30.16h50,
19h10. 21h30. (14 anos). Continuação.
Numa pizzaria administrada por Italo-america-
nos. conflitos raciais latentes explodem num dia
de forte calor. EUA/1989.
A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DO SER (The
unbearable /ightness ofbeing). de Philip Kauf-
man. Com Daniel Day-Lewis. Juliette Binoche.
Lena Olin e Derek de Lint. Veneza (Av. Pasteur.
184 — 295-8349). Tijuca-Palace 1 (Rua Con-
de de Bonfim. 214 — 228-4610): 15h. 18h.
21 h. (16 anos). Continuação.
Médico e fotógrafa vivem apaixonada história
de amor. quando explode a repressão em Praga
e eles são obrigados a emigrar. Baseado no
romance homônimo de Milan Kundera. França/
1988.
MULHERES A BEIRA DE UM ATAQUE DE
NERVOS (Mujeres al borde de un ataque de' nervious). de Podro Almodovar. Com Carmen
Maura, Antonio Banderas. Fernando Guillem e
Julieta Serrano. Art-Fashion Mall 1 (Estrada da
Gávea. 899 — 322-1258): do 2» a 6». ás 16h.
18h. 20h. 22h. Sábado e domingo, a partir das
14h. (10 anos). Reapresentação.
Dramalhào com humor. Dubladora. grávida, é
abandonada polo amante, que resolve viajar
com uma nova namorada, mas acaba barrado
no aeroporto pela esposa que quer matá-lo a
qualquer custo. Espanha/1987.
VA E VEJA — De Elem -Kimov. Com Alexey
Kravchenko e Olga Mironova. Studio-Paissan-
du (Rua Senador Vergueiro. 35 — 265-4653):
de 2» a 6". às 14h. 16h30.19h. 21 h30. Sábado
e domingo, a partir das 16h30. (14 anos). Rea-
presentação.A guerra vista por um menino, sobrevivente de
um massacre.nazista a uma aldeia russa. Grande
prômio no Festival de Moscou. URSS/1984.
O INCRÍVEL EXÉRCITO BRANCALEONE
(L'Armatta Brancaleone). de Mario Monicelli.
Com Vittorio Gassman. Catherine Spaak e Gian
Maria Volonté. Estação 1 (Rua Voluntários da
Pátria. 88 — 286-6149): 16h. 18h. 20h. 22h.
Até domingo. (14 anos). Reapresentação.
Sátira contando as aventuras do herói quixo-
tesco. na Idade Média, envolvido com aventu-
reiros que pretendem roubar um pergaminho.
que dá direito á posse de um feudo Itália/
1965.

1 ESTRÉIAS
ELFS VIVEM (They tive), de John Carpenter.
Com Roddy Piper. Keith David, Meg Foster e
George "Buck" Flower. Art-Fashion Mall4 (Estra-da da Gávea. 899 — 322-1258): de 2' a 6a. às
16h. 18h. 20h. 22h. Sábado e domingo, a partirdas 14h. Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada. Via
11, 2.150— 325-0746), Paratodos (Rua Arquias
Cordeiro. 350 — 281-3628). Art-Madureira 1
(Shopping Center de Maduroira — 390-1827):
15h. 17h, 19h, 21 h. Ricamar (Av. Copacabana.
360-237-9932): 14h40. 16h30. 18h20. 20h10.
22h. Pathá (Pça. Floriano. 45-220-3135): de 2*
a 6°. ás 12h. 14h. 16h. 18h. 20h, 22h. Sábado o
domingo, a partir das 14h. Campo Grande (RuaCampo Grande, 880 — 394-4452): 14h30.17h40.
21 h. (10 anos).
Operário desempregado descobre o poder de cria-
turas alienígenas, que exploram os trabalhadores
através de mensagens subliminares pela TV. EUA/
1989.
AMOR A SEGUNDA VISTA (Crossing de/an-
cey). de Joan Micklin Silver. Com Amy Irving.
Peter Riegert, Reizl Bozyk e Jeroen Krabbe. Úpe-
ra-2 (Praia de Botafogo. 340 — 552-4945), Le-
blon-1 (Av. Ataulfo de Paiva. 391 — 239-5048):
14h, 16h, 18h, 20h. 22h. Tijuca-2 (Rua Conde de
Bonfim. 422 — 264-5246). Art-Môier (Rua Silva
Rabelo. 20 — 249-4544): 15h. 17h. 19h. 21 h. (Li-vre).
Mulher independente e.solteira tem que driblar ainsistência da avó. que contrata uma casamenteira
para arrumar marido para a neta. EUA/1989.
QUANDO ME APAIXONO (When 11.ali in love).
de Taylor Hackford. Com Jessica Lange, Dennis
Quaid, Timothy Hutton e John Goodman. Palácio
1 (Rua do Passeio. 40 — 240-6541), Tijuca 1
(Rua Conde de Bonfim. 422 — 264-5246): 14h,
16h20. 18h40. 21 h. Copacabana (Av. Copacaba-
na, 801 — 255-0953). Barra 2 (Av. das Américas.
4.666 — 325-6487). 14h30, 16h50, 19h10.21h30. (10 enos).

Depois de 25 anos. o relacionamento de um casal
começa a mudar, quando o marido fracassa profis-jsionalmente e a mulher encara o desafio do sus-
tentar a família. EUA/1989. Sj
QUANDO O AMOR É MAIS FORTE (Robol).de Michaol Jenkins. Com Matt Dillon. Debbie
Byrne, Bryan Brown o Bill Hunter. Studio-Copa-
cabana (Rua Raul Pompéia. 102 — 247-8900).
Studio-Catete (Rua do Catete. 228 — 205-7194):
16h, 17h10. 19h20, 21h30. Tijuca-Palace 2 (RuaConde do Bonfim, 214 — 228-4610): 14h30.
16h40.18h50. 21 h. (14 anos).
Na Austrália, durante a guerra, cantora de um
clube noturno apaixona-so por soldado americano,
enquanto o marido está no front. Austrália/1985."
CYBORQ — O DRAGÃO DO FUTURO (Cy-borg). de Albert Puyn. Com Jean-Claude van
Damme, Deborah Richter, Vincent Klyn e Dayle
Haddon. América (Rua Conde de Bonfim, 334 —
264-4246). Odeon (Pça. Mahatma Gandhi. 2 —
220-3835). Madureira 1 (Rua Dagmar da Fonse-
ca. 54 — 390-2338): 13h10, 14h50. 16h30.
18h10. 19h50. 21h30. Roxy (Av. Copacabana,
945 — 236-6246). Rlo-Sul (Rua Marquês de SSo
Vicente. 52 — 274-4532), São Luiz 2 (Rua do
Catote, 307 — 285-2296), Barra 3 (Av. das Amé-
ricos. 4.666 — 325-6487). Opera 1 (Praia de
Botafogo, 340 — 562-4945): 14h10.16h, 17h60.
19h40. 21 h30. Norte Shopping 2 (Av. Suburbana.
5.474-592-9430), Olaria (Rua Uranos, 1.474 —
230-2666): 14h20, 16h, 17h40.19h20. 21h. (10anos).
No futuro, gangues selvagens e canibalescas sa-
quolam a Terra o apenas um soldado, mestre em
artes marcias. poderá salvar o planeta. EUA/1989.

r CONTINUA ÇÕES
UMA PRISÃO CHAMADA INFERNO (Nakcd
cage), de Paul Nlcholas. Com Shari Shattuck,
Angel Tompkins, Lucinda Crosby e Christina Whi-
taker. Madureira-3 (Rua João Vicente, 15 — 593-
2146), Ramos (Rua Leopoldina Rego. 52 — 230-
1889): 15h30.17h20,19h10.21 h. (16 anos).
CEGOS. SURDOS E LOUCO# (See me evil.
hearme evil). de Arthur Hiller. Com Richard Pryor.
Gene Wilder. Joan Soverance e Kevin Spacey.
Star-lpanema (Rua Visconde de Pirajá, 371 —
521-4690): 14h. 16h. 18h. 20h. 22h. Art-Fashion
Mall 3 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): de
2a a 6a. às 16h. 18h. 20h, 22h. Sábado o domingo,
a partir das 14h. Art-Casashopping 2 (Av. Alvora-
da. Via 11. 2.150 — 325-0746). Art-Tijuca (Rua
Conde de Bonfim, 406 — 254-9678). Art-Madu-
reira 2 (Shopping Center de Madureira — 390-
1827): 15h. 17h. 19h. 21 h. (10 anos).
O CEMITÉRIO MALDITO (Pel sematary). de
Mary Lambert. Com Dale Midkiff, Fred Gwynne,
Donise Crosby e Blaze Berdahl. Metro Boavista
(Rua do Passeio. 62 — 240-1291): 13h30.15h30."

.17h30.19h30. 21 h30. Largo do Machado 1 (Lar-
go do Machado. 29 — 205-6842), Condor Copa-
cabana (Rua Figueiredo Magalhães, 286 — 255-
2610): 14h, 16h. 18h. 20h. 22h. (14 anos).

BATMAN (Batman). do Tim Burton. Com Jactó
Nicholson, Michael Koaton. Kim Basingere Robere
Wuhl. Palácio 2 (Rua do Passeio. 40 — 240o
6541). Madureira 2 (Rua Dagmar da Fonseca. 54

450-1338). Carioca (Rua Conde de Bonfim.
338 — 228-8178). Norte Shopping 1 (Av. Subur-
bana, 5.474 — 592-9430): 13h30 16h. 18h30.
21 h. Barra-1 (Av. das Américas, 466 — 325-
6487), São Luiz 1 (Rua do Catote 307 — 285-
2296), Cinema-1 (Av. Prado Júnior 281 — 295-
2889): 14h. 16h30,19h. 21 h30. (Livre).
Superprodução com os personagens das histórias
em quadrinhos. O duelo entre o justiceiro masca-
rado Batman e o perigoso Curinga. nas ruas de
Gotham City. EUA/1989.

BREAPRESENTAÇÕES
O TURISTA ACIDENTAL (The accidental tou¦ristj. do Lawrence Kasdan. Com Willlam Hurt
Kathleen Turner o Geena Davis. Jóia (Av. Copaca-
bana. 680 — 256-7121): 14h30. 16h50. 19h10
21 h30. (Livre).
Escritor metódico vô sua vida virar de cabeça parebaixo, quando a mulher pede o divórcio e ele
conhece uma extravagante treinadora de cachor*
ros. Oscar de melhor atriz coadjuvante (GeentDavis). EUA/1988.
AGUIRRE, A CÓLERA DOS DEUSES (Aguirre.der Zom Gottes). de Werner Herzog. Com Klaus
Kinski, Ruy Guerra, Helena Rojo e Cecilia Rivera.
Fstação 2 (Rua Voluntários da Pátria. 88 — 286-6149): 17h, 19h. 21 h. Até dia 3. (14 anos).
Expedição de conquistadores espanhóis percorreos Andes, em 1560, à procura do Eldorado. Umdos integrantes da expedição tenta fundar umadinastia na selva, para apoderar-se de toda a Amé-rica espanhola. Alemanha/1972.
JULIETA DOS ESPÍRITOS (Giulietta deglispiri-
ti), do Foderico Fellini. Com Giulietta Massina.Sandra Milo. Mario Pisu e Valentina Cortese. Càn-dido Mendes (Rua Joana Angélica. 63 — 267-7295): 14h, 16h30. (18 anos).
Mulher burguesa, de meia-idade, vive num mundo
de fantasia. Ao descobrir que étralda pelo marido
entra em crise, entregando-se a lembranças e alu-
cinacõüs. Itália/1965.
DOIDA DEMAIS (Brasileiro), de Sérgio Rezende,
com Vera Fischer, José Wilker. Paulo Betti e ítalo
Rossi. Palácio (Campo Grande): 16h. 17h50.
19h40. Cândido Mendes (Rua Joana Angélica. 63267-7295): 20h. 22h. (16 anos).
Amor e aventura policial tendo como cenários as
galerias de arte de Ipanema e a realidade do inte-rior do Brasil. Produção de 1989.
MATADOR DE ALUGUEL (Road house). de
Rowdy Herrington. Com Patrick Swayze, Kelly
Lynch. Sam Elliott e Ben Gazzara. Largo do Ma-
chado 2 (Largo do Machado. 29 — 206-6842):
14h. 16h20.18h40. 21 h. (16 anos).
Lutador impiedoso trabalha como leão-de-chácara
de um clube noturno barra posada, onde as noites
acabam em confusão. EUA/1988.
ABISMO DO TERROR (Deepstar six). de Sean
S. Cunningham. Com Taurean Blacque, Nancy
Everhard. Greg Evigan o Miguel Ferrer. Lagoa Dri-
ve-ln (Av. Borges de Medeiros. 1.426 — 274-
7999): 20h30. 22h30. Até quarta. (14 anos).
Durante a implantação de uma base de mísseis no
fundo do mar. equipe da marinha descobre uma
caverna e o centro de comando é atacado violen-
tamente. EUA/1989.
ESCORPIÃO VERMELHO (Red scorpion). de
Joseph Zito. Com Dolph Lundgren. M. Emmet
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A casamenteira judia aproxima Izzy (Irving) e Sam (Riegert)

Livros ou 
picles?

Rogério Durst
EM Karl Marx po-
deria prever que a
luta de classes

iria tâo longe. Eles vivem
(They live, EUA, 1988), de
John Carpenter — que es-
tréia hoje no Pathé, Rica-
mar e circuito — ó um
filme sobre a opressão do
trabalhador, a riqueza de
poucos e a pobreza de
muitos. Mas há uma pe-
quena diferença entre a
fita e os discursos dos
candidatos de esquerda à
presidência. O roteirista
Frank Armitage e o dire-
tor John Carpenter não

reclamam da exploração
do homem pelo homem!
Os. capitalistas do filme
são uns alienígenas mui-
to dos sem-vergonhas.. u < í

John Nada (Roddy Pi-
per) chega a Los Angeles
em busca de trabalho; qu<&
anda escasso e mal rema-;
nerado. Ele encontra-lu-
gar como peão de obra;,
um novo amigo (Kelth
David) e moradia num
acampamento de desabri-
gados num bairro pobre.
Só sabemos que o filme-
não se passa em Niterói"
porque ao lado de tanta'
miséria há também -mui1-
to luxo para poucos escü--

Fotos de divulgação

Arthur Dapieve
/k MY Irving é aquela atriz cu-

MjL jo melhor papel na vida ga-
A Ai nhou o prêmio de, dizem,
US$ 100 milhões a título de pensão
alimentícia do ex-marido Steven
Spielberg. Agora casada, dizem,
com o cineasta brasileiro Bruno
Barreto, ela faz um bico em Amor à
segunda vista, filme da diretora
Joan Micklin Silver que estréia ho-
je no Leblon-1 e circuito. Baseado
na peça off-Broadway Crossing De-
lancey, de Susan Sandler, que a
transformou em roteiro cinemato-
gráfico, o filme repetiu na tela o
sucesso no palco, provavelmente
por possuir a mesma visão feminina
e algo complacente de Nova Iorque.
Parecendo uma versão em celulóide
desses tais Guias para se arrumar
marido, Amor à segunda vista faz
jus ao título.

Sim,, porque à primeira vista, a
trama já é mais pisada que canela
de centroavante.- Isabelle Izzy
Grossman (Amy Irving) é uma bal-
zaquiana judia que gerencia uma
cwZí-livraria no Upper West Side. O
tempo vai passando e a agonia da
falta de marido vai crescendo. De
um lado, Izzy sonha com o escritor
Anton Maes (o holandês Jeroen
Krabbe), sofisticado, charmoso e

intelectualizado. De outro, sua avó
Bubbie (a polaca Reizl Bozyk) con-
trata a casamenteira da comunida-
de judaica, Hannah Mandelbaum
(Sylvia Miles), para arrumar um
homem para Izzy. O homem encon-
trado é exatamente o contrário do
príncipe encantado dela; Sam Pos-
ner (Peter Riegert) é simplório, de-
sajeitado e vende picles.

É óbvio que Izzy rejeita Sam.
Mas é igualmente óbvio que logo
ela fica em dúvida entre um efême-
ro best-seller e um pepino em con-
serva. Quanto ao espectador, este
fica em dúvida é se acompanha essa
estorinha já-vista ou se acompanha
o olhar do diretor de fotografia ho- >
landês Theo Van de Sande sobre a
Nova Iorque que cerca Izzy. circun-
cisões, cursos para gestantes, trei-
namentos de autodefesa, noites de
autógrafo — coisas miúdas agrada-
velmente embaladas pelo trio vocal
feminino The Roches. Prefira esta
segunda vista, é a única coisa de
Crossing Delancey — junto às boas
atuações da estreante Reizl Bozyk
e do dustin-hoffmaniano Peter
Riegert, anteriormente visto em
Momento inesquecível (Local hero)
— capaz de despertar alguma afei-
ção.

Cotação: ?
Jada (Piper) é o operário que se rebela contra

o capital extraterrestre

Walsh e Brion James. Brístol (Av. Ministro Edgar
Romero. 460 — 391-4822): 14h30, 17h50,
21 h10. (14 anos).
Matador profissional soviético é mandado a paísafricano; de regime comunista, para eliminar líder
anti-revolucionário. EUA/1988.
POSSUÍDOS PELO MAL (From beyond), de
Stuart Gordon. Com Jeffrey Combs. Barbara
Crampton. Ken Foree e Ted Sorel. Brístol (Av.Ministro Edgar Romero. 460 — 391-4822):
16h10.19h30. (18 anos).
Terror. Psiquiatra realiza pesquisas sobre um sexto
sentido: obter prazer consumindo a mente da pes-soas. EUA/1986.

ÊÊ EXTRA
UN BON PETIT DIABLE — De Jean-Claude
Brialy. Com Alice Sapritch. Philippe Clay e Michel
Creton. Hoje. às 19h. na Aliança Francesa de Ipa-
nema. Rua Visconde de Pirajá. 82/12° andar.
Comédia dramática. Baseado no romance da Con-
dessa de Segur. França/1983.

Bmostras
MOSTRA CANTAO DE CULT MOVIES — Ho
je. amanhã e sábado: Coração satânico (Angelheart). de Alan Parker. Com Mickey Rourke. Ro-
bert de Niro e Charlotte Rampling. Cândido Men-
des (Rua Joana Angélica. 63 — 267-7295): meia-
noite. (18 anos).
Policial misto de terror. Detetive particular é con-
tratado para descobrir o paradeiro de determinada
pessoa e. aos poucos, vê-se envolvido numa trama
diabólica, cheia de feitiçaria. magia negra o assas-
sinatos. EUA/1987

CICLO DO LIVRO AO FILME — Hoje: O movi-
mento em falso (Die falsche bewegung). de Wim
Wenders. Com Rudiger Vogler. Hanna Schygulla eHans Christian Belch. Centro Cultural Banco do
Brasil (Rua 1° de Março. 66): 18h30.
Jovem sai de sua terra natal para vencer o maras-
mo em que se encontra e tornar-se escritor. Basea-
do no romance de Peter Handke. Alemanha/1975.
CICLO DO LIVRO AO FILME — Hoje: Azyllo
muito louco (Brasileiro), de Nelson Pereira dos
Santos. Com Nildo Parente. Isabel Ribeiro e Leila
Diniz. Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Io da
Março. 66): 20h30. (Livre).
Padre constrói asilo para os loucos da cidade mas,
pouco depois, toda a população está internada,
não restando ninguém para as tarefas cotidianas.
Baseado no conto O alienista, de Machado de
Assis. Produção de 1970.
ANTONIO PITANGA —30 ANOS DE CINEMAHoje: A grande cidade (Brasileiro), de Cacá
Diegues. Com Leonardo Villar. Anecy Rocha. Joel
Barcelos e Antonio Pitanga. Estação 3 (Rua Vo-
luntários da Pátria. 88 — 286-6149): 19h30. Pro-
dução de 1966.
ANTONIO PITANGA —30 ANOS DE CINEMAHoje: A mulher de todos (Brasileiro), de Rogé-
rio Sganzerla. Com Helena Ignez. Jô Soares. Ste-
nio Garcia e Antonio Pitanga. Estação 3 (RuaVoluntários da Pátria, 88 — 286-6149): 21h30.
Produção de 1969.
DEUSAS DA TEU (VII —VIVIANE ROMAN-
CE) — Hoje: Camaradas (La belle équipe). deJulien Duvivier. Com Viviane Romance. MichelineCheirei. Jean Gabin e Charles Vanel. Cinematecado MAM (Av. Beira-Mar. s/n°): 16h30. Versão
original, sem legendas. França/1936.

SEMINÁRIO CINEMA E REPÚBLICA (II — AMULHER NA REPÚBLICA) — Hoje: Parahyba.mulher macho (Brasileiro), de Tizuka Yamasaki.Com Tânia Alves, Cláudio Marzo. Walmor Chagase José Dumont. Cinemateca do MAM (Av. Beira-Mar. s/n°): 18h30. Após a sessão haverá debates.
(16 anos).
A história real de Anayde Beiriz. mulher liberada nadécada de 30. e seu amor pelo advogado JoãoDantas assassino de João Pessoa. Produção de1986.
A IDÉIA DA REPÚBLICA NO CINEMA BRA-SILEIRO/O NACIONAL E O POPULAR NAFAVELA — Hoje: Cinco vezes favela (Brasileiro).filme dividido em episódios: Escola de samba,alegria de viver, de Cacá Diegues. Couro de gato.de Joaquim Pedro de Andrade. Zé da cachorra, deMiguel Borges, Um favelado, de Marcos Farias ePedreira de São Diogo, de Leon Hirszman. Com-
plemento: Vianinha. de Jorge Uchoa e Gilmar Gu-dos Candeias. Teatro SESC da Tijuca (Rua Barãode Mesquita. 539): 14h.
A IDÉIA DA REPÚBLICA NO CINEMA BRA-
SILEIRO/O NACIONAL E O POPULAR NAFAVELA — Hoje: Macunalma (Brasileiro), deJoaquim Pedro de Andrade. Com Dina Sfat, Gran-de Otelo, Jardel Filho. Paulo José e Milton Gon-
çalves. Complementos: Infinita tropicália, de Adil-son Ruiz e Churrascaria Brasil, de Fred
Confalonieri. Teatro SESC da Tijuca (Rua Baião deMesquita. 539): 16h30. (16 anos).
Versão tropicalista do livro de Mário de Andrade
contando a história do anti-herói Macunalma, quenasceu na selva e veio para a cidade enfrentar todo
o tipo de aventuras. Ao voltar para a selva ele
desaparece como viveu — antropofagicamente.
Produção de 1969.

*
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2 X ROLLINQ STONES — Exibição do vídeo
Rolling Stones Rewind. Hoje e amanhã, às 12h15.
15h15. no Cândido Mendes. Rua 1o do Março.
101. Entrada franca.
NÚCLEO ATLANTIC DE VlDEO/MOSTRA OS
PRESIDENTES — Exibição de Os anos JK. do
Silvio Tendler. Hoje, às 11h30 e 18h. na UERJ,
Rua São Francisco Xavier. 524/sala 104/10° an-
dar.
VlDEOS NO ADUANA — Exibição dos vídeos
Under a blood red sky e Live at red rocks. com U2.
Hoje. a partir das 18h. no Aduana Vídeo. Rua da
Alfândega. 43.
VlDEOS NO BANCO DO BRASIL — As 12h30
e 18h30: Mostra Enúgbárijo Negrice: Teatro/Cine-
ma. As 15h o 19h30: Chico Rei. de Walter Lima Jr.
Hoje. no Centro Cultural Banco do Brasil, Rua 1o
de Março. 66. Entrada franca.
VlDEOS NO GIG — Exibição do vídeo Paul
Simon especial. Hoje, a partir das 21 h, no Gig'—
Restaurante e Video-Bar. Av. Gen. San Martin,
629.

A programação publicada no Roteiro está sujei-
ta a alterações de última hora. ê aconselhável
confirmar horários e orogramas por telefone. «

As críticas publicadas no Roteiro obedecem.às
seguintes cotações: • Ruim ? Razoável ? ? Bom

Ótimo Excepcional.

2?

BBSHOPPINGS
ART-CASASHOPPING 1 — Sexo. mentiras evideotaper às 15h, 17.19h. 21 h. (16 anos).
ART-CASASHOPPING 2 — Cegos, surdos eloucos: 1 5h. 17h. 19h. 21 h. (10 anos).
ART-CASASHOPPING 3 — Eles vivem: 15h,17h. 19h. 21 h. (lOanos)
ART-FASHION MALL 1 — Mulheres à beira deum ataque de nervos: de 2' a 6*. às 16h. 18h. 20h,22h. Sábado e domingo, a partir das 14h. (10anos).
ART-FASHION MALL 2 — Sexo. mentiras evideotape: de 2« a 6». às 16h. 18h. 20h. 22h.Sábado e domingo, a partir das 14h. (16 anos).
ART-FASHION MALL 3 — Cegos, surdos e lou-COS-, de 2» a 6*. ás 16h. 18h. 20h. 22h. Sábado odomingo, a partir das 14h. (10 anos).
ART-FASHION MALL 4 — Eles vivem: de 2a a6*. às 16h, 18h, 20h, 22h. Sábado e domingo, apartir das 14h. (10anos)
BARRA-1 —Batman: 14h, 16h30. 19h, 21h30.(Livre).
BARRA-2 — Quando me apaixono. 14h3016h50.19h10. 21 h30. (10anos).
BARRA-3 — Cyborg — O dragão do futuro:14h10,16h. 17h50.19h40.21h30. (10anos).
NORTE SHOPPING 1 —Batman: 13h30. 16h18h30. 21 h. (Livre)
NORTE SHOPPING 2 — Cyborg —O dragão dofuturo: 14h20. 16h. 17h40. 19h20. 21 h. (10anos).

RIO-SUL — Cyborg — O dragão do futuro:
14h10.16h. 17h50.19h40. 21h30. (10anos).
ÊBcopacabana
ART-COPACABANA — Sexo. mentiras e video-
tape: 14h, 16h. 18h. 20h, 22h. (16 anos).
CINEMA-1 — Batman: 14h. 16h30. 19h. 21h30.
(Livre).
CONDOR COPABACABANA — O cemitério
maldito: 14h. 16h, 18h. 20h. 22h. (14 anos).
COPACABANA—Quando me apaixono: 14h30.
16h50.19h10. 21h30. (10 anos).
JÔIA — O turista acidental-. 14h30.16h60.19h10.
21 h30. (Livre).
RICAMAR — Eles vivem: 14h40. 16h30. 18h20.
20h10. 22h. (10anos).
ROXY — Cyborg — O dragão do futuro: 14h10.
16h. 17h50,19h40.21 h30. (10 anos).
STUDIO-COPACABANA — Quando o amor é
mais forte: 15h. 17h10.19h20. 21 h30. (14 anos).

ÊBIPANEMA ELEBLÕN
CÂNDIDO MENDES — Julieta dos espíritos:
14h. 16h30. (18 anos). Doida demaisr. 20h. 22h.
(16 anos).
LAGOA DRIVE-IN — Abismo do terror. 20h30.
22h30. (14 anos).
LEBLON-1 — Amor à segunda vista: 14h. 16h,
18h. 20h. 22h. (Livre).
LEBLON-2 — Contos de Nova York: 14h. 16h30.
19h. 21h30. (Livre).
STAR-IPANEMA — Cegos, surdos e loucos:
14h. 16h. 18h. 20h, 22h. (10 anos).

MBOTAFOGO
BOTAFOGO — Gatinhas safadas: 13h30.16h35.
19h40. (18 anos).
ESTAÇÃO 1 — O incrível exército Brancaleone:
16h. 18h. 20h. 22h. (14 anos).
ESTAÇÃO 2 — Aguirre. a cólera dos deuses: 17h.
19h. 21 h. (14 anos).
ESTAÇÃO 3 — Antonio Pitanga — 30 anos de
cinema. Ver em Mostras.
ÔPERA-1 — Cyborg — O dragão do futuro:
14h10.16h. 17h50,19h40. 21 h30. (10 anos).
ÔPERA-2 — Amor ò segunda vista: 14h, 16h.
18h, 20h.22h. (Livre).
VENEZA — A insustentável leveza do ser 15h.
18h. 21 h. (16 anos).

BB CA TETE E FLAMENGO
LARGO DO MACHADO 1 — O cemitério mãldi-
to: 14h. 16h. 18h. 20h. 22h. (14 anos).
LARGO DO MACHADO 2 — Matador de alu-
guel: 14h. 16h20.18h40. 21 h. (16 anos).
LlDO-1 — Faça a coisa certa: 14h30. 16h50.
19h10. 21h30. (14 anos).
LIDO-2 — Contos de Nova York: 14h. 16h3019h, 21 h30. (Livre).
SAO LUIZ 1 — Batman: 14h. 16h30.19h. 21 h30.
(Livre)
SÂO LUIZ 2 — Cyborg — O dragão do futuro:
14h10.16h. 17h50. 19h40. 21h30. (10anos).
STUDIO-CATETE — Quando o amor è mais tor-
te: 15h. 17h10.19h20. 21 h30. (14 anos).
STUDIO-PAISSANDU — Vá e veja: de 2» a 6».
às 14h. 16h30. 19h. 21h30. Sábado e domingo, a
partir das 16h30. (14 anos).

BB CENTRO
CENTRO CULTURAL BANCO DE BRASIL-
Ver a programação em Mostras.
CINEMATECA DO MAM — Ver a programaçãoem Mostras.
HORA — Abismo do terror 11 h. 13h, 16h. 17h.
19h. (14 anos).
METRO BOAVISTA — O cemitério maldito:
13h30.15h30. 17h30.19h30. 21 h30. (14 anos).
ODEON — Cyborg — O dragão do futuro: 13h10.
14h50.16h30. 18h10.19h60. 21 h30. (10 anos).
PALACIO-1 — Quando me apaixono: 14h.
16h20,18h40. 21 h. (10anos).
PALACIO-2 — Batman: 13h30.18h. 18h30. 21 h.
(Livre).
PATHÉ — Eles vivem:, de 2» a 6J. às 12h. 14h.
16h. 18h. 20h. 22h. Sábado e domingo, a partirdas 14h. (10 anos).
REX — O sobrevivente: 12h. 15h40. 19h15. (14anos).
VITÓRIA — Gatinhas safadas: 14h, 15h10.
16h20.17h30. 18h40.19h50. 21 h. (18 anos).

BTIJUCA

TIJUCA-2 — Amor à segunda vista: 15h, 17h,
19h. 21 h. (Livre).
TIJUCA-PALACE1 —A insustentável leveza dc
ser. 15h. 18h. 21 h. (16 anos).
TIJUCA-PALACE 2 — Quando o amor é mais
forte: 14h30.16h40.18h50. 21 h. (14 anos)

Jméier

AMÉRICA — Cyborg — O dragão do futuro:13h10, 14h50. 16h30. 18h10. 19h60. 21 h30. (10anos).
ART-TIJUCA — Cegos, surdos e loucos: 15h.17h, 19h. 21 h. (10 anos).
BRUNI-TIJUCA — Sexo. mentiras e videotape:15h. 17h. 19h. 21 h. (16 anos).
CARIOCA — Batman: 13h30. 16h. 18h30. 21 h.
(Livre).
TIJUCA-1 — Quando me apaixono: 14h. 16h20!18h40. 21 h. (10anos).

ART-MÉIER —Amor à segunda vista: 15h, 17h
19h. 21 h. (Livre).
BRUNI-MÊIER — Sexo selvagem dos filhos da
noite: 15h. 16h30.18h. 19h30. 21 h. (18anos).
PARATODOS — Eles vivem: 15h. 17h. 19h, 21 h
(10 anos).

ÊÊ RAMOS E OLARIA
RAMOS — Uma prisão chamda inferno: 15h30
17h20.19h10. 21 h. (16anos).
OLARIA — Cyborg — O dragão do futuro: 14h20
16h. 17h40.19h20. 21 h. (10anos).

B.MADUREIRA E
JACAREPAGUÁ

ART-MADUREIRA 1 — Eles vivem: 15h. 17h
19h. 21 h. (10 anos).
ART-MADUREIRA 2 — Cegos, surdos e loucos
15h.17h.19h. 21 h. (10anos).
BRÍSTOL — Escorpião vermelho: 14h30, 17h50
21 h 10. (14 anos). Possuídos pelo mal: 16h10
19h30. (18 anos)
MADUFtEIRA-1 — Cyborg — O dragão do futu
ro: 13h10. 14h50. 16h30, 18h10. 19h50. 21h30
(10 anos).

MADUREIRA-2 — Batman: 13h30. 16h. 18h30
21 h. (Livre).
MADUREIRA-3 — Uma prisão chamada inferno
15h30.17h20. 19h10. 21 h. (16 anos).

ÊS CAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE — E/es vivem: 14h30. 17h40
21 h. (10 anos). O guerreiro invencível: 16h20
19h30. (14 anos)
PALÁCIO — Doida demais: 16h, 17h50. 19h40
(16 anos). >

BNITERÓI
CENTER — Cyborg — O dragão do futuro14h20, 16h. 17h40, 19h20. 21 h. (lOanos).
CENTRAL — Quando me apaixono: 14h. 16h2018h40. 21 h. (lOanos).
CINEMA-1 — Matador de aluguel: 14h3016h40,18h50. 21 h. (16 anos).
ICARAl — Amor à segunda vista: 15h. 17h, 19h21 h. (Livre)
NITERÓI — Cyborg — O dragão do futuro13h10. 14h50. 16h30. 18h10. 19h50. 21h30. ,(1Canos)
NITERÓI SHOPPING 1 — E/es vivem: 15h, 17h19h. 21 h. (10 anos).
NITERÓI SHOPPING 2 — Quando o amor é maiiforte: 15h. 17h. 19h. 21 h. (14 anos).
WINDSOR — Sexo. mentiras e videotape: 15h17h. 19h. 21 h. (16 anos).
ÈÊSÃO GONÇALO
STAR SAO GONÇALO — Cegos, surdos e /ou-
cos: 15h. 17h, 19h. 21 h. (10 anos).
TAMOIO — Comando para matar. 14h30, 17h40.
21 h. (14 anos). Sonhos macabros: 16h10. 19h20.
(16 anos). Até domingo.
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BLESQ BLOM — Show do grupo. «

B0900 (mosa lateral) e NCzS 80.00 (mesa cenuaj): . SwffiTEM BWTI|Vy| I

(mesa lateral) e 90.00 (mesa central').' At6 domin- M

da Viola. ParticipapSo especial de Cristina Buarque ^ MB ^
18h30. Ingressos a NCz$ 20.00. At6 dia 24 de

F ATI MA — Show da Centra |S

^n^^Rua^Uibano 

Ou^ft 22J^-3071).

d"6"0 d0' BHDES. Av. Chile. 100/1° subsolo. As

nas. Mesmo. / jwj 1 wagner nso e nivaldo ornelas V^^gHwy^n .
; They live'6 deliciosa- ' ATTW Showdotecladistaedosaxofonista.CircuitoBan- °SflHVVltHMlf

s^rrcj' I OUCilCLOWIl COHtra 
g™5~£: 

mlimMMm^

piftnT/floa^dos anoB 50° ABBR uma coisa 6 absolutamente engole Babs com os olhos e que ela, por sua JoAo KLEBER> humor prA valer —" : .. , , . indispensavel aos espectadores que vez, tambem lhe da um certo mole. £ ine- J?;' show do humorista. Direpao de Chico Anysio.
Quando esta ae OCUlOS, nmmmm no nlrw Rnmnaharm fl filr- ^«.mi Teatroda Cidade. Av. EpitScio Pessoa. 1664 (247-
Nada v6 tudo em preto-e- t^ ZTauandn me avaixono- um ' J1>Jt 

", 
3292). De 6* a sab.. As 2ih30; dom.. as 20h30.

hrannn n riirfitnr dp foto- culto para ver Quanao me apaixono. um o problema 6 que o inevit&vel demora ingressos a nczs 30.00. (14 anos) HSSM^HHlBESESSSnSSzSSSKil
erafia Gary B Kibbe faz ™«mn^ d6cadas para acontecer: Quando me apai- feM&f penetrates humorIsticas - show dograna uaiy J3. J^-iUUB ld.^ respoilde a sels pontos no futebol america- u * . . . , , 1Q,R 1Qn1 humorista 0t4vio de Carvalho. Teatro Irecema do I kTll.rwa SMwrVfjC <B*Krtr&& B
gerfeita citagSo ao estilo n0- Consiste em sair correndo pelo grama- xono segue a vida dos tres de 1956 a 1981 Atone*.Rua RetirodosArtistes,571 (392-2807). If itA11/^w| tiw\w''r^7i 1
visual daquelas velhas fi- do como um porco ensebado e, se se escapar atrav6s de sucesso, racismo, filhos, deca- 6*. 6«e dom.. As 21 h. ingressos a NCz$ 20.00. j SJSjjSarii g
tas. Infellzmente 0 dire- dos tacles dos advers&rios, colocar a bola dSncia. Isso ocasiona outro probleminha: §§rt iJQTtTTC l*WTfanW% i
tor John Carpenter deixa oval al6m da linha inimiga. Existem ou- inadequacy de elenco. No comeco do fil- mulinhotrompete e banda 3/4 - ^iSfTU^ k\VJ II I ff/} |
a homenagem pela meta- tras maneiras de se marcar ponto nesse me, Jessica Lange 6 rodada demais para show dos cantores. De 4* a sib., as 23h. Couvert a Mi^BuXS^ SSSSSSjB H
de e abandona todo 0 en- pega-pra-capar esportlvo mas o touch- bancar a universlt&ria virgem; no final, ncz$ 30.00 (4» e b«) • ncz$ 35.00 (6* e sib). ;• •.* ••¦', ¦¦;;•. 

" -'¦ 1
genhoesutilezanofimde down 6 o mais espetacular. Certo, saber Timothy Hutton 6 garotao demais para »'| 1 1 1
seu filme. 0 diretor p5e que raios 6 um touchdown Mo explica bancar o acadSmico conceituado. S6 mes- joyce — show da cantora. De 4* a sib., is - fe - "",k" I
John Nada e seu amigo totalmente este filme de Taylor Hackford mo Dennis Quaid e ao mesmo tempo novo 22h30. Couvert a ncz$ 30.00 (4* e 5*) e ncz$ •; I
Frank para brincarem de cujo titulo original foi retirado de uma velho o bastante para seu papel de jogador- N7m' '• '.• I
Eambo com os extrater- canc^o de Nat King Cole (.When J fall in de-futebol-americano-sem-miolos, se me 2447) [
restres. love). Mas talvez ajude. Sei id. perdoam o pleonasmo. radio stars — Show com as cantoras Dudu H

Carpenter 6 um mestre Quando me apaixono 6, como seu titulo Apesar disso, s&o estes trfis bons atores, Morais LianeMaia. Silvia Massarie Pauio Macha- >'4
em fazer filmes classe neo-mongo escancara, um melodrama. mais o coadjuvante John Goodman que cou^^a^czs^o.oo fs1 e dom.) qSncz$ 50.00 '''^1
de luxo. Em They live ele Mais que isso: parece uma miniss6rie tele- seguram a bola de When I fall in love. (6> esib). mo Jm club. Rua Gustavo Sampaio, 'f
nao chega a perfeicfto de visiva condensada em 127 minutos. Nela, Porque 0 competente Taylor Hackford s/n->(54i-9046). At6 dia 7 de Janeiro. >'; Y-i %
Fog (1980) ou Fuga de No- tudo se baseia num triftngalo amoroso. de A forga do destino (82), O sol da meia- 

j \ %
va Iorque (1981). O filme Original, nao? Gavin Grey (0 ubiquo Den- noite (86) e Chuck Berry O mito do rock 6. e dom a NCz$ 40.00; 6» e sib. a nczs 60.00. "4• • • '¦; "*"| \
peca por nao se definir nis Quaid) 6 0 Fantasma cineento, um jo- (88) — nao &z 0 tempo passar. Quando me Gaftoira Asa Branca. Rua Mem de si 17 (262-
entre 0 suspense e a chan- gador de futebol universitdrio, idolo em apaixono bem poderia perder uns 30 minu- ^28) gg8r
chada. Mas 6 inteligente, Louisiana; Babs Rogers (Jessica Lange) 6 tos e ninguem ia perceber. fi verdade que S" e° b^sl^^lSo.m J f* 4irreverente e critico da- Rainha da magndlia, namorada de Gavin as cenas de futebol americano sao otlmas. (6») a ncz$ 40.00 (8» e sib.), consumapio a
quele jeito americano. Dd estrela em Louisiana; Donnie (Timothy Mas 0 espectador tem de gostar de bagos nczs 30.00. Botecomco. Boulevard 28 de setem- ' ,'K ,
medo. Humanos do mun- Hutton) 6 Cake—traduzido por Biscoito rompidos, escoriagSes e touchdowns. bro. 205 (204-2727). t^SSSH3KM»( <'*?«"4 * * ' *rr' ~
do, uni-vos! -, sobrinho de Gavin e CDF candidate (A.D.)

llistoriador. Dd para seiltir l0g"0 nos pri- s 6a) e NCz$ 45.00 (s3b. e dom). Vinfcius Piano Bar, r
Cotacilo: ? meirOS 30 segundos de filme que Donnie tota^ao:* 'BmSS Rua Vinfcius do Morais. 39 (287-1497). At6 dia '.Cr. ,.K : Ji,.,.-
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5") e NCz$ 70.00 (6a. sib. e vipera de (eriado). i »»»—." ""
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jecial do can-

6a. das 10h 18h. At6 dia 5 do janeiro. (1889-1989) — Caricaturas e charges de 44 cartunistas do NCz$ 30.00. Consumapao a NCz$ 20.00. SJo Con-
ESTREUVDALVAEXISTE — Fo\ograt\as. Sociedade Flu- inlcio do sficulo at6 hoje. Casa do Bispo. Av. Paulo de rado Palace Hotel. Av. Niemeyer. 776 (322-0911).
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? 'Quando me apaixono

i0

lhidos. O curioso Nada
descobre que na Igreja vi-
zinha ao acampamento
pessoas fabricam na sur-
dina-misteriosos óculos
escuros. Até que a polícia
aparece para atacar a
igreja, destruir o acam-
pamento e espancar pes-
soas.-O conformado ope-
rário.se rebela, volta até
a igreja e descobre uma
caixa com os tais óculos.
Ax> .colocar um deles John
Nada„co.meça a ver o
mundo como realmente
é.A TVe publicidade são
carregadas de mensagens
subliminares de confor-
mismo e obediência. E os
rico? e poderosos são na
verdade seres alienige-
nas..Mesmo.

They live è deliciosa-
mente paranóico. Não é
só nisso que ele lembra
um velho filme de ficção
científica dos anos 50.
Quando está de óculos,
Nada vê tudo em preto-e-
branco. O diretor de foto-
grafia Gary E. Kibbe faz
perfeita citação ao estilo
visual daquelas velhas fi-
tas. Infelizmente o dire-
tor John Carpenter deixa
a homenagem pela meta-
de e abandona todo o en-
genhó e sutileza no fim de
seu filme. O diretor põe
John Nada e seu amigo
Frank para brincarem de
Eambo com os extrater-
restres.

Carpenter é um mestre
em fazer filmes classe B
de luxo. Em They live ele
não chega a perfeição de
Fog (1980) ou Fuga de No-
va Iorque (1981). O filme
peca por não se definir
entre o suspense e a chan-
oháda. Mas é inteligente,
irreverente e critico da-
quele jeito americano. Dá
medo. Humanos do mun-
do, uni-vos!

Cotação: ? ?

Gavin Grey (Quaid) é o Fantasma cinzento, ídolo do futebol americano

'Touchdown' 

contra

M ABER uma coisa é absolutamente
indispensável aos espectadores que
acorrerem ao cine Copacabana e cir-

cuito para ver Quando me apaixono: um
touchdown é uma espécie de gol que cor-
responde a seis pontos no futebol america-
no. Consiste em sair correndo pelo grama-
do como um porco ensebado e, se se escapar
dos tacles dos adversários, colocar a bola
oval além da linha inimiga. Existem ou-
tras maneiras de se marcar ponto nesse
pega-pra-capar esportivo mas o touch-
down é o mais espetacular. Certo, saber
que raios é um touchdown não explica
totalmente este filme de Taylor Hackford
cujo título original foi retirado de uma
canção de Nat King Cole (When I fali in
love). Mas talvez ajude. Sei iá.

Quando me apaixono é, como seu título
neo-mongo escancara, um melodrama.
Mais que isso: parece uma minissérie tele-
visiva condensada em 127 minutos. Nela,
tudo se baseia num triângulo amoroso.
Original, não? Gavin Grey (o ubíquo Den-
nis Quaid) é o Fantasma cimento, um jo-
gador de futebol universitário, ídolo em
Louisiana; Babs Rogers (Jessica Lange) é a
Rainha da magnólia, namorada de Gavin e
estrela em Louisiana; Donnie (Timothy
Hutton) é Cake — traduzido por Biscoito
—, sobrinho de Gavin e CDP candidato a
historiador. Dá para sentir logo noB pri-
meiros 30 segundos de filme que Donnie

engole Babs com os olhos e que ela, por sua
vez, também lhe dá um certo mole. É ine-
vitável.

O problema é que o inevitável demora
décadas para acontecer: Quando me apai-
xono segue a vida dos três de 1956 a 1981 —
através de sucesso, racismo, filhos, deca-
dência. Isso ocasiona outro probleminha:
inadequação de elenco. No começo do fil-
me, Jessica Lange é rodada demais para
bancar a universitária virgem; no final,
Timothy Hútton é garotão demais para
bancar o acadêmico conceituado. Só mes-
mo Dennis Quaid é ao mesmo tempo novo e
velho o bastante para seu papel de jogador-
de-futebol-americano-sem-miolos, se me
perdoam o pleonasmo.

Apesar disso, são estes três bons atores,
mais o coadjuvante John Goodman, que
seguram a bola de When I fali in love.
Porque o competente Taylor Hackford —
de A força do destino (82), O sol da meia-
noite (86) e Cliuck Berry — O mito do rock
(88) — não faz o tempo passar. Quando me
apaixono bem poderia perder uns 30 minu-
tos e ninguém ia perceber. É verdade que
as cenas de futebol americano são ótimas.
Mas o espectador tem de gostar de baços
rompidos, escoriações e touchdowns.
(A.D.)

Cotação: ?

TITAS/ô BLÉSQ BLOM — Show do grupo.
Canecâo, Av. Venceslau Braz. 215 (295-3044). 5a,
âs 21h30; 6* o sáb.. às 22h30 e dom., às 20h.
Ingressos de 5* e dom. a NCz$ 40.00 (pista), NCz$
50.00 (mesa lateral) e NCzS 80.00 (mesa central):
de 6* e sáb. a NCzS 60.00 (pista). NCz$ 70.00
(mesa lateral) o 90.00 (mesa central). Até domin-
QO.
JORGE ARAGAO — Apresentação do cantor e
Banda Nova Era. Teatro da SUAM, Pça. das Na-
ções. 247. De 6" a dom., às 19h. Ingressos a NCzS
10.00.
SEIS E MEIA — Apresentação do cantor Paulinho
da Viola. Participação especial de Cristina Buarque
e Maria Amélia Rabello. Teatro Joio Caetano. Pça.
Tiradentes. s/n» (221-0305). De 2» a 6*. às
18h30. ingressos a NCzS 20.00. Até dia 24 de
novembro.
MAKUNAIMf — Show em defesa da Amazônia,
com os grupos Gato Pardo. Afra Sounds Stars. o
cantor Rubão Sabino e outros Largo de S&o Fran-
cisco. Centro. As 17h. Entrada franca.
FÁTIMA QUEDES — Show da cantora. Centro
Cultural Cândido Mendes, Rua da Assembléia.
10/subsolo (224-8622). 5* e 6*. às 18h30; sáb.e
dom. às 21 h. Ingressos a NCzS 20.00.
ARTHUR K AM PELA — Show do cantor. Teatro
Ziembinski. Rua Urbano Duarte. 22 (228-3071).
De 4* a sáb.. às 18h30. Ingressos a NCzS 15.00.
MARCOS SABINO — Show do cantor. Teatro
Iracema de Alencar, Rua Retiro dos Artistas. 571
De 5' a dom., às 19h. Ingressos a NCzS 20.00.
MONIQUE ARAGAO — Show da pianista. Au-
ditório do BNDES. An. Chile. 100/1° subsolo. As
18h30. Entrada franca. Os ingressos, com lugares
marcados, serão distribuídos hoje das 12h30 às
13h30 e a panir de 17h.
WAGNER T180 E NIVALDO ORNELAS —
Show do tecladista e do saxofonista. Circuito Ban-
co Nacional de Música Instrumental. Concha
Acústica da UERJ. As 12h30. Entrada franca.
RHUMOR
JOÃO KLEBER. HUMOR PRA VALER —
Show do humorista. Direção de Chico Anysio.
Teatro da Cidade. Av. Epitáclo Pessoa, 1664 (247-3292). De 5» a sáb.. às 21h30; dom., às 20h30.
Ingressos a NCzS 30.00. (14 anos)
PENETRAÇÕES HUMORÍSTICAS — Show do
humorista Otávio de Carvalho. Teatro Iracema de
Alencar, Rua Retiro dos Artistas. 571 (392-2807).
6*. 6" e dom., às 21 h. Ingressos a NCzS 20.00.
MBARES

íRECOMENDA

RIO HOJE — Exposição de 140 obras de 48 artistas
cariocas. Museu de Arte Moderna. Av. Beira-Mar. s/n°. 3B
e de 5" a domingo, das 12h às 18h. 4a. das 12h às 20h. As
4®. às 19h. visitas com monitor. Até sábado

ARTUR BARRIO — Pinturas. Galeria Montesanti. Estrada
; da Gávea. 899/212B. De 2" a sábado, das 10h às 22h. Até' sóbado.

MACHADO DE ASSIS — TEMPO E MEMÓRIA —
Iconografia e acervo, fotos de Pedro Vasquez e obras da
pintores do século XIX. Centro Cultural Banco do Brasil,
Rua 1 ° de Março. 66. De 3" a domingo, das 10h às 23h. Até
dia 3.

ÂNGELO MARZANO — Dissimulacros. Grande Galeria.
Rua 10 de Março. 101. De 2a a 6". das 11 h às 21 h. Até dia
1».
ASCANIO MMM — Esculturas. Instituto dos Arquitetos
do Brasil, Rua do Pinheiro. 10. De 2a a 6a. das 14h às 20h.
Sábados e domingos, das 13h às 18h. Até dia 13.
RAYMOND ASSEO — Fotografias. Sala Carlos Oswalddo
MNBA. Rua México, esquina com Heitor de Mello. De 2" a
6a, das 10h ás 18h. Até dia 6 de janeiro.
ESTRELA DALVA EXISTE — Fotografias. Sociedade Flu-
minense de Fotografia. Rua Dr. Celestino. 115. De 2a a

sábado, das 19h ás 22h. Inauguração, hoje. ás 21 h. Até dia
7.
ALICE, 190 — Coletiva. Instituto Cultural Brasil-Argentina,
Praia de Botafogo. 228/sobreloja. De 2a a 6a. das 11 h às
19h. Até amarçhã.
ANA LAURENTIZ E MANOEL BERSAN — Esculturas e
pinturas. Oficina de Arte Maria Teresa Vieira. Rua da Cario-
ca, 85. De 2a a 6a. das 10h às 22h. Sábados, das 10h às 18h.
Até amanhã.
VI EXPOARTE — Coletiva com desenhos e pinturas dos
funcionários do BNDES. Espaço BNDES, Av. Chile. 100. De
2a a 6a, das 9h às 19h. Até amanhã.

PAULINHO TROMPETE E BANDA 3/4 —
Show dos cantores. De 4a a sáb., às 23h. Couvert a
NCzS 30.00 (4a e 5a) e NCzS 35.00 (6a e sáb).
Consumação a NCz$ 25.00. Mistura UP, Rua Gar-
cia D-Avila. 15. (267-6596).
JOYCE — Show da cantora. De 4a a sáb.. às
22h30. Couvert a NCzS 30.00 (4a e 5a) e NCzS
40.00 (6a e sáb.). Consumação a NCz$ 20.00.
Jazzmania. Rua. Rainha Elizabeth. 769 (227-2447).
RADIO STARS — Show com as cantoras Dudu
Morais, Liane Maia. Silvia Massari e Paulo Macha-
do (teclado). 5a e dom., às 22h; 6a e sáb.. às 23h.
Couvert a NCz$ 30.00 (5a e dom.) e NCzS 50.00
(6a e sáb). Rio Jazz Club. Rua Gustavo Sampaio,
s/n° (541 -9046). Até dia 7 de janeiro.
JOSÉ AUGUSTO — Show do cantor. 4a e 5a 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 (252-4428)
ANGELA RO RO — Show da cantora. 5a. às
21 h30; 6a e sáb.. às 23h. Couvert a NCzS 30.00
(5a) e NCzS 40.00 (6a e sáb.). Consumação a
NCzS 30.00. Botecoteco. Boulevard 28 de setem-
bro. 205 (204-2727).
CARLINHOS VERGUEIRO — Show do cantor.
De 5a a dom., às 23h. Couvert a NCzS 35.00 (5a e
6a) e NCzS 45,00 (sáb. e dom). Vinícius Piano Bar.
Rua Vinícius do Morais, 39 (287-1497). Até dia 3
de dezembro.
AGNALDO TIMÓTEO.PRESENTE — Show do
cantor. De 5a a dom., ás 23h. Couvert a NCZS
50.00. Un-Deux-Trois. Rua Bartolomeu Mitre, 123
(239-0198).
ADRIANA CALCANHOTO — Show da cantora.
De 4a a sáb.. às 22h30. Couvert a NCzS 50.00 (4a e
5a) e NCzS 70.00 (6a. sáb. e vópera de feriado).
Peopie. Av. Bartolomeu Mitre. 370 (294-0547).De 4a a sáb.. à 1 h da manhá. Duo Shadow Jazz.
Couvert a NCzS 40.00.
ANDRÉ GERAISSATI — Show do violonista. De
5a a sáb., às 23h. Couvert a NCzS 25.00. Gig. Av.
Gal. San Martin. 629 (274-6998).
SALVE-SE QUEM PUDER—Texto e direção de
Sidney Lima. Com Adriana Smarzaro, Sidney Lima
e Rosemary Amaral. Participação especial do can-
tor Elder. As 21 h. Couvert a NCzS 10.00. Manga
Rosa. Rua 19 de Fevereiro. 94.

JESSICA LANGE
DENNIS QUAID TIMOTHY HUTTON

Do diretor de "A Força do Destino"

Quando me Apaixono
A história de swridtsé uma história de amor.
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HORÁRIOSDIVERSOS
PERESTROIKA — Show com a banda Zipper. As
22h. Couvert a NCzS 20.00 e consumação a NCzS
15.00. Rua Cde. D'Eu, 113. Barra (399-9073).
BAR 776 — Show com o grupo Geração Trini
Rivers. 6a. às 22h: 6' e sáb.. ás 23h. Couvert a
NCzS 30.00. Consumação a NCzS 20.00. São Con-
rado Palace Hotel. Av. Niemeyer. 776 (322-0911).Até dia 1o de dezembro.
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MEMÓRIA DA REPÚBLICA: HUMOR NAS ELEIÇÕES
(1889-1989) — Caricaturas e charges de 44 cartunistas do
início do século até hoje. Casa do Bispo. Av. Paulo de
Frontin. 568. De 2a a 6». das 10h ás 18h. Até amanhã.
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Terrivelmente enganado.
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Urna comédia de cortxo se tornar uma pessoa séria.
WARNER BROS. a^U J
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I ¦ Aventum (Captain Blood) deMJk melhor dos dois filmes de hoje vn ni>u* tw Viu»,# lis I Michael Curtis. Com Brrol
mm tem que ter tempo livre ou vl- I P*W *11(61 AR.SWI3A Bl § Flynn, Olivia De Havillani,
deocassete. A SessOo da tarde da Globo I t A'hiW WIN A WOMAN'S KISS! Ill I Lionel Atwill Basil Rathbone,
exibe Capltdo Blood (1935), de Michael I §ilpPSj|F j, • • i Hi I w°i!S Alex(™der Pedro De Cor-
rwti, fflM tm, 1?~«1 ™„„r. iZZ, AjSPBi* ani I doba e J. Carroll Nalsh. Produ-
Hd oon« tun v. , primeiro | pnKni r- < . m "j| ^g9f> I cQ.oamericanade35.Cor (99m).
ri&? rnnn n\/MM /» i n0 ca&>6, jovem-m^ico

?h ™Iroeexagera- LUU H fill ^ -,\ ^|rkn||gM  > (Flynn) se torna pirata para' i. colorido. Mesmo filmado LIlllUL I Ll I 1 11 V |j lutar contra a tirania de umem preto-e-branco por Hal Mohr esta M lllvl. I L. 1 1111 / hMH nobre intrlgs a sprvion dn rolaventura jdInsinuavacoresexuberantes. /.M' ISJames II Colorido DorO processo de colorizagSo eletrflnica do AI II 18 1 11II III I 1 iinv# \ </BWWUI comnutador 
r d° p0r

empresdrio Ted Turner s6 fez reveld-las. I V A rlnHA 1/11 I AN If1'O Capltao Peter Blood foi inventado U Ll 1 IH 061 iH V I Ll HI 1 Uillffli#'t-HMSnE I NOITES DE
por Rafael Sabatlni em um de seus mals . ul: ^ * AMOR...DI4S

. populares romances de aventuras. 0 mo- | jta tMltlwv / ' I DE CONFTJSAO
Co era um pacato m6dico mas tamb6m hmi V ¦ \ TV Globo —Oh

. eximio espadachlm transformado em es- ^ ! ¦ ComMU (Buona sera, Mrs.cravo por tratar de lnlmlgos da coroa I fts&gv. <s *" CampelDde Melvin Frank. Com
inglesa. Condenado a teabalhos forcados fSitSSS^S'SS.¦ numa ilha do Carlbe, Blood lldera uma f Shelley Winters, Lee Grant e
rebeli&o de escravos, domina um navio : Janet Margolin. Produfdo ame-
se torna um impiedoso mas justo pirata. j - 'jSmtBtr ricanade68. Cor (ii3m).
Uma histbria perfeita para o correto [ ^ . . JfflSSBr vilarejo de San Piorino,
vigoroso diretor Michael Curtiz. Jd a es- %Wm S 'ShIRv'^I Italia, bela dona (Lollobri-
colha do ator principal nao era tao 6bvia. 1^0*. - %-'• gida) se diz esposa de oficial
0 filme seria estrelado por Robert Do- f SSST" > I 1 I?8nat. que em 1934 tinha feito direitinho I JB 

; 
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Z^ncit'\d*M°T2cC]T°- 
CT :situagao se complica quandesistfincia de Donat, Curtiz resolveu ^ : : kW do os trts sfto convoeados

=s^)°veraeM14twcto- /I i
Nao sao s6 galeOes carregadosde ouro , ' ¦ * ~< ^ ^ ^ j com6dia com La Lollobri-

que Blood/Flynn conquistam As espadei- R»ia e eficiente elenco ame-
radas. Nosso her6i ganha o coragao de ricano. O roteiro do diretor
Olivia de Havilland, iniciando uma das I?Frank e de Denis Norden e

, mais perfeitas parcerias do cinema ame- ffig ¦MflPHPBB|jBPB£2HH| 1 J Sheldon Keller parte de
ricano, ela bonita, frdgil e atriz; ele ga- m i L | ¦ 1 X laal *1 I I Til I V uma &ran<le id6ia mas se

, lante, indestrutivel e atleta. Curtiz repe- ?B 1' ^ I wi lllwl 1111111® perde vez que outra. Mas
tiu com sucesso o casal em cldssicos 'ik .1, J Melvin Frank — especialis-
como A carga da brigada ligeira (1936) ii|||ySlKM> | ta em escrever, dirigir e
As aventuras de Robin Hood (1938). Mas produzir comddias — sabe
Capitdo Blood foi o primeiro, o mais """*»«w^^*^^MSI«P«^^»WW'wPflHS?TirwaSES5a««! i manter a coisa funcionan-

^ ^HKK-an !«([¦»»snnm«-HKB CMms, fflSfS«mnd6e° com®nlonfa nnnnn nnnlinnlJx « „
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Revelação a cores
————____________ Reprodução

Rogério Durst

« programação de filmes anda es-
ni treita. Quem quiser assistir ao

AA melhor dos dois filmes de hoje
wa dki tem que ter tempo livre ou vi-
deocassete. A Sessão da tarde da Globo
exibe Capitão Blood (1935), de Michael
Curtiz, que traz Errol Flynn no primeirode seus atléticos heróis de capa-e-espa-
da. Um filme vigoroso, ligeiro e exagera-
do. Mais ainda: colorido. Mesmo filmado
em preto-e-branco por Hal Mohr esta
aventura já insinuava cores exuberantes.
O processo de colorizaçao eletrônica do
empresário Ted Turner só fez revelá-las.

O Capitão Peter Blood foi inventado
por Rafael Sabatini em um de seus mais

. populares romances de aventuras. O mo-ço era um pacato médico mas também
. exímio espadachim transformado em es-¦ cravo por tratar de inimigos da coroa

inglesa. Condenado a trabalhos forçadosnuma ilha do Caribe, Blood lidera uma
rebelião de escravos, domina um navio e
se torna um impiedoso mas justo pirata.
Uma história perfeita para o correto e
vigoroso diretor Michael Curtiz. Já a es-
colha do ator principal nâo era tao óbvia.
O filme seria estrelado por Robert Do-

, nat, que em 1934 tinha feito direitinho
em O conde de Monte Cristo. Com a
desistência de Donat, Curtiz resolveu
apostar num ator jovem e atlético cha-mado Errol Flynn.

Não são só galeões carregados de ouro
que Blood/Flynn conquistam às espadei-
radas. Nosso herói ganha o coração de
Olivia de Havilland, iniciando uma das

. mais perfeitas parcerias do cinema ame-
rlcano, ela bonita, frágil e atriz; ele ga-

, lante, indestrutível e atleta. Curtiz repe-
tiu com sucesso o casal em clássicos
como A carga da brigada ligeira (1936) eAs aventuras de Robin Hood (1938). Mas
Capitão Blood foi o primeiro, o mais

-ingênuo e talvez até o mais perfeito. Sem
falar que é um dos poucos filmes que
depois de colorizado não se descaracteri-
zou. Melhorou, até.
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O cartaz de Captain Blood (1935) destacava a primeira

parceria de Flynn com de Havilland
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O JARDIM DAS CEREJEIRAS — Texto deAnton Tchekov, Tradução e direção de Paulo
Mamede. Com Natália Thimberg, Sérgio Britto.Othon Bastos, Edwin Luisi. José Lewgoy eoutros. Teatro dos Quatro. Rua Marquês de S.Vicente. 52/2° (274-9895). De 4a a sáb., às21 h e dom. às 19 h. Ingressos 4a e 5a a NCz$
35.00; 6a e dom. a NCz$ 40.00 e sáb.. feriado evéspera de, feriado fvjãç será
permitida a entrada após o início do espetáculo.
O valor do ingresso não será reembolsado paraos retardatários. Duração. 2h30.
O extraordinário texto de Anton Tchekov é re-criado numa montagem em que elenco afinadocom a melancolia e desesperança da peça com-
põe um painel da existência triste e crepuscular.
O visual abstrato desenha um espetáculo rigo-roso e formalmente bonito
Uma hora antes da peça. apresentação da pianista Maria Alice Saraiva.

OS CEGOS — Texto de Michel Guelderode' Tradução de Anibal Machado. Direção de Moacyr-Góes. Com Cláudia Lira. Chistiana Guinle. Paula• Lavigne e Paula Newlandq. Casa de Cultura Lauraatvim. Am. Vieira Souto. 175 (247-6946). De 4" asáb., às 21h30; dom., às 20h30 Ingressos a NCzS40.00 Duração. 40 m Não è permitida a entradaapôs o início do espetáculo
Fábula sobre a existência da humanidade e suascondições, na figura de três cegos e um caolho
O CORAÇÃO SURPRESO — Texto de NoèlCoward. Direção: Tônia Tinoco. Com Adriana Jor-
ge. Fernando Furtado. Patrícia Gomes e outros.Sala Lucilia Peres. UNI-RIO. Av. Pasteur. 436 De3a a 6a. às 21 h. sáb. e dom., às 19h. Entrada francaAté dia 3 de dezembro.
ORLANDO — Texto de Wirginia Woolf Adapta-
ção de Sérgio Sant'Ana. Direção do Bia Lessa.Com Fernanda Torres. Júlia Lemmertz. CláudiaAbreu e outros. Centro Cultural Banco do Brasil.Rua PRimeiro de Março. 66. 4'. às 19h; 5» e 6». às21 h: sáb., 22h e dom., às 19h. Ingressos a NCz$. 25.00 (4a. 5» e sáb. às 19h) e NCzS 35.00 (6J. sáb>e dom.). Duração. 2h20.

.Jovem fidalgo inglês vive a experiência de ver seu

.corpo metamorfoseado em corpo de mulher.
A NOITE DAS MAL DORMIDAS — Texto de•Petersen. Direção de Renato Pietro. Com MarcosHamelin. Lula Medeiros e Luiz Dia. Teatro Ca/ous•te Gulbenkian. Rua Beneditó Hipólito. 125 (232-1087). 5a e 6a. às 18h. sáb.. ás 21 h e dom., às 19hIngressos a NCzS 25.00
Três solteironas sofridas e reprimidas criam ummundo de sonhos e fantasias.
VARIAÇÕES EM TORNO DE UM INSPETORGERAL —Texto de Gogol. Adaptação de Domin-
gos de Oliveira. Com Domingos de Oliveira. Ricar-do Kosovski. Cristovão Garcia. Ricardo Alegre eoutros. Teatro Benjamim Constam, Av. Pasteur.350 (295-3448). De 5" a sáb.. às 21 h30. Dom., ás20h. Ingressos a NCzS 30.00 (5»), NCzS 35.00 (6»

e dom), e NCzS 40.00 (sáb.). Desconto de 20%mediante apresentação de cupom e cartão de leitordo JB. Duração. 1 h20. Até domingo.
Comédio de erros envolvendo a chegada de uminspetor numa cidade de políticos corruptos
NA SAUNA — Texto de Nell Dunn. Direção deBibi Ferreira. Com Maitê Proença. Nivea Maria.Angela Leal e outros. Teatro Villa Lobos. Av Prin-cesa Isabel. 440 (275-6695) Ensaios abertos 6a.às 21 h. sáb.. às 20h e 22h30 e dom., ás 19.Ingressos a NCzS 25.00. De 4" a 6». ás 21 h. sàb.,às 20 e 22h30 e dom., às 19h Ingressos a NCzS40.00 (4» e 5°). NCzS 45.00 6» e dom) e NCzS50.00 (sáb). Duração 1 h40
Seis mulheres, em cilse de identidade, expõemsuas frustrações e expectaitvas.
A ESTRELA DO LAR — Texto e direção deMauro Rasi. Com Marieta Severo. Sérgio Viotti.Sônia Guedes e outros. Teatro Copacabana. Av.N.S. de Copacabana. 291 (257 0881). De 4'' asáb.. às 21 h. Dom., ás 19h Ingressos a NCzS 35.00(4» e 5a). NCzS 40.00 (6° e dom) e NCzS 50.00(sáb.. feriado e véspera de feriado). Duração 2h
Pai e filho escrevem, paralelamente, textos comvisões antagônicas sobre a mulher e a mãe
Sorteio de serlgrafías de Anna Bella Geiger até odia 26 de novembro.
AS FILHAS DA MAE — Texto de Ronaldo Ciam-broni. Direção de Paulo Afonso de Lima ComSelma Lopes. Isis Koschdoski, Tereza Briggs eMichele Mestolo. Teatro Posto Seis. Rua FranciscoSá. s/n° (247-54430). 5" e 6a. às 21h30. sáb.. ás20h e 22h30; dom., ás 20h. Ingressos a NCzS1 5.00 (5a). NCzS 20.00 (6a e dom ) e NCzS 25.00(sáb). Desconto de 20% mediante apresentaçãode cartão e cupom de leitor do JB
Comédia Mulher sufocada pelo marido fica viúvae resolve transformar suas filhas em artistas.
4 NUM KUARTO — Texto de Valentim KataievDireção e adaptação de Paulo Reis. Com JackieSperandio. Helena Delamare. Paulo Bernardo. Ro
gério Dolabella e Márcio Bove. Teatro de BolsoAurimar Rocha. Av. Atauifo de Paiva. 269. De 4a asáb., ás 21 h30 e dom., às 20h30 Ingressos a NCzS25.00 (4a. 5a e dom.) e NCzS 30.00 (6a e sáb.).Duração 1h40
Dois amigos, que moram juntos, casam no mesmodia sem avisar um ao outro
LULU — Texto de Frank Wedekind. Adaptação deGeraldo Carneiro. Direção de Naum Alves de Sou-za. Com Maria Padilha, Ewerton de Castro. Gui-lherme Leme. Rosane Gofman entre outros. Casade Cultura Laura Alvim. Av. Vieira Souto, 175(247-6946) De 4» a sáb., às 21h30 Dom., ás20h30. Ingressos a NCzS 30.00 (4a e 5a), NCzS35.00 (6a e dom ) e NCzS 40,00 (sáb e feriados)Duração 1h50
Vendedora de flores, adotada por burguês, cresceno meio da arte e do dinheiro provocando inúmeras desgraças.
GEORGE DANDAN —Texto de Molière. Direçãode Ivan de Albuquerque. Com Rubens Corrêa.Lídia Brondi. Leyla Ribeiro, Nildo Parente e outros.Teatro Ipanema. Rua Prudente de Morais. 824(247-9794). De 5a a sáb.. às 21 h30. dom., às 19he 21h30. Ingressos 5». 6a e dom. a NczS 25.00.sáb.. feriado e véspera de feriado a NCzS 30.00.Desconto de 30% (5a e dom.) e 20% (6a e sáb).medianate apresentação de cupom e cartão deleitor óoJB. Duração. 1h10.

Homem rico casa com burguesa e tenta provar, a
qualquer custo, que ela é infiel
PERVERSIDADE SEXUAL EM CHICAGO —
Texto de David Mamet. Tradução de Marcos Ribasde Faria. Direção de José Wilker. Com José Maver.Paulo Betti. Eliane Giardini e Vera Fajardo. Teatrode Arena. Rua Siqueira Campos. 143 (235 5348)De 4a a sáb às 21 h30 e dom., às 20h Ingressos 4de 5a a NCzS 30.00. 6a e dom a NCzS 40.00 e sáb eferiados a NCzS 50.00 Duração 1 h30
Comédia que gira em torno de sexo o da solidão dequatro pessoas numa cidade grande
JK — Texto e direção de Luis Arthur Nunes. ComJosé de Abreu. Lilia Cabral e Fábio Junqueira,entre outros. Teatro Nelson Rodrigues. Av. Repú-blica do Paraguai. s/n° (262-0942). De 4a a sáb.,ás 21 h Dom., às 19h30 Ingressos a NCzS 30.00
(4a). NCzS 40.00 (5a. 6a e dom.) e NCzS 50.00
(sáb.). Duração 1h50 Até domingo •
Trajetória de Juscelino Kubitschek desde o ingres-so na vida política até sua morte
ENTRE QUATRO PAREDES — Texto de Jean-Paul Sartre. Direção de Miguel Rezende. ComSônia Catarina. Yaska Antunes e Miguel Rezende.Teatro Villa-Lobos. Sala Monteiro Lobato AvPrincesa Isabel. 440 (275-6695). De 5a a sáb.. ás21h30 e dom., às 20h Ingressos a NCzS 20.00Duração 1h50 Não é permitida a entrada após oinício do espetáculo
Três mortos, condenados ao inferno, são trancadosem um cubículo à espera do carrasco '
UMA CAMA PARA QUATRO — Texto de OlderCazarré. Direção de Olhey Cazarré Com ZairaZambelli. Helena Werneck e Carlos Seidl TeatroBarraShoppmg. Av. das Américas. 4.666 (325¦5844). 3a e 4a às 21 h. 5a e 6a às 17h30 Ingressosa NCzS 30.00 Duração 1 h50
TROPICANALHA - UMA FARSA CORRUPTA— Texto de Aziz Bajur Direção de Cláudio Cavaicante. Com Berta Loran. Jonas Mello. TherezaTeller e outros. Teatro Senac. Rua Pompeu Lourei-ro. 45 (256-2640). De 4a a 6a. ás 21 h30. sáb.. às20h e 22h e dom., às 19h e 21h30 Ingressos aNCzS 30.00 (4a e 5a) e NCzS 40.00 (6a, sáb edom.) Desconto de 20% mediante apresentaçãode cupom e cartão de leitor do JB. Duração 1 h20
Homem pobre descobre que a mulher o trai com oprimo rico e resolve tirar proveito da situação
A TRÁGICA HISTÓRIA DO DOUTOR FAUS-TO — Texto de Christopher Marlowe. Tradução deBeti Rabetti. Direção de Moacyr Góes. Com Fio-riano Peixoto, Leon Góes e Antonella Batista, entreoutros. Teatro Villa-Lobos/Espaço III. Av. PrincesaIsabel, 440 (275-6695). De 5a a sáb. ás 21 h30.Dom. às 20h. Ingressos 5a a NCzS 30.00; 6a e doma NCzS 35.00: sáb.. a NCzS 40.00 e NCzS 20.00
para classe. Desconto de 20% mediante apresenta
ção de cartão e cupom dejeitor do JB. Duração1h50 O espetáculo começa rigorosamente no horário.
Trajetória do Dr Fausto que doa sua alma ao diaboem troca de 24 anos de experiências plenas.
A PRESIDENTA — Texto de Bricaire e Lasay-
gues. Direção de José Renato. Com Jorge Dória.Carvalhinho. Jorge Cherques. Paula Burlamaque eoutros. Teatro Vanucci, Rua Marquês de S. Vicen-te. 5.2 (274-7246). De 4a a 6a. ás 21h30, sáb.. ás20h e 22h30 e dom., às 19h e 21 h30. Ingressos 5aa NCzS 30.00: de 6a a dom, feriado e véspera deferiado a NCzS 40.00. Duração 2h Até dia 30 dedezembro.
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U.. OS FILMES
CAPITÃO BLOOD

TV Globo — 14h50
Aventura (Captain Blood) de

Michael Curtiz. Com Errol
Flynn, Olivia De Havilland,
Lionel Atwill, Basil Rathbone,
Ross Alexander, Pedro De Cor-
doba e J. Carroll Naish. Produ-
ção americana de 35. Cor (99m).
No Caribe, jovem médico
(Flynn) se torna pirata para
lutar contra a tirania de um
nobre inglês a serviço do rei
James II. Colorido por
computador.

NOITES DE
AMOR... DIAS

DE CONFUSÃO
TV Globo — Oh

Comédia (Buona sera, Mrs.
Campell) de Melvin Frank. Com
Gina Lollobrigida, PhÜ Silvers,
Peter Lawford, Telly Savalas,
Shelley Winters, Lee Grant e
Janet Margolin. Produção ame-ricana de 68. Cor (113m).
No vilarejo de San Fiorino,
Itália, bela dona (Lollobri-
gida) se diz esposa de oficial
americano mas é sustenta-
da por três praclnhas (Sil-
vers, Lawford e Savalas). A
situação se complica quan-
do os três são convocados
para uma reunião militar
em San Fiorino. Simpática
comédia com La Lollobri-
gida e eficiente elenco ame-
ricano. O roteiro do diretor
Frank e de Denis Norden e
Sheldon Keller parte de
uma grande idéia mas se
perde vez que outra. Mas
Melvin Frank — especialis-
ta em escrever, dirigir e
produzir comédias — sabe
manter a coisa funcionan-
do com muito bom humor. E
Phil Silvers, grande come-
diante pouco conhecido no
Brasil, rouba todas as cenas
que pode.
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LOUCOS E AMANTES —Apresentação da CiaFim de Século Direção e coreografia de RenatoVieira Roteiro de Bia Radunsky Teatro da Barra,Av Sernambeliba. 3.800 (399-4992). 5», ás21h30. Dom., às 20h Ingressos a NCzS 35.00 eNCz$ 30.00 (classe e estudantes).

JORNAL DO BRASIL
MAM 940 KHz ESTÉREO

JBI — Jornal do Brasil Informa — de 2a a 6a.
às 7h30. 12h30. 18h30 e 0h30 Sáb., dom e
feriados, às 8h30. 12h30. 1 8h30 e 0h30 •
Repórter JB — de 2a a dom informativo às horas
certas
JB Notícias — de 2a a 6a informativo ás meias
horas.
Além da Noticia — de 2a a 6a. às 8h55. comSônia Carneiro
Momento Econômico — de 2a a 6a. às 8h10
Apresentação de Rui Pizarro
No Mundo — de 2° a 6a. às 8h25. com CarlosCastilho.
Nas Entrelinhas — de 2a á 6a. às 8h35. com
João Máximo
Panorama Econômico — de 2a a 6a. às 8h40
Correspondente em Washington — de 2a a 6a.às 9h10, com Ricardo André
Correspondente em Paris — de 2a a 6a. às
9h20 e 12h10. com Reale Jr
Os Rumos da Politica — de 2a a 6a. às 9h40.com Rogério Coelho Neto
Correspondente em Londres — de 2a a 6a às9h50
Encontro com a Imprensa — de 2' a 6a. às13h.
O seu dinheiro hoje — de 2a a 6a. òs 18h05. comErnesto Alonso Ortiz
Arte Final — Variedades — de 2a a 6a, às 22h.
com Luiz Carlos Saroldi
ÈÊÜFM ES TÉREO 99, 7 MHz20 horas - Reprodução digital (CDs e DATs).Abertura Egmont. op 84. de Beethoven (Fil. Ber-lim, Karajan - DDD - 8:00). Sonata em Si bemol. K333 de Mozar! (Arrau • Grav. 1985 - DDD30:40). Trio n° 2. para flauta, clarinete e fagote. deGuerra Peixe (Morozowicz. Botelho. Devos • AAD7.22); Sinfonia n° 88 em Sol maior. de Haydn(Fil. Berlim. Furtwangler - Grav. 1951 • ADD ¦ •21:04): Coraln" I. de César Franck (Dupré ¦ AAD16:00). Abertura da Opera Oberon. de Carl Mariavon Weber (Fil. Berlim. Karajan • ADD • 8.31).Sinfonia n° 2. em Si bemo! maior • Lobgesang. op52. de Mendelssohn (OS Londres. Abbado • DDD74:16).
ÊÈ FM 105—105,1 MHz105 na Madrugada — de 2a a 6a. à meia-noiteAs Mais Pedidas da Madrugada — de 2' a 6aás 5h.

Desperta Rio — de 2" a 6». às 6hBom Dia Alegria — de 2" a 6*. às 9hValo A Pana Ouvir de Novo — de 2" a 6» à<12h.
Boa Tarde Amizade — de 2' a 6". às 1 3hAs Mais Podidas do Som dos Bairros — de 2<a 6a. ás 1 5h
105 Segredos do Amor — de 2« a 6", às 18hAmor sem Fim — de 2» a 6a. às 20h

B CANAL 2 — TV Educativa
8h CATAVENTO — Infantil
8h15 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL— Educativo
8h30 TELECURSO 1» GRAU — Educati-vo
8h45 TELECURSO 2° GRAU — Educati-VO
9h VIVER — Debates de interessa para afamília. Apresentação de Halina Gryn-borg. Tema de hoje: Comedores com-

pulsivos anônimos
9h30 SEM CENSURA MELHORES MO-. MENTOS—Reprise
10h30 FRANCE EXPRESS —Atualidades ecultura da França11 h O CORPO HUMANO — Documen-târio11 h30 MONTANHAS — Documentário12h JORNAL DA REDE BRASIL —

TARDE — Noticiário nacional. Apre-sentação de Lillana Rodrigues e CarlaRamos
12h30 VlDEO CULTURA — Vídeos. Hoje:Kool and the Gang13h DESENHO ESPECIAL - Alice no

pais das maravilhas e Quebra nozes14h10 REVISTINHA-Infantil

Telefono da emissora: 221 -2227
15h FRANCE EXPRESS —Atualidades ocultura da França15h30 VIVER — Debates de interesse para èfamília. Apresentação do Halina Gryn-berg
16h SEM CENSURA — Debates de as-suntos em evidência. Apresentação d£Lúcia Leme19h05 VIAGENS/FESTAS DO MUNDO— Turístico
20h05 TEMPO DE ESPORTE —Esportivo
20h30 VIAGEM AO REINO ANIMAL 4Documentário
21 h25 JORNAL VISUAL— Noticiário dedi,-cado aos surdos-mudos21h30 JORNAL DA REDE BRASIL ^NOITE — Noticiário nacional e entrqlvistas. Apresentação de Kivia Almeidae Eduardo de Carvalho22h15 REPÓRTER ECONÔMICO — Infor-mativo sobre economia. Apresentaçãode Heitor Tepedino e Helival Rios ,22h30 ALTA FIDELIDADE — Musical corrientrevistas e reportagens23h30 OPINIÃO PÚBLICA - Programa dejornalismo político. Apresentação deTarcísio Holanda

MCANAL 4 —TV Globo
6h30 TELECURSO 2» GRAU - Educati-VO
7h BOM DIA BRASIL — Entrevistas 18h50

políticas7h30 BOM DIA RIO — Noticiário e agendacultural local8h XOU DA XUXA - Infantil Apresen-tação de Xuxa13h GLOBO ESPORTE — EsportivoApresentação de Fernando Vanucci13b05 HOJE — Noticiário, agenda cultural eentrevistas. Apresentação de MarcosHummel
13h30 VALE A PENA VER DE NOVO -Reprise da novela Brega & chique, deCassiano Gabus Mendes. Com MarlliaPera. Glória Menezes. Marco NaniniJorge Dória e Patrícia Pillar
14h50 SESSÃO DA TARDE —Filme Capi-tão Blood
16h50 SESSÃO AVENTURA — Reprise danovela Que rei sou eu?, de CassianoGabus Mendes. Com Tereza Rachel.Edson Celulari. Giulia Gam, Aracy Ba-labanian e Tato Gabus
17h50 O SEXO DOS ANJOS — Novela deIvani Ribeiro Com Bia Seldl, Felipe

19h50
20h

20h30

21 h30
22h30

23h30

Oh

Telefone da emissora: 529-2857
Camargo. Isabela Garcia e Silvia Buar.-'
que ,TOP MODEL — Novela de WalterNegrão e Antônio Calmon. Com MaluMader. Nuno Leal Maia. Cecil Thiró:Taumaturgo Ferreira e Maria ZildaRJ TV — Noticiário local .JORNAL NACIONAL — Noticiárionacional e internacional Apresenta-
ção de Cid Moreira o Sérgio Chappe-lin
TIETA — Novela de Aguinaldo SilvàjAna Maria Moretzsohn e Ricardo Lí-,nhares. Com Betty Faria. JoanaFomm, Cássio Gabus Mendes, LídiaBrondi e Reginaldo Faria
GLOBO DE OURO — Parada musí-'cal
JACK, O ESTRIPADOR — Minissé-rie em quatro capítulos. Direção deDavid Wickes. Com Michael Cainç'
(3o capitulo)
JORNAL DA GLOBO — Noticiárionacional e internacional Comentáriosde Paulo Henrique Amorim e PauloFrancls
FESTIVAL DE SUCESSOS — Filme'Noites de amor... dias de confusão '

VIII BIENAL DE MÚSICA BRASILEIRA CON-TEMPORÁNEA— Apresentação da OrquestraSinfônica Brasileira Regente Ricardo Prado No
programa peças de Raul do Vale. Lorenzo Fernandez. Cirlei de Holanda e Cláudio Santoro Ás 21 hTeatro Municipal. Praça Marechal Floriano s/n°
(262-3935). Entrada franca
DUO LEHNINGER 8> STEGMAN — Apresenta
ção do duo de violino e Alice Lee (piano) As12h30 Centro Cultural do Banco do Brasil. Av 1 °
de Março. 66 Entrada franca
QUARTETO DE FAGOTES AÍRTON BARBO-SA — Apresentação do quartelo As 12h30 PaçoImperial. Praça 1 5 Entrada franca

U CANAL 6 — TV Manchete
6h45 PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA7h JORNAL LOCAL—Noticiário
7h30 BRASÍLIA — Jornalístico
8h COMETA ALEGRIA — InfantilApresentação de Cinthya. Patrick eGorgolão. De 15 em 15 min., flashesdo MANCHETE ECONOMIA —

Boletim econômico
11h55 VOTA BRASIL — Boletim das elei-
12h MANCHETE ESPORTIVA — 1°TEMPO — Noticiário esportivo

Apresentação de Márcio Guedes12h30 JORNAL DA MANCHETE — EDI-
ÇAO DA TARDE — Noticiário nacio-nal e internacional. Apresentação deLeda Nagle e Carlos Bianchini13h MULHER 90 — Variedades. Apresen-tação de Astrid Fontenelle

15h O HOMEM INVISÍVEL — seriadoEpisódio Um homem de influência16h CLUBE DA CRIANÇA — InfantilApresentação de Angélica
19h JORNAL LOCAL—Noticiário
19h15 MANCHETE ESPORTIVA — 2°TEMPO — Boletim esportivo. Apre-sentação de Paulo Stein19h30 TÚLIO MOURAO — Musical com oinstrutor

Telefone da emissora 285-0033
20h30 JORNAL DA MANCHETE — 1»EDIÇÃO — Noticiário nacional e inrternacional. Apresentação de LeilaCordeiro e Eliakim Araújo21 h30 KANANGA DO JAPAO — Novelade Wilson Aguiar. Com Cristiane Tor-loni, Raul Gazola. Tônia Carrero. Giu-seppe Oristanio, Zezé Motta e Rubens'Corrêa
22h3Ò TORNEIO DE TÊNIS NABISCO22h35 VOTA BRASIL — Boletim das elei-

ções22h40 AMÉRICA — Minissérie jornalísticaem cinco capítulos, mostrando osE.U.A. Direção de João Moreira Sal-les. Entrevistados. David Byme. Den-nis Hopper. James EUroy. Henry Kís-singer. Jean Baudrillar. entre outros
(4o capitulo)

23h40 MOMENTO ECONÔMICO — In-formativo sobre economia. Apresenta-
çào de Salomão Schvatzman23h50 JORNAL DA MANCHETE — 2»EDIÇÃO — Noticiário nacional e in-ternacional. Apresentação de Leila Ri-chers e Ronaldo Rosas0h35 JORNAL LOCAL — Noticiário —

0h50 BARETTA — Seriado Episódio. Osegredo de Terry Lake
U CANAL 7 — TV Bandeirantes
6h35 AGRICULTURA HOJE —Informati-

vo sobre o campo
DESENHO
CADA DIA— Religioso
BRASIL HOJE — Jornalístico comentrevistas Apresentação de CláudiaSendra
O GORDO E O MAGRO — SeriadoDIA A DIA — Jornalístico Apresen-tação de Ney Galvão
COZINHA MARAVILHOSA DAOFÉLIA — Culinária com OféliaAnunciato

10h 1 5 A DEUSA VENCIDA — Novela deIvani Ribeiro Com Elaine Cristina, Ro-berto Pirillo. Agnaldo Rayol e MárciaMaria
11 h UM HOMEM MUITO ESPECIAL— Reprise da novela de Rubens EwaldF° Com Rubens de Falco. BrunaLombardi. Carlos Alberto Riccelli eIsabel Ribeiro
11h55 BOA VONTADE—Religioso
12h BANDEIRA 1—Noticiário Apresen-tação de Rafael Moreno e Vera Nica-retta
12h30 TORNEIO MASTER DE TÊNIS14h15 CIRCO DA ALEGRIA — InfantilApresentação dos palhaços Atchim eEspirro
16h15 CASA DE IRENE — Reprise do se-nado de Geraldo Vietri Com Nair Bel-

6h40
6h55
7h

7h30
8h
9h45

Telefone da emissora 542-2132
Io. Gianfrancesco Uuarnieri. lauma-turgo Ferreira e Françoise Fourton17h CANAL LIVRE — Jornalístico Apre-sentação de Nei Gonçalves Dias18h40 JORNAL DO RIO — Noticiário localApresentação de José Augusto Ribei-ro e Paulo Branco19h AGROJORNAL—Noticiário sobre,ocampo. Apresentação de Murilo Car-valho

19h 10 JORNAL BANDEIRANTES — Noli-ciário nacional e internacional. Apre?sentação de Marília Gabriela. FerreiraMartins, entre outros20h RITUAIS DA VIDA —Seriado
20h30 TORNEIO WITA DE TÊNIS FEMI-NINO
21 h30 CAMPEONATO BRASILEIRO DEFUTEBOL —Jogo São Paulo x Flu-minense
23h30 NEI GONÇALVES DIAS — Varieda-des Apresentação de Nei GonçalvesDias
1h VANGUARDA — Jornalismo co^mentado Apresentação de DórlsGiesse, Rafael Moreno e FernandoGarcia
1h30 FLASH — Entrevistas. Apresentaçãode Amaury Júnior
2h30 GALERIA DO TERROR — SenadoEpisódios Uma questão de medo eNâo se brinca com o Diabo

K CANAL 9 — TV Corcovado
7h10 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL— Educativo
7h40 RENASCER — Religioso7h55 PROJETO VIDA NOVA — Religlo-SO
8h POSSO CRER NO AMANHA —

Religioso
8h1 5 ENTRE AMIGOS —Religioso
8h30 DESPERTAR DA FÊ — Religioso9h VINDE A CRISTO —Religioso
9h30 IGREJA DA G RAÇA — Religioso10h PALAVRAS DE VIDA — Religioso10h15 CENTRO DE CONVENÇÕESEVANGÉLICAS — Religioso11h VIVA COM SAÚDE—Informativo11 h 15 MEDIUNIDADE — Religioso ComAtila Nunes
11h30 FÉRIAS NO ACAMPAMENTO —

Seriado
12h EM TEMPO — Variedades. Apresen-tação de Roberto Milost12h30 O DIREITO DE NASCER - Repriseda novela mexicana de Félix Caignet13h SOM NA CAIXA — Musical Apre-sentação de Ademir Lemos e OsmarCintra
14h SESSÃO DESENHO

Telefone da emissora 580-1536
16h30 SHOW DA LUCY — Seriado17h MULHER EM AÇÃO — Utilidade

pública com entrevistas. Apresentaçãode Deyse Borges18h30 VIBRAÇÃO — Programa jovem commúsica, esporte e novidades. Apresen-tação de Cesinha19h JORNAL DA RECORD — Noticià-rio. Apresentação de Carlos Nasci-mento. Comentários de Marco Antô-nio Rocha
20h ARTE É INVESTIMENTO — Infor-mativo sobre o mercado de artes.Apresentação de Márcia C. Soares20h05 INFORME ECONÔMICO — Infor-mações sobre o mercado financeiro.Apresentação de Nelson Priori
20h1 5 OS GAROTINHOS —Seriado
20h30 PROGRAMA JOSÉ ALIVERTTI —

Entrevistas e debates
21 h30 ASAS DA ESPERANÇA — Seriado22h30 RIO EM DEBATE — Entrevistas "
23h30 O RIO É NOSSO — Entrevistas.Apresentação de Murillo Neri
Oh ÚLTIMA PALAVRA — Religioso.Apresentação do pastor Miguel Ange-Io

a CANAL 11 — TV S
6h45 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL— Educativo
7h MÃOS MÁGICAS — Educativo7h1 5 TJ —EDIÇÃO DA MANHA —Des-

taques das noticias do dia. Apresenta-
ção de Ana Luiza Prudente7h30 SHOW DA SIMONY — Infantil.Apresentação de Simony9h ORADUKAPETA — Infantil. Apre-sentação de Sérgio Mallandro11 h DÔ. RÉ. Ml. FA. SOL. LA, SI —
Infantil. Apresentação de Mariane12h50 CHAPOLIN — Seriado13h20 BOZO — Infantil. Apresentação do
palhaço Bozo

16h SHOW MARAVILHA — InfantilApresentação de Mara18h05 CHAVES —Seriado
18h34 TJ RIO — Noticiário local
18h57 ECONOMIA POPULAR/PERGUN-

TE AO TEMER — Comentários sobreeconomia

19h

19h40

20h30
21 h30
22h45
23h45

0h45

1 hl 5

Telefono da emissora 580-0313
TJ BRASIL — Noticiário nacional einternacional. Apresentação de BorlsCasoy
CORTINA DE VIDRO — Novela deValcir Carrasco e Bráulio Pedroso.
Com Herson Capri, Adriano Reis. An-tònio Abujamra e Esther Góes
O HOMEM QUE VEIO DO CÉU —
Seriado
A PRAÇA É NOSSA — HumorísticoMIAMI VICE — Seriado. Episódio.Nocaute fatal
JO SOARES, ONZE E MEIA — Entrevistas com Jô Soares. Convidadosde hoje a atriz ítala Nandi. a apresen-tadora e atriz Scarlet Moon e o cantorLu/u Santos
TJ — EDIÇÃO DA NOITE — Desta-ques das notícias do dia Apresenta-ção de Kátia Maranhão
PERFIL — Entrevistas. Apresentaçãode Otávio Mesquita

K\' CIDADE —102,9 MHzSaudade Cidade — de 2" a sáb. ás 8h10 e 14hTelofono da Cidade — de 2» a sáb ás 9hAdrenalina — de 2' a 6". às 12hO sucesso da Cidade — de 2' a 6a. ás 18h.Baú do Rock — de 2» a 6<\ ás 22h

SM CANAL 13 — TV Rio
7h35 PROGRAMA EDUCATIVO
7h50 JUERP —Religioso
8h07 REENCONTRO — Religioso Apre-sentação do pastor Fanini
9h06 RIO MULHER — Programa feminino.

Apresentação de Selma Vieira
10h30 AEROBICA NA TV — Variedades.Apresentação de Aldo Ribeiro
11 h07 CLIP TV — Clips musicais. Apresen-tação de José Renato Rabelo
1 2h10 RIO URGENTE ESPORTE — Espor-tivo. Apresentação de José Cunha
13h07 RIO URGENTE — Variedades. Apre-sentação de José Carlos Cataldi. Si-

Telefone da emissora 293-0012
mone Fernandes, Patrícia Rodrigues,entre outros

18h REPÓRTER SEM MEDO — Noti-ciário policial. Apresentação de JoséAdilson
18h30 JORNAL 6h30 — Noticiário Apre-sentação Paulo Gil e Patrícia Rodri-

gues19h30 TÚNEL DO TEMPO — Seriado20h30 CINE RIO — Seriado Columbo23h30 PLANO GERAL — Jornalismo e en-trevistas Apresentação de BrunoThys, Israel Tabak. Luiz Fernando Go-mes e Ana Maria Badaró0h30 SESSÃO MADRUGADA — Seria-do Na corda bamba
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Disco/CXZS£TXCA& 'Crossroads'

| 
em transe 11

UEM gostou de Tracy Chapman, asBt JHBLA L;Sji
¦L^B o bolido de estr6ia mais veloz da

decada, pode voar as lojas e pedir MS
Crossroads, o volume II da mesma odis- *»k. ! iseia folk. Nao se trata de um seriado de y- ¦

*Mj linha de montagem tipo Tubarao, Lou- ¦$%-
a- cademia de policia e A hora do pesadelo. «ir"

E so um caso de fidelidade tematica com
algumas tinturas de autismo. Tracy

7j},,\, Chapman, a cantora, guitarriata e unica
autora das dez faixas de Crossroads com-
portou-se como uma pessoa convicta e
fechada em sua passagem meteorica peloBrasil no show coletivo da Anistia Inter-

;5l|||f \ nacional, em outubro de 88, em Sao Pau-
! ru H I lo. Nfto trocava ideias nem com a pr6pria

inteprete. A Encruzilhada do titulo des- „
te segundo LP em dois anos deixa trans- racy Chapman TlUVna
parecer a slnuca de bico em que a cantora encruzilhada
de protesto de Fast car se meteu: "Todos "Dessa vez, eu n3,o vou mostrar quepensam que tenho meu prepo, pelo qual sou vulner&vel, eu nao vou ceder primei-
j vendf.r Que ^ meu . Uma crlse ro", promete defensiva This time. Em 5s3j#ide consciencia que ja atormentou Bob Born to fight, rola a mesma retranca:1,, Dylan, Woody Guthrie, Joan Baez e ou- "Eles estfto tentando roubar meu orgu-°p a'"autos revolUQ'&o que acabam lho, arrancam de mim tudo que possuo, Skills®!millonarios. tentam me machucar por dentro, me fa-
j U,m ? na nuca d?s departamentos zem passar por um branco vadio". O re-

SjfiBs ~f marketing respons&veis por tantos cheio instrumental do queixume, expedi-ldolos fermentados em laboratbrios. do sob o formato de baladas que soamvoz nua e desarmada da ex-estudante de como uma esp6cie de coda do LP de es- '
ffi veterinaria e antropologia Tracy Chap- tr6ia, apoia-se nas gultarras (acustica e

—il man, filha de uma cantora de gospel, nas- el6trica) e at6 na gaitlnha da solistacida em Ohio saiu pela primeira vez em Conta com eventual tamborim do brasi-disco em abril de 88 e um mes depois jri. ieiro Paulinho da Costa (tambem escala-estava aboletada no primeiro andar das do no primeiro disco), e mais bandolimparadas de sucesso do planeta. Ao todo (g.E. Smith), acordeon (Frank Marocco)
IPS# vendeu mais de 9 milhSes de c6plas, das e uma participa<?ao especial de Neilquais 450 mil (5»„ para os que andam Young na guitarra e piano'de Tudo queligados nas estatisticas eleitorais) aqui VOci tern 6 sua alma. A miisica fecha o
— no Brasil por conta da inclusao de Baby disco como quem teme alguma ameacacan hold I you?, a mais chata do disco, na mefistofelica: "Eu pensava que poderia, • novelinha das oito. Indicada para seis encontrar um meio de veneer o sistema Mfw*: categorias do Grammy, das quais encam- de fazer um neg6cio e nao ter debitos apou metade, Tracy bateu no teto de seu pagar, eu teria tudo e fugiria". Tracv  segmento, um hibrido (e raro) esp6cime Chapman nao escapou ao destino do se- A f\ fSSS555de cantora black na area folk, normal- gundo disco em transe. No prbximo. ou / \ f ^ ¦f'v'
fcAMKN mente dominada pelos astros brancos nu- decifra ou sera deglutida pela propria en- I W 11^ XlLima terra em que o racismo deixou marcas cruzilhada. (Tdrik de Souza) iM fMcDonald's mwa—ariiHri

I indel^veis. (!otn?ao: * U a 0
¦). ^
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Front 242

Olvulgacao/DaHo^alls
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Tmcy

em transe

^ UEM gostou de Tracy Chapman,
flL^® o bólido de estréia mais veloz da
xQyF década, pode voar às lojas e pedir

Crossroads, o volume II da mesma odis-
séia folk. Não se trata de um seriado de
linha de montagem tipo Tubarão, Lou-
cademia de policia e A hora do pesadelo.
É só um caso de fidelidade temática com
algumas tinturas de autismo. Tracy
Chapman, a cantora, guitarrista e única
autora das dez faixas de Crossroads com-
portou-se como uma pessoa convicta e
fechada em sua passagem meteórica peloBrasil no show coletivo da Anistia Inter-
nacional, em outubro de 88, em São Pau-
lo. Não trocava idéias nem com a própria
intéprete. A Encruzilhada do titulo des-
te segundo LP em dois anos deixa trans-
parecer a sinuca de bico em que a cantora
de protesto de Fast car se meteu: "Todos
pensam que tenho meu preço, pelo qualirei vender tudo que é meu". Uma crise
de consciência que já atormentou Bob
Dylan, Woody Guthrie, Joan Baez e ou-
tros arautos da revolução que acabam
milionários.

Foi um nó na nuca dos departamentos
de marketing responsáveis por tantos
ídolos fermentados em laboratórios. A
voz nua e desarmada da ex-estudante de
veterinária e antropologia Tracy Chap-
man, filha de uma cantora de gospel, nas-
cida em Ohio, saiu pela primeira vez em
disco em abril de 88 e um mês depois jáestava aboletada no primeiro andar das
paradas de sucesso do planeta. Ao todo
vendeu mais de 9 milhões de cópias, das
quais 450 mil (5°0 para os que andam
ligados nas estatísticas eleitorais) aqui
no Brasil, por conta da inclusão de Baby
can hold I you?, a mais chata do disco, na
novelinha das oito. Indicada para seis
categorias do Grammy, das quais encam-
pou metade, Tracy bateu no teto de seu
segmento, um híbrido (e raro) espécime
de cantora black na área folk, normal-
mente dominada pelos astros brancos nu-
ma terra em que o racismo deixou marcas
indeléveis.

Tracy Chapman numa
encruzilhada

"Dessa vez, eu não vou mostrar quesou vulnerável, eu não vou ceder primei-ro", promete defensiva This time. Em
Bom to fight, rola a mesma retranca:"Eles estão tentando roubar meu orgu-
lho, arrancam de mim tudo que possuo,tentam me machucar por dentro, me fa-
zem passar por um branco vadio". O re-
cheio instrumental do queixume, expedi-
do sob o formato de baladas que soam
como uma espécie de coda do LP de es-
tréia, apoia-se nas guitarras (acústica e
elétrica) e até na gaitinha da solista.
Conta com eventual tamborim do brasi-
lelro Paulinho da Costa (também escala-
do no primeiro disco), e mais bandolim
(G.E. Smith), acordeon (Frank Marocco)
e uma participação especial de Neil
Young na guitarra e piano de Tudo quevocê tem è sua alma. A música fecha o
disco como quem teme alguma ameaça
mefistoféllca: "Eu pensava que poderiaencontrar um melo de vencer o sistema,
de fazer um negócio e não ter débitos a
pagar, eu teria tudo e fugiria". Tracy
Chapman não escapou ao destino do se-
gundo disco em transe. No próximo, ou
decifra ou será deglutida pela própria en-
cruzilhada. (Tárik de Souza) Cotação: * *

Tudo em música.

Melhorou muito

o som do Rio Sul.

Hoje inaugura a loja Prodisc

no 4? piso do Rio Sul,

e você ganha um

adesivo exclusivo do

Paralamas do Sucesso,

comprando um Sundae

no McDonald's.

Todo mundo lá!
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UPERSONICAS

Tárik de Souza

Estática

radical
Boatos de censura no futu-

ro LP do rap people do Public
Enemy, intitulado, nâo por
acaso, Fear of a black planet.
A faixa Welcome to the ter-
rordome teria empacado por
causa de alegadas referências
racistas a judeus. A banda foi
acusada anteriormente de an-
ti-semitismo, devido a uma
entrevista de seus integran-
tes, Professor Griff. A banda
pode ser vista domingo, ás 23
horas, no Bali, bar da Barra,
em primeira exibição do vi-
deo Fight the power • Tina
Turner, nas ruas com outro
single de trabalho, I don't
wanna lose you faz aniversá-
rio domingo: 50 anos sagita-
rianos! • Dinamite na MPB:
a dupla Rick & Nando (RGE)
detona uma incandescente
versão rap do samba canção
Ronda, de Paulo Vanzolini.
Auto intitulada "miscigena-
dora do tecnopop tupini-
quim", a banda Antibiótico
reabre a discoteca do Clube
Monte Libano deflagrando a
Garota de Ipanema michetei-
ra. Trata-se de uma paródia
do clássico de Jobim, "numa
hard fusão de bossa eletrôni-
ca em clima de performance",
no show significativamente
chamado Do mundo nada se
leva.

Rita e o lobo
Rita Lee grava hoje em São

Paulo sua participação de narra-
dora na peça Pedro e o lobo com
música de Sergei Prokofieff exe-
cutada pelos 33 músicos da Nova
Sinfonieta regida pelo maestro
Roberto Tibiriça. O disco sai ve-
loz e reforça a ala infantil dos
presentes natalinos.

na Motta

Ed novas
O novo LP de Ed Motta já gira

nas últimas formas no estúdio Nas
Nuvens, à base de oito faixas e 10
vinhetas. As composições são todas
de Ed e Bombom, que também se
revezam nos instrumentos. Um con-
trato com Deus é o título, extraído
do livro homônimo do quadrinista
Will Eisner.

Tele gráficas
Reginaldo Bessa embarcou

para a França onde se apresenta
em dois shows (dias 1 e 2 de de-
zembro) na cidade de Clermont
com seu repertório à base de su-
cessos pessoais (Qualquer dia
desses, gravado por Alcione),
bossa nova e MPB. "Não vou
cantar lambada", ironiza • Deu
Sepultura no Melody Maker in-
glês. Situando o grupo errada-
mente como originário de São
Paulo (eles são de Belô), o crítico
Neil Perry disparou algumas far-
pas a respeito do inglês da banda,
mas fez altos elogios ao que inte-
ressa. "Eles criam um (heavy)
metal valioso e raro" • Já nas
ruas o especial da TV Manchete
Marisa Monte ao vivo, gravado
em outubro de 88. Marisa, às vés-
peras de sua reentrée carioca no
Canecão, pode ser levada para
casa agora em home video •
Lançamento duplo na domin-
gueira voadora do Circo idem:
Moreira da Silva, aos 87, com seu
50 anos de samba de breque e a
orquestra Tabajara do maestro
Severino Araújo com Para ouvir
e dançar. Na sexta e sábado, Ha-

com Kiko Zambianchi
a mesma lona. O Hanoi, ago-

ra na Odeon começa a gravar seu
terceiro LP em janeiro • Vinte
anos de samba na voz (e no trom-
pete), Alcione lança disco come-
morativo no espetáculo Simples-
mente marrom, no sábado no Seis
e meia do João Caetano. A can-
tora aparece escoltada por 15 rit-
mistaB da Mangueira e 10 baila-
rinos, sób a direção geral de
Walter Lacet • O blues devasta-
dor de Buddy Guy volta a cena
carioca no Hotel Nacional na se-
gunda e terça próximas. Pau pu-
ro.
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Hollywood in Rio

com que vitalidade os Titãs sobem ao palco e iniciam o
show pondo em alto volume a vinheta gravada pela
nordestina. A princípio a banda pensou em convidar
Mauro e Quitéria para abrir os shows da turnê, que
promete percorrer as principais capitais, em 1990. Mas o
convite envolveria um outro esquema de produção, não
cogitado pelo empresário Manoel Poladian, responsável
pela estrutura das apresentações dos Titãs. "Talvez eles
abram o show de Recife", adianta o guitarrista Marcelo."Choque cultural é virtude."

O roteiro de õ blésq blom resumiu 25 músicas, entre
as do novo disco e dos anteriores, em que se destacam as
viscerais Bichos escrotos, Polícia e Porrada. Do recente
álbum eles só não tocam Deus e o diabo, porque a
importação de um disquete especial não chegou a tem-
po. "Mas vamos tocar a qualquer momento em edição
extraordinária", brinca Paulo Miklos, grande músico. A
iluminação de Paulo Milani também prevê as evoluções
teatrais dos oito Titãs, cada um, positivamente, mais
vaidoso que o outro. Branco Mello, por exemplo, se
contorce como um raivoso animal mitológico ao cantar
Cabeça dinossauro. E Arnaldo Antunes, em determina-
do momento, incorpora uma entidade demoníaca, vai
para trás de uma tela e çâi érri èsp'asmos refletidos por
um espelho no alto do palco.

Ao que parece, aliás, Arnaldo parece ter revisto seus
conceitos religiosos. Por não concordar com os versos
crus de Igreja ele costumava abandonar o palco, quando
a música era interpretada, numa atitude velada de pro-
testo. Agora, não só ele fica em cena como engorda o
coro que grita: "Eu não gosto de padre, eu não gosto de
madre, eu não gosto de frei". O marketing dos Titãs não
é imutável.

. *"AAS 00

Front 242

Homem 90 pós-natalino
Com o Mulher 90 defini-

tivamente fora de cena, o
. Homem 90 da TV Globo Jávai em estado adiantado. Es-
£ calados João Bosoo, Caetano

Veloso, Gilberto GÍl, Titãs e
provavelmente Renato Rus-
so. Tom Jobim e Milton
Nascimento já gravaram
suas participações em Nova

Iorque. LobJo registra a dele
dia 30: Mal nenhum, uma
homenagem ao parceiro Ca-
zuza. E mais uma dobradi-
nha com Paulinho da Viola
em Sinal fechado. O progra-
ma, dirigido por Roberto
Talma, vai ao ar dia 26 de
dezembro.

Show/CRÍTICA ? 'O blésq blom'

Choque

cultural

Apoenan Rodrigues

SÃO 

PAULO — Na cabeça do repentista Mauro,
õ blésq blom não é só uma frase onomatopaica,
supostamente cantada por ele em inglês nas
vinhetas do novo disco dos Titãs. O blésq blom,

para Mauro e sua mulher Quitéria, também designa "os
primeiros homens que andaram pela terra". Fecha-se ai,
com a definição de seu autor, o mistério do significado
de uma expressão que aparentemente não quer dizer
nada. Pouco importa se a afirmação de Mauro, em suá
sabedoria popular — diariamente cantada nas areias da
praia de Boa Viagem, no Recife —, é cheia de devaneios
òu não. O reconhecimento é maior. Mauro e Quitéria,
sem querer, acabaram conceituando o sexto disco dos
Titãs, em que a sofisticação tecnológica cruzou os cami-
jjhos de uma irresistível canção popular. A rica mixa-
gem destes polos também determinou o novo show da
banda paulista, que estréia hoje à noite determinou o

Pacotão de cinco fi-
nos CDs detonado pela
Stiletto pega várias fa-
langes pop. A eletronic
body music européia à
base de sampler ataca
de Front 2<12 (Front by
front) com suas roupas
pesadas, cabelos curtos
e óculos escuros que dis-
param slogans do evan-
gélico devasso pastor
Jimmy Swaggart (cole-
guinha de infância de
Jerry Lee Lewls) tipo
"Jesus is here". A am-
bient music, a um passo
da new age, desliza com
o Roger Eno (maninho

mais novo do Brian ex-
perimentalista) de Bet-
ween tides, o Harold
Budd de The wliite ar-
cades e a compilação
Music for films III com
o próprio Brían Eno (do-
no do selo Land), John
Paul Jones, o produtor e
intérprete Daniel La-
nois (de Peter Gabriel,
Robbie Robertson, Ne-
ville Brothers) e Mi-
chael Brook. O quinto
CD do pacote enfoca Vi-
ni Reilly e seu Durutti
Column, na prática de
uma música introspec-
tiva avessa aos rótulos.

novo show da
banda paulis-
ta, que estréia
hoje à noite no
Canecão, de-
pois de bem su-
cedida tempo-
rada de duas
semanas, em
São Paulo, no
Olympia.

O blésq
blom, o show,
não é uma
apresentação
de um grupo de
rock, no caso
uma atribula-
da, mas perene
formação de
oito integran-
tes: Sérgio
Britto (tecla-
dos e voz),
Marcelo Fromer (guitarra), Antonio Bellotto (guitarral,
Paulo Miklos (sax e voz), Charles Gavin (bateria), Nando
Reis (baixo) Branco Mello (voz) e Arnaldo Antunes (voz).
As eufóricas cabeças dos Titãs, em seu brain storm
constante, — ajudadas pela criatividade de Paulo Mila-
ni, um arquiteto da iluminação —, outra vez consegui-
ram presentear o público com uma performance à altura
de shows internacionais. O antagonismo da concepção

Titãs em show no Canecão

mundana e es-
piritual da
banda ao vivo
derruba qual-
quer dogma.
Não existe ob-
vledade no
show dos Ti-
tãs. Para as
músicas do no-
vo disco, por
exemplo, eles
nâo seguem à
risca os arran-
jos originais,
fato corriquei-
ro entre os que
acabaram de
lançar novo
trabalho. Os
efeitos não são
extraordlná-
rios como um
circo tecnoló-

gico. São de sensível beleza plástica, com tonalidades de
luz de extremo bom gosto, visivelmente imaginadas
para o clima de cada música.

Logo que ouviu O blésq blom, o disco, Mauro imedia-
tamente gravou um carinhoso recado. "Espero que vo-
cês continuem no topo da montanha e gritem a poesia",disse ele numa fita para o grupo. Mauro mandou seu
recado intuitamente, porque, talvez, ele não imagine

SuderJ informa: no lugar
de Elton John, Bob Dylan
vem ai no Hollywood Rock,
que rola entre 25 e 27 de Ja-neiro na apoteose. Seu disco
Oh, mercy, considerado a
volta por oima do bardo de
Blowln' in the uiind ficou
adiado para o final do mès,
malB próximo do desembar-
que do Ídolo. O motivo foi
menos que estratégico: as
prensaB da CBS nfto estão
dando conta daB encomen-
das de fim de ano. Só de Si-
mone (com Luiza e Llgia, de
Jobim, Martlnho da Vila em
Me ama mô e Louvor a Chi-
co Mendes, Iniciada por um
cântico de Índios da floroBta
dando passagem a uma bate-

Dionne dupla
Dionne Warwick faz

show dia 29 no Canecão e Be-
gue para Salvador. Joinvll-
le, Porto Alegre e Sfto Pau-
lo. Será recepcionada poruma cobertura discográfica
rara. A gravadora Imagem
lança uma coleçflo de hits da
cantora dos anos Bacharachi
Davld, nos 60 (tipo Walk on
by, Do you know the way lo

S. José e Reach out for me) e
a BMG coloca nas ruas um
Greatest hits 1979-90, com
outra fase da intérprete
(ThaVs what friends are for,
Heartbreaker, Love power)
associada a big names como
Stevie Wonder, Elton John,
Gladys Knight, Johnny Ma-
this, Luther Vandross, etc.

ria de 85 músicos) sáo 250 mil
cópias iniciais. A presenço-na do Dylan em janeiro será
enfatizada com uma compi-
laçáo de sucessoB que a CBS
pretende lançar. Além dos
adicionais EurythlmicB, que
já confirmaram a vinda, e de
Lobio recém escalado, o
bombardeio do festival ga-
nha um reforço literalmente
de peso: sai em dezembro
Bon Jovi in Brazil, uma co-
letánea antecipadora da par-
ticlpaçâo do grupo no Holly-
wood. Na seleçfto de faixas
entram Bom to be my baby,
Never gonna say goodbye,
1'U be there for you e a ver-
são acústica de Wanted
dead or alive.

Lobão Dionne Warwick
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Mitos em

rjl ODA quinta-feira, às 17h,
X os membros da Acade-

mia Brasileira de Letras se
reúnem para tomar chá e ba-
ter papo. Hoje, caso a nostal-
gia domine a conversa, o
imortal Austregésilo de
Athayde vai ter como ilus-
trar suas recordações da ju-
ventude. Para tal, basta que
ele se levante e leve seus co-
legas de fardão a um passeio
pela exposição Celebridades
& mitos — O mundo do teatro
em antigos cartões-postais,
instalada no espaço cultural
da Academia. Dispostos em
54 painéis divididos por te-
mas, 500 cartões-postais re-
tratam numerosas personali-
dades do teatro, da música,
da ópera e do balé entre o fim
do século 19 e as três primei-
ras décadas deste século. A
inauguração, hoje, será res-
trita a convidados. Mas os
mortais que quiseram visitar
a mostra poderão fazê-lo a
partir de amanhã e até 8 de
dezembro.

Os postais expostos per-
tencem ao jovem Marcelo
Del Cima, 25 anos, cuja cole-
ção já beira 10.000 cartões.
Para esta mostra, ele contou
com a preciosa ajuda do casal
Yolanda — também colecio-
nadora de postais —, curado-
ra da exposição, e Hélio Ro-
berto, coordenador."Comecei a me interessar pe-lo assunto em 1983, quando li
uma reportagem estrangeira
sobre postais de Ana Pavlova
e Mata Hari", conta Marcelo.
A bailarina russa Ana Pavlo-
va e a dublê de espiã e dança-
rina holandesa Mata Hari es-
tão em alguns postais de
Celebridades & mitos.

Considerada a maior atriz
dramática italiana de seu
tempo, comparada à francesa
Sarah Bernardt, Eleonora
Duse esteve no Brasil em
1885. Naquele ano ela se apre-
sentou no Imperial Teatro
São Pedro de Alcântara e,
por conta desta temporada,
recebeu na imprensa carioca
fervorosos elogios de Arthur
Azevedo. Retratos de Eleono-
ra, do Teatro São Pedro e do
autor teatral Arthur Azevedo
estão entre os postais expôs-
tos. A bailarina Isadora Duncan

'
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brasileiros desta época são
mais raros que os de artistas
estrangeiros, porque os artià-
tas daqui não foram tão rê-
gistrados em cartões", expü-
ca o colecionador. Mesmo
assim, os brasileiros estão
presentes em diversos paírnéis de Celebridades & mito's.
Carlos Gomes divide o paineldos compositores com outras
celebridades e mitos como
Puccini e Maurice Ravel. No
painel dos regentes, outro
brasileiro se destaca: Villa-
Lobos.

Em 1908 os cartões-postaiâ
mais vendidos no mundo
eram os da espanhola Caroli-
ne Otero, cantora e dançar*-
na do Folies-bergère pari:-siense conhecida como La
belle Otero. Definida como à
mulher mais cortejada d$
Belle Époque, Otero morreú
sozinha em Nice, em 1965. Nà
exposição ela ganhou um pai;nel exclusivo, além de um pe-
queno texto biográfico. v

No painel Flagrantes,
Wagner e Toscanini apare'-
cem á vontade lado a lado em
um postal, ao lado do cartão
onde Verdi conversa com
amigos desconhecidos. Em
outro painel, intitulado Auf
tores teatrais, cartões mos-
tram as caras de Henri Ba-
taille, Leon Tolstoi, Ibsen,
Arthur de Azevedo, Bernard
Shaw e outros. No painel dò
cinema mudo, um Chaplin
sem bigodinho aparece ao la-
do dos cartões de Gloria
Swanson, Greta Garbo, Al
Johnson e Douglas Fair-
banks.

Criado em 1869 no Império
Austro-Húngaro, o cartão-
postal servia inicialmente
P^ra baratear a correspon-
dência. Com o tempo, deixou
de ser uma concessão oficial
do governo e, nas mãos da
iniciativa privada, transfor-
mou-se também em uma ar-
ma publicitária. Com 120
anos de existência, o cartão-
postal mostrou ainda queajuda a preservar a história e
serve para ilustrar belas ex-,
posições como esta Celebrü
dades e mitos.
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