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Costa Couto deu entrevista para explicar sua poupança

Três interrogações

à margem do 
pacote

Dez dias depois da edição do Plano
Verão, três ministros ou ex-ministros
ainda têm o que explicar sobre sua
participação no episódio:
0 O ministro-chefc do Gabinete Civil,
Ronaldo Costa Couto, deu entrevista
para alegar, com testemunhos de ou-
tras autoridades, que não utilizou in-
formações privilegiadas ao abrir uma
caderneta de poupança no valor de
Cz$ 67.180.420,88; dois dias antes do
pacote. (Página 4)
o O ex-ministro da Administração,
Aluíziô Alves, enviou carta ao
JORNAL DO BRASIL negando que
tenha agido de má fé ao promover, no
quadro do funcionalismo federal, 39
parentes e amigos. "Nos nomes cita-
dos, há alguns que recrutei para servir
à minha administração rio exercício

transitório de cargos de confiança, e
que, aqui chegando, decidiram perma-
necer em Brasília, e. por isso, subme-
teram-se a processos seletivos", diz a
carta.
¦ E para o ex-ministro da Reforma
Agrária, Leopoldo Bessone, compli-
cou-se o caso da compra, às vésperas da
extinção do ministério, de um prédio
cm Brasília. O prédio, avaliado cm Cz$
7,6 bilhões pela Caixa Econômica Fede-
ral, cm outubro, acabou sendo vendido
por CzS 9,3 bilhões — aparentemente,
uma correção correspondente ao peno-
do de três meses. Mas sobre imóveis do
ministério que foram dados como parte
do pagamento não incidiu essa corre-
ção. Lies foram avaliados pela Caixa
cm outubro e ccdidos cm janeiro pelos
mesmos CzS 2,8 bilhões. (Página 7)
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Pagamento dos

servidores

sai até terça
Já tem data certa o pagamento de

dezembro dos servidores municipais do
Rio. Amanhã, receberão os quatro pri-
meiros grupos. Segunda-feira, mais
quatro. Finalmente na terça-feira, dia
31. será pago o lote n" 9. Em Brasília, o
prefeito Marccllo Alencar recebeu do
ministro da Previdência e Assistência
Social, Jader Barbalho, um cheque de
NCzS 5 milhões.

A quantia, primeira parcela de
uma verba de NCzS 470 milhões, será
aplicada no pagamento dos profissio-
nais da área de saúde da cidade,
em crise devido à greve de quase
quatro meses. O fechamento dos
dois maiores hospitais municipais do
Rio (Miguel Couto e Sousa Aguiar)
sobrecarregou os hospitais estaduais
c do Inamps. {Cidade, página 5)

Argentina já

identificou

guerrilheiros
O procurador-geral da Argenti-

na, Andref d'Alessio. identificou o
advogado Jorge Manuel Banos,
membro de uma organização civil
derivada do Exército Revolucionário
do Povo, como o mais importante dos
28 guerrilheiros mortos durante a
ocupação do Regimento de Infantaria
de La Tablada, perto de Buenos
Aires, de segunda para terça-feira.

Entre os mortos e detidos já iden-
tificados-todos argentinos-havia cinco
mulheres. O Conselho de Segurança
Nacional criado pelo presidente Raúl
Alfonsín para combater eventuais fo-
cos guerrilheiros de esquerda será inte-
grado por cinco civis e pelo comandan-
te das Forças Armadas. (Página 15)

Tempo
No Rio e em Niterói, par-
cialmente nublado a nubla-
do, com possíveis pancadas
de chuvas e trovoadas isola-
das a partir da tarde. Visibi-
lidade de boa a moderada.
Temperatura estável. Máxi-
ma e mínima de ontem:
36,5° em Bangu e 21° no Alto
da Boa Vista. Foto do satéli-
te, tempo no mundo e mapa,
Cidade, página 4.

BComo 

um objeto
surrealista, o cor-
po de Salvador
Dali, inflado com

sete litros de formol, foi
carregado pelas ruas da ci-
dadezinha de Figueras, Es-
panha, até chegar à tumba
em que foi enterrado, no
museu que tem o nome do
pintor. As 30 mil pessoas
que superpovoaram o luga-
rejo transformaram o fune-
ral num verdadeiro happ-
ening.

Armas genéticas
Assinada em 1972 por 111
países, a convenção que
proíbe fabrico e estocagem
de armas biológicas não
abrange a engenharia gené-
tica, cujo uso em nova corri-
da armamentista é temido
pelos cientistas. (Página 9)

Mordomia
O juiz Asdrúbal Cruxen, do
Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal, usou o Opala
oficial de placa de bronze
027 para viajar a Salvador,
onde passa férias. Um ad-
vogado baiano avisou a im-
prensa. (Página 7)

Angra

Quase 1 mil pessoas ocupa-
ram a praça de Frade, em
Angra dos Reis (RJ), para
ouvir da direção da usina
nuclear explicações sobre
o alarme falso de acidente
que levou pânico à popula-
ção. (Cidade, página 5)

Reajuste
A Secretaria de Fazenda
do Rio desafiou o Plano
Verão e fixou reajuste da
Unif (de NCzS 14,41 para
NCzS 16.12) a partir de 1"
de fevereiro. Para econo-
mizar, o contribuinte deve
pagar o IITU até 31 de ja-
neiro. (Cidade, página 1)

Cotações
Dólar oficial: NCzS 0,99
(compra), NCzS 1.00 (ven-
da). Dólar paralelo (taxas
médias): NCzS 1,40 (com-
pra) e NCzS 1,50 (venda).
Dólar-turismo: NCzS 1,35
(compra), NCzS 1.45 (ven-
da). Unif para IPTU, ISS e
Alvará: NCzS 14.41; taxa de
expediente: NCzS 1.41.
Uferj: NCzS 14.41. OTN:
NCzS 6.17. OTN fiscal: NCzS
6.92. UPC: NCzS 6,67. MVR:
NCzS 15.48. Salário mínimo
de referência: NCzS 31.86.
Piso Nacional de Salário:
NCzS 54.37. UPR (janeiro):
26,05^.

Ayrton Senna (foto) reno-
vou no Rio o contrato de
patrocínio (NCz$ 600 mil) e
falou de seu namoro com
Xuxa. Disse que, na Fórmu-
la 1, a era dos motores aspi-
rados será o tempo dos pilo-
tos arrojados. Sobre a rela-
ção com Xuxa, afirmou só
não gostar da "badalação"
em torno do caso. E despe-
diu-se no estilo da namora-
da: "Beijinho, beijinho,
tchau, tchau." (Pág. 25)

Títulos do Rio

quebram 
três

distribuidoras

No mínimo três distribuidoras de
títulos — a Credimus, a Fórmula e a
Price — deverão ser fechadas hoje pelo
Banco Central por não terem honrado
operações contratadas previamente
com Obrigações do Tesouro Estadual
(OTEs). Os prejuízos do mercado com
a negociação desses papéis podem che-
gar a NCzS 400 milhões.

A Credimus tinha em carteira um
volume de OTEs equivalente a 164
vezes o seu patrimônio, quando legal-
mente só poderia ter 30. A fiscalização,
de responsabilidade do Banco Central,
não foi feita. A Andima, que reúne as
empresas do mercado aberto, disse que"quem 

perdeu agora já obteve muitos
lucros cm outras épocas". (Página 17)

Decreto cassa o verão

lizada, Monique Evans se
compara a Zico e Luiz a Bru-
net. a Bebeto. (Página 26)

PMDB vai votar

contra arrocho

e privatização
O PMDB não aceita a política sala-

rial, a privatização de estatais c a transfe-
rência do lapas para o Ministério da
Fazenda. O deputado Ulysses Guimarães
decidiu, cm reunião encerrada de madru-
gáda com parlamentares e economistas
do partido, que a bancada pemedebista
deverá votar a favor das emendas que
eliminem esses três pontos do pacote
econômico.

Por iniciativa do deputado Ulysses
Guimarães, o PMDB poderá apresentar
ao Congresso Nacional uma emenda
propondo um abono salarial. A propos-
ta só será feita se as centrais sindicais
acharem que este é o melhor caminho
para compensação das perdas salariais dos
últimos meses, cm virtude dos índices de
inflação é do pacote econômico. ( Página 3)

Congelamento

atinge também

casa própria
A Comissão de Controle do Plano

Verão decidiu congelar as prestações
da casa própria no valor estabelecido
para janeiro. Ao final do congelamen-
to, as prestações com cláusula de
equivalência salarial serão normal-
mente aumentadas a cada reajuste e
as indexadas à OTN passarão a ser
atualizadas pelo índice de Preços ao
Consumidor (IPC).

As feiras livres não estão respeitan-
do o congelamento. Em apenas uma
semana, os preços de uma cesta de nove
produtos subiram 15,7% na feira da Rua
Sertório, no Rio Comprido. Ainda as-
sim. esta feira é a que oferece o menor
preço para a mesma cesta entre todas
as pesquisadas semanalmente pelo
JORNAI. DO BRASIL. (Págs. 18 e 22)

Beijinhos

Preservação da

Amazônia pode

abater dívida

No Rio, o calor tar-
dio mal começou a
derreter o asfalto. He-
misfério Sul, o verão
tem quase dois meses
de mandato garantido
pela ordem celeste.
No Brasil, o plano
econômico batizado
segundo a estação ain-
da não teve a vigência
estabelecida pelo Congresso Na-
cional. Mas, no domingo que vem,
por decreto presidencial, termina
nos relógios a temporada oficial
dos dias longos, em que o sol dá
uma hora extra de expediente no
fim da tarde. A meia-noite de
sábado, cai o horário de verão, que
regulava a rotina dos brasileiros

l. Brigido desde 16 de outubro.
A estação e o horário,
apesar do nome em
comum, cumprem ca-
lendários desritma-
dos. Os relógios se
adiantam no outono
para que o Ministério
das Minas e Energia
economize luz elétrica
— 4%, o bastante pa-

ra evitar blecautes. E recuam pre-
maturamente para o Ministério
da Educação, na reabertura das
aulas, poupar às crianças o incô-
modo de sair de casa com a ma-
nhã escura. Abolindo o horário
de verão em pleno verão, porém,
o governo torna o país um pouco
mais artificial e arbitrário.

Parlamentares c ecologistas ameri-
canos, o diretor da Agência de Prote-
ção ao Meio Ambiente, William Reilly,
e o embaixador brasileiro, Marcílio
Marques Moreira, participaram cm
Washington de culto ecumênico e ma-
nifestação em homenagem ao líder se-
ringueiro Chico Mendes. Reilly, na
cerimônia, ofereceu colaboração à pre-
servaçáo da Amazônia.

No Congresso americano há proje-
tos para aliviar o imposto dos bancos que
perdoarem dívidas do Brasil, em troca
de compromisso com a defesa ecológica
da Amazônia. Raimundo Barros, presi-
dente da Federação Nacional dos Serin-
gueiros, elogiou o capitalismo civili-
zado dos EUA e disse que no Brasil o
capitalismo "é'selvagem". 

(Página 12)
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Costa Couto deu entrevista para explicar sua poupança

Três interrogações

à margem do 
pacote

Dez dias depois da edição do Plano
Verão, três ministros ou ex-ministros
ainda têm o que explicar sobre sua
participação no episódio:

O ministro-chefe do Gabinete Civil,
Ronaldo Costa Couto, deu entrevista
para alegar, com testemunhos de ou-
tras autoridades, que não utilizou in-
formações privilegiadas ao abrir uma
caderneta de poupança no valor de
Cz$ 67.180.420,88, dois dias antes do
pacote. (Página 4)

O ex-ministro da Administração,
Aluízio Alves, enviou carta ao
JORNAL DO BRASIL negando que
tenha agido de má-fé ao promover, no
quadro do funcionalismo federal, 39
parentes c amigos. "Nos nomes cita-
dos, há alguns que recrutei para servir
à minha administração no exercício

transitório de cargos de confiança, e
que, aqui chegando, decidiram perma-
necer em Brasília, c, por isso, subme-
teram-sc a processos seletivos", diz a
carta.
¦ E para o cx-ministro da Reforma
Agrária, Leopoldo Bessone, compli-
cou-se o caso da compra, às vésperas da
extinção do ministério, de um prédio
cm Brasília. O prédio, avaliado cm CzS
7,6 bilhões pela Caixa Econômica Fede-
ral, cm outubro, acabou sendo vendido
por CzS 9,3 bilhões — aparentemente,
uma correção correspondente ao perío-
do de três meses. Mas sobre imóveis do
ministério que foram dados como parte
do pagamento não incidiu essa corre-
ção. Eles foram avaliados pela Caixa
em outubro e cedidos em janeiro pelos
mesmos CzS 2,8 bilhões. (Página 7)
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Decreto cassa o verão

Pagamento dos Argentina já

servidores identificou

sai até terça
Já tem data certa o pagamento de

dezembro dos servidores municipais do
Rio. Amanhã, receberão os quatro pri-
meiros grupos. Segunda-feira, mais
quatro. Finalmente na terça-feira, dia
31, será pago o lote n° 9. Em Brasília, o
prefeito Marcello Alencar recebeu do
ministro da Previdência e Assistência
Social, Jader Barbalho, um cheque de
NCzS 5 milhões.

A quantia, primeira parcela de
uma verba de NCzS 470 milhões, será
aplicada no pagamento dos profissio-
nais da área de saúde da cidade,
em crise devido à greve de quase
quatro meses. O fechamento dos
dois maiores hospitais municipais do
Rio (Miguel Couto e Sousa Aguiar)
sobrecarregou os hospitais estaduais
e do Inamps. {Cidade, página 5)

guerrilheiros
O procurador-geral da Argentina,

Andres d'Alessio, identificou o advo-
gado Jorge Manuel Banos, membro de
uma organização civil derivada do
Exército Revolucionário do Povo, co-
mo o mais importante dos 28 guerri-
lheiros mortos durante a ocupação do
Regimento de Infantaria de La Tabla-
da. perto de Buenos Aires, de segunda
para terça-feira.

Entre os mortos e detidos já identi-
ficados — todos argentinos — havia
cinco mulheres. O Conselho de Segu-
rança Nacional criado pelo presidente
Raúl Alfonsín para combater eventuais
focos guerrilheiros de esquerda será
integrado por cinco civis e pelo coman-
dante das Forças Armadas. (Página 15)

No Rio, o calor tar-
dio mal começou a
derreter o asfalto. He-
misfério Sul, o verão
tem quase dois meses
de mandato garantido
pela ordem celeste.
No Brasil, o plano
econômico batizado
segundo a estação,
ainda não teve a vi-
gência estabelecida pelo Congresso
Nacional. Mas, no domingo que
vem, por decreto presidencial, ter-
mina nos relógios a temporada ofi-
ciai dos dias longos, em que o sol
dá uma hora extra de expediente
no fim da tarde. A meia-noite de
sábado, cai o horário de verão, que
regulava a rotina dos brasileiros

L Brígido desde 16 de outubro.
A estação e o horário,
apesar do nome em
comum, cumprem ca-
lendários desritma-
dos. Os relógios se
adiantam no outono
para que o Ministério
das Minas e Energia
economize luz elétrica
— 4%, o bastante pa-

ra evitar blecautes. E recuam pre-
maturamente para o Ministério
da Educação, na reabertura das
aulas, poupar às crianças o incô-
modo de sair de casa com a ma-
nhã escura. Abolindo o horário
de verão em pleno verão, porém,
o governo torna o país um pouco
mais artificial e arbitrário.

Tempo
No Rio e em Niterói, par-
cialmente nublado a nubla-
do, com possíveis pancadas
de chuvas e trovoadas isola-
das a partir da tarde. Visibi-
lidade de boa a moderada.
Temperatura estável. Máxi-
ma e mínima de ontem:
36,5° em Eangu e 21° no Alto
da Boa Vista. Foto do satéli-
te, tempo no mundo e mapa,
Cidade, .página 4.

Brasil vence
A seleção brasileira de se-
niores venceu a Alemanha
por 2 a 0, ontem à noite, em
Santos, gols de Cláudio
Adão e Nunes. Se a Argen-
tina vencer a Itália hoje à
noite, o Brasil estará na~nal da Copa Pelé. (Pág. 25)

BComo 

um objeto
. surrealista, o cor-

po de Salvador Da-
li, inflado com sete

litros de Formol, foi carrega-
do pelas ruas da cidadezi-
nha de Figueras, Espanha,
até chegar à tumba em que
foi enterrado, no museu que
tem o nome do pintor. As 30
mil pessoas que superpo-
voaram o lugarejo transfor-
maram o funeral num ver-
dadeiro happening.

Preservação da Títulos do Rio

Amazônia pode quebram três

abater dívida distribuidoras

Parlamentares e ecologistas àmeri-
canos, o diretor da Agência de Prote-
ção ao Meio Ambiente, William Reilly,
e o embaixador brasileiro, Marcílio
Marques Moreira, participaram em
Washington de culto ecumênico e ma-
nifestação em homenagem ao líder se-
ringueiro Chico Mendes. Reilly, na
cerimônia, ofereceu colaboração à pre-
servação da Amazônia.

No Congresso americano há proje-
tos para aliviar o imposto dos bancos que
perdoarem dívidas do Brasil, em troca
de compromisso com a defesa ecológica
da Amazônia. Raimundo Barros, presi-
dente da Federação Nacional dos Serin-
gueiros, elogiou o capitalismo civili-
zado dos EUA e disse que no Brasil o
capitalismo "é selvagem". (Página 12)

No mínimo três distribuidoras de
títulos — a Credimus, a Fórmula e a
Price — deverão ser fechadas hoje pelo
Banco Central por não terem honrado
operações contratadas previamente
com Obrigações do Tesouro Estadual
(OTEs). Os prejuízos do mercado com
a negociação desses papéis podem che-

gar a NCz$ 400 milhões.
A Credimus tinha cm carteira um

volume cie OTEs equivalente a 164
vezes o seu patrimônio, quando legal-
mente só poderia ter 30. A fiscalização,
de responsabilidade do Banco Central,
não foi feita. A Andima, que reúne as
empresas do mercado aberto, disse que"quem 

perdeu agora já obteve muitos
lucros cm outras épocas". (Página 17)

Angra

Quase 1 mil pessoas ocupa-
ram a praça de Frade, em
Angra dos Iteis (RJ), para
ouvir da direção da usina
nuclear explicações sobre
o alarme falso de acidente
que levou pânico à popula-
ção. (Cidade, página 5)

Reajuste
A Secretaria de Fazenda
do Rio desafiou o Plano
Verão e fixou reajuste da
Unif (de NCz$ 14,41 para
NCzS 16,12) a partir de Io
de fevereiro. Para econo-
mizar, o contribuinte deve
pagar o IPTU até 31 de ja-
neiro. (Cidade, página 1)

Cotações
Dólar oficial: NCzS 0,99
(compra), NCzS 1,00 (ven-
da). Dólar paralelo (taxas
médias): NCzS 1.40 (com-
pra) e NCzS 1,50 (venda).
Dólar-turismo: NCzS 1,35
(compra), NCzS 1,45 (ven-
da). Unif para IPTU, ISS e
Alvará: NCzS 14,41; taxa de
expediente: NCzS 1.41.
Uferj: NCzS 14,41. OTN:
NCzS 6,17. OTN fiscal: NCzS
6.92. UPC: NCzS 6,67. MVR:
NCzS 15.48. Salário mínimo
de referência: NCzS 31.86.
Piso Nacional de Salário:
NCzS 54,37. UPR (janeiro):
26.05Cc.

lizada, Monique Evans se
compara a Zico e Luíza Bnt-
nct. a Bobeio. (Página 26)

PMDB vai votar

contra arrocho

e privatização
O PMDB não aceita a política sala-

rial, a privatização de estatais e a transfe-
rência do lapas para o Ministério da
Fazenda. O deputado Ulysscs Guimarães
decidiu, em reunião encerrada de madru-
gada com parlamentares e economistas
do partido, que a bancada pemedebista
deverá votar a favor das emendas que
eliminem esses três pontos do pacote
econômico.

Por iniciativa do deputado Ulysses
Guimarães, o PMDB poderá apresentar
ao Congresso Nacional uma emenda
propondo um abono salarial. A propos-
ta só será feita se as centrais sindicais
acharem que este é o melhor caminho
para compensação das perdas salariais dos
últimos meses, em virtude dos índices de
inflação c do pacote econômico. (Página 3)

Congelamento

atinge também

casa própria
A Comissão de Controle do Plano

Verão decidiu congelar as prestações
da casa própria no valor estabelecido
para janeiro. Ao final do congelamen-
to. as prestações com cláusula de
equivalência salarial serão normal-
mente aumentadas a cada reajuste e
as indexadas à OTN passarão a ser
atualizadas pelo índice de Preços ao
Consumidor (IPC).

As feiras livres não estão respeitan-
do o congelamento. Em apenas uma
semana, os preços de uma cesta de nove
produtos subiram 15,7% na feira da Rua
Sertório. no Rio Comprido. Ainda as-
sim. esta feira é a que oferece o menor
preço para a mesma cesta entre todas
as pesquisadas semanalmente pelo
JORNAL DO BRASIL (Págs. 18 c 22)

Armas genéticas

Ayrton Senna (foto) reno-
vou no Rio o contrato de
patrocínio (NCzS 600 mil) e
falou de seu namoro com
Xuxa. Disse que, na Fórmu-
la 1, a era dos motores aspi-
rados será o tempo dos pilo-
tos arrojados. Sobre a rela-
ção com Xuxa, afirmou só
não gostar da "badalação"
em torno do caso. E despe-
diu-se no estilo da namora-
da: "Beijinho, beijinho,
tchau, tchau." (Pág. 25)

Assinada em 1972 por 111
países, a convenção que
proíbe fabrico e estocagem
de armas biológicas não
abrange a engenharia gené-
tica, cujo uso em nova corri-
da armamentista é temido
pelos cientistas. (Página 9)

Mordomia
O juiz Asdrúbal Cruxen, do
Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal, usou o Opala
oficial de placa de bronze
027 para viajar a Salyador,
onde passa férias.(Pág. 7)

Beijinhos
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Coluna do CasielI© Lucena decide aceitar destaques supressivos

Aberto o caminho

ao parlamentarismo

66HLf|r eu esforço é
para promover

o entendimento entre o
Poder Executivo e o
Poder Legislativo, sem
necessidade de convo-
car o Judiciário para dí-
rimir as divergências
entre ambos. Os pode-
res devem se harmoni-
zar" — disse o ministro da Justiça, Oscar
Dias Corrêa, ao admitir que a sugestão do
ex-líder do PMDB na Constituinte, depu-
tado Nélson Jobim, pode prosperar. Ela
não detém o exercício do governo e dá ao
Congresso a plena possibilidade de, me-
diante projetos de lei, examinar alternati-
vas e adotá-las no exercício normal das
suas atribuições legislativas.

Estava portanto o ministro otimista
com relação ao desfecho satisfatório das
divergências que surgiram na Câmara e no
Senado com o programa antiinflacionário
definido no Plano de Verão do presidente
José Sarney. Como se sabe, a fórmula
Jobim prevê a aprovação pura e simples
das medidas provisórias encaminhadas ao
Congresso pelo chefe do governo e a
transformação delas em projetos de lei
que serão oportunamente examinados.
Com isso, sem bloquear as práticas gover-
namentais de combate à inflação e sem
ameaçar de anular posteriormente seus
efeitos, o Congresso se reservaria o direi-
to de, a partir da sessão ordinária que se
inicia a 15 de fevereiro, promover a trami-
tação dos projetos, votá-los e encaminha-
los à sanção ou ao veto do presidente da
República. O processo se completaria
com a apreciação dos vetos, o que daria
tempo à experimentação da eficácia das
medidas em vigor e popiciaria modifica-
Ias sem efeitos retroativos.

A proposta do deputado do Rio
Grande do Sul teve, como se sabe, boa
acolhida no Congresso, onde as objeções
foram secundárias, e, uma vez admitida
como hipótese conciliatória pelo ministro
da Justiça, hoje o principal negociador do
governo, deverá assegurar ainda esta se-
mana a aprovação das medidas provisó-
rias, em número de 6, e o encerramento
da reunião extraordinária. A partir de
fevereiro os projetos entrarão na ordem
do dia, provavelmente sob regime de
urgência, reabrindo-se o exame de toda a
política econômico-financeira do governo.
No fundo admitiu-se a impropriedade de
emendas tanto aditivas quanto supressivas
a medidas baixadas pelo presidente da
República para vigência imediata rio pra-
zo de 30 dias dentro do qual o Congresso
as aceitaria ou as recusaria.

As emendas supressivas, encampadas
por Ulysses Guimarães, também alteram
a medida provisória, desnaturando-a sem
que o governo pudesse se pronunciar
sobre elas desde que o resultado tia vota-
ção seria um ditatio legislativo promulga-
do pela mesa do Congresso. Decisão par-
lamentar admitindo emendas de qualquer
natureza geraria conflitos que levariam o
caso inconvenientemente ao Poder Judi-
ciário. A sugestão de Nélson Jobim aten-
de à conveniência da administração, pre-
servando a eficácia de suas medidas provi-
sórias, e assegura a prerrogativa das câ-
maras de interferir em caráter final no
processo legislativo.

Ouanto à medida provisória n" 33, a
que determina a demissão de funcionários
não concursados e com menos de cinco
anos de exercício do cargo, o Congresso,
admitindo a devolução feita pelo vice-
presidente José Ignácio, deixou claro que
não deseja regular a matéria, o que acon-
teceria se a rejeitasse. Deputados e sena-
dores lavam as mãos e insistem em deixar
com o Executivo a prerrogativa de demitir
seus servidores. A medida, aprovada pelo
Congresso, poderia ter como resultado a
extensão das demissões aos dois outros
poderes da República, hipótese que arre-
pia os parlamentares. O ministro Oscar
Corrêa, que, como disse, não pretende
envolver outro Poder na compatibilização
das metas de Executivo e Legislativo,
deverá encontrar com as lideranças parla-
mentares a solução satisfatória para o
caso.

As medidas provisórias, como se sa-
be, são uma criação da Constituinte para
não deixar o governo paralisado diante
das emergências. A inflação descontrola-
da em meio a um recesso regular do
Congresso pode tipificar situação prevista
na Constituição, legitimando a ação do
governo sem agredir as prerrogativas par-
lamentares. Expediente vinculado ao esti-
Io do sistema do governo parlamentarista,
caracteriza-se aí mais uma face dos pres-
supostos constitucionais do regime sob o
qual vivemos e que só por equívoco dei-
xou de determinar o exercício do governo
por uma comissão do Congresso. Esse
deverá ser mais cedo ou mais tarde o
desfecho do regime constitucional. A
atual crise antecipa problemas que acon-
selhariam antecipar também a introdução
final do parlamentarismo.

Politicamente isso desanuviaria o am-
biente. Elegia-se (pode ser por eleição
direta para apaziguar escrúpulos) Ulysses
Guimarães presidente da República e as
novas forças que se armam nos partidos
que estão a emergir organizariam no Con-
gresso o governo que executaria a política
triunfante.

Carlvs Castello Branco

liRASÍl.lA — O presidente do Cóngrés-
so, senador Humberto Lucena, decidiu aceitar
a apresentação; de destaques supressivos fis
medidas provisórias que integram o Plano
Verão do governo. Lucena afirmou no início
da sessão de ontem, que as medidas provisó-
rias serão promulgadas pela presidência do
Congresso, mesmo que o seu texto seja emen-
dado; o que significa quê o presidente José
Sarney não poderá vetar as modificações pa-
trocinadas pelo Congresso.

Serão aceitos destaques supressivos a texto
de partido, parágrafo, inciso ou alínea, que
deverão ser apresentados até o início de vota-
ção de cada medida provisória. A liderança do
PMDB solicitou uma inversão da pauta de
votação, pedindo que as medidas onde já
havia um certo consenso fossem votadas com
prioridade sobre as mais polêmicas. O PMDB
pretende ganhar tempo para analisar com mais
cuidado as medidas mais complexas e promete
apresentar muitos destaques supressivos a es-
sas matérias.

Lentidão — Ontem começaram a ser
discutidas apenas três medidas: a que dispõe
sobre a sucessão de empresas estatais, no caso
de dissolução; a que extingue o Conselho
Nacional da Borracha e a Sunaman, entre

outros c a que veda a remuneração extra de
funcionários públicos que ocupar cargo em
conselho de estatal. A medida que trata da
sucessão nas estatais, com parecer favorável
do relator Francisco AMaral, teve a sua vota-
ção adiada para amanhã. Medida retardatária
que cria o Instituto de Meio Ambiente foi lida
ontem, mas ainda não tem relator designado.

O senador Cid Saboya de Carvalho
(PMDB-CE) levantou unia questão de ordem
sobre a elevação dos juros pelo Plano Verão.
Segundo ele é inadmissível que uma lei consti-
tucional que tabelou os juros em 12% seja
contrariada pelo plano. "Que o tabelamento
dos juros em 12% não entre em vigor por falta
de lei complementar chega a ser aceitável.
Agora fazermos uma lei que contrarie um
dispositivo constitucional, antes mesmo de
regulamentado é um absurdo", disse Cid Sa-
boya.

A questão de ordem levantada por Cid
Saboya pedia que a presidência do Congresso
se manifestasse a respeito de como procederia
no caso dá votação dos juros. Lucena respon-
deu que se o relator não julgar que a medida é
inconstitucional, qualquer parlamentar poderá
requerer a inconstitucionalidade de aumento
dos juros.

Brasília — Gilberto Alves

Ulysses conversa com Lucena e Albano I'ranço aguça ouvido

PMDB e PSDB 
já 

aceitam Congresso rejeita fórmula

idéia de 
preservar 

a URP 
que 

apressaria aprovação

BRASÍLIA — A tese da sobrevivência
da URP — índice que corrigia mensalmente
os salários até 15 de janeiro —, antes
apoiada apenas pelos pequenos partidos de
esquerda, começa a conquistar largas faixas
do PSDB e do PMDB. Reunidos ontem
durante todo o dia para definir as posições
do partido diante do Plano Verão, os luc-
anos praticamente se definiram por apoiar a
supressão dos artigos da medida provisória
n" 32 (5", 6", 7o e 38°) — em discussão no
Congresso Nacional —, que elimina a corre-
ção automática de salários e anula os efeitos
do Plano Bresser, que implantou a URP.

A posição do partido vai ser tirada
oficialmente hoje pela manhã, em reunião
da bancada no auditório no anexo 4 da
Câmara dos Deputados. Ontem, o depu-
tado e economista José Serra (SP) tentou
demover correligionários, como os depu-
tados Vilson Souza (SC), Cristina Tavares
(PE). Jorge Hage (PE), do entusiasmo que
demonstraram pela tese, lembrando ao gra-
po que a ressurreição da URP significa o
enterro do Plano Verão e a imputação de
culpabilidade pelo ressurgimento da infla-
ção ao Congresso Nacional."É um erro tático", disse Serra, usando
o mesmo argumento assumido por outro
economista e deputado pelo PMDB, Os-
mundo Rebouças (CE) para desestimular a
bancada pemedebista do sonho de anular o
arrocho salarial e manter o congelamento
de preços. Rebouças acredita que a reedi-
ção da URP não poderia servir nem mesmo
como um fator de instigamento para o
governo produzir uma política salarial sem
arrocho, dentro do Plano Verão. "Por mais
que se quisesse isto, não haveria tempo para
uma nova medida gerar seus efeitos antes
do plano implodir. Um projeto de lei, por

exemplo, leva em média 50 dias para ser
votado. Até lá não há piano econômico que
resista", disse o deputado.

Arrocho — O PSDB avançou ontem
também na definição do partido quanto à
medida provisória que autoriza a privatiza-
ção das empresas estatais. A decisão foi
pela rejeição da medida, sob o argumento
de que o assunto não exige urgência para
ser decidido — o que, constitucionalmente,
é uma característica básica do instrumento
da medida provisória. Se depender dos
tucanos, o mesmo destino terá a medida
provisória que determina o recolhimento
das receitas do Sistema Nacional de Previ-
dência Social pelo Tesouro Nacional.

A decisão foi polêmica entre os parla-
mentares do partido, já que uma ala dos
tucanos acredita que a manutenção do lapas
— instituto que arrecada a receita da Previ-
dência Social — no Ministério da Previdên-
cia interessa unicamente ao PMDB, por um
ângulo meramente político, qual seja o
fortalecimento do ministro Jáder Barbalho,
única liderança expressiva do partido a
sobreviver no governo Sarney.

O PDT decidiu impetrar hoje, junto ao
Supremo Tribunal Federal, uma ação direta
de inconstitucionalidade dos artigos 5o e 7o
da medida provisória nü 32, que institui o
arrocho salarial. O argumento do partido
para a ação judicial é de que a medida"nega a garantia social do livre acordo
coletivo", que, por norma constitucional,"pode fixar as relações econômicas gerais
das classes trabalhadoras e empresarial,
com plena liberdade". O documento do
PDT lembra ainda que a medida atenta
contra o Poder Judiciário, "subtraindo o
poder normativo assegurado pela Constitui-
ção Federal à Justiça do Trabalho".

BRASÍLIA — "Esta febre espanhola pe-
gou muita gente desavisada". Ao proferir esta
frase, o deputado Vivaldo Barbosa (RJ), líder
do PDT, alertou os partidos de esquerda a
reavaliarem o apoio, dado na véspera, à fór-
mula espanhola, que apressaria a votação das
medidas provisórias sobre as mudanças admi-
nistrativas e econômicas do governo.

Pelo mecanismo, copiado do parlamento
espanhol, as medidas poderiam ser aprovadas
logo, mas alteradas mais tarde, depois que
fossem transformadas em projetos de lei. Au-
tomaticamente, o acordo entre todos os líderes
partidários, que parecia fechado, morreu.
Agora, o Congresso Nacional só poderá Supri-
mir determinadas partes das medidas. Não
será possível alterar o conteúdo do pacote
através de emendas modificativas, aditivas e
substitutivas.

Lobby — "Quando o Delfim (Delfim
Netto, do PDS paulista) apoiou, eu vi que
alguma coisa estava errada", observou o depu-
tado Antônio Brito (PMDB-RS). Ao receber
o apoio do PFL e do PDS e dos ministros
Roberto Cardoso Alves (Desenvolvimento In-
dustrial) e Carlos Sant'Anna (Educação), que
circulam diariamente no Congresso fazendo
lobby pelas medidas, a fórmula espanhola
ficou sob suspeição pela esquerda. "Era um
cheque em branco para o governo", ponderou
o líder do PT. deputado Plínio de Arruda
Sampaio (SP).

Mesmo apresentando a vantagem de possi-
bilitar todos os tipos de emendas, a fórmula
implicava na aprovação prévia do pacote de
medidas provisórias. Além do comprometi-
mento político imediato com o presidente
Sarney os partidos de esquerda passaram a
desconfiar da provável falta de quorum para a
discussão e votação posterior dos projetos de
lei, modificando as medidas."Oh. Plínio, você é um homem de bom
senso. Nós não podemos emendar a medida
duas vezes", ponderou o vicc-líder do PFL,
deputado lnocêncio de Oliveira (PE), ao re-

chaçar a solução conciliatória proposta pelos
partidos de esquerda: além da fórmula espa-
nhola, eles queriam manter a possibilidade 

"dê
suprimir parte (artigos que detalham a medida
provisória) na votação prévia do projeto dó
governo. Assim, seria possível, por exemplo,
reabilitar a URP antes mesmo da tramitação
de um projeto de lei. desde que fosse suprimi-
do um artigo da medida n" 32, na primeira
votação.

Bate-boca -— Quando conheceram a
alternativa da esquerda; os líderes do PFL e do
PDS ficaram contra a nova fórmula. "Ou c
uma coisa ou outra", disse lnocêncio. Uma
última tentativa de acordo foi tentada numa
tumultuada reunião à tarde no gabinete do
líder do PMDB. deputado Ibsen Pinheiro
(RS). .— E bom o PDT lembrar que daqui a dois
anos pode ser governo. Vai enfrentar as mes-
mas dificuldades — ponderou o deputado
Gerson Peres (PDS-PA), ao tentar mudar a
posição de Vilvaldo Barbosa.

Depois de um início de bate-boca entre 9
líder do PTB, deputado Gastone Righi (SP),
que considera a fórmula espanhola anticonsti-
tucional, e Peres, Ibsen Pinheiro fez uma
ponderação decisiva: "Ou tem acordo ou fie;i
como está". Por um acordo anterior, entre,os
líderes partidários, as medidas provisórias po-
derão receber apenas emendas supressivas.
Apesar da discordância da esquerda, que que-ria apresentar emendas que alterassem o con-
teúdo das medidas, foi o que prevaleceu."Para nós, está muito bem", pontificou In o-
cêncio, 11111 porta-voz dos interesses do Palácio
do Planalto.

A fórmula espanhola havia encantado a
esquerda, mas começou a morrer 110 instante
em que os parlamentares perceberam que isso
seria 11111 cheque em branco para o palácio. Os
esquerdistas descobriram também que corriam
o risco de não terem quorum para votar,
depois, as emendas que modificariam as medi-
das provisórias. E o acordo foi para o brejo.

 Sarney Filho 
quase 

chega
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BRASÍLIA ¦— O deputado Sarney Filho
(PFL-MA), filho do presidente José Sarney, e
o deputado Haroldo Sabóia, também mara-
nhense mas do PMDB, desentenderam-se 011-
tem de madrugada no restaurante Flortchtino,
e só não chegaram aos tapas porque foram
contidos pelos companheiros de mesa — depu-
tados Jayme Santana (PSDB-MA). José Ulys-
sls (PMDB-MG) e Alceni Guerra (PFL-PR) e
o senador Teotônio Vilclla Filho (I MDB-AL)
— seguraram os dois brigões.

Sarney Filho sentou-se ã mesa depois queos eineo haviam jantado. Pediu uísque e não
demorou muito a ficar bêbado. Passou então a
discutir com Haroldo Sabóia, velho adversario
político no Maranhão. Primeiro, disse queHaroldo não tinha condição de vencê-lo na
eleição para governador em 1990. Depois,
xingou Haroldo: "Você é um filho da...".
Haroldo tirou os óculos e se levantou para
brigar, mas foi contido pelos companheiros.

"As brigas entre o Haroldo e eu são
antigas. Já aconteceram e vão acontecer sem-
pre quç a gente se encontrar. Nós não nos

damos certo desde que fomos adversários na
Assembléia Legislativa do Maranhão", co-
mentou Sarney Filho, à tarde. Disse que os
dois sabem que sempre vão discutir. "Princí-
palmente quando alguém já tomou uns uís-
quês", afirmou. Normalmente, segundo Sar-
ney Filho, depois das brigas eles fazem as
pazes. Mas ontem cada um sentou de um lado
do plenário. Sarney Filho à direita; Haroldo à
esquerda.

O deputado Jayme Santana, que ajudou a
separar a briga, mostrava-se abatido com o
episódio. "Não vale a pena comentar", afir-
niou. Alceni Guerra divertia-se e se dizia
arrependido de uma atitude que tomou. "Eu.
vendo que os dois discutiam, resolvi fazer uma
brincadeira e disse para o Zequinha (apelido
de Sarney Filho): Dá duro nesses maranhenses
porque são fogo", contou Alceni. A discussão
entre Sarney Filho e Haroldo Sabóia. segundo
os que a presenciaram, durou cerca de três
horas. Começavam, terminavam e recomeça-
va. Até que os dois resolveram sair 110 tapa.
Apartada a briga, fecharam a conta da mesa e
foram embora.
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Recepção —Os parla-
mentares do PMDB indicados
para relatar cinco das oito me-
ilidas provisórias do Plano Ve-
rão serão recebidos hoje ás 11 h
pelo ministro da Fazenda,
Maílson da Nobrega. O encon-
tro foi provocado pelo Executi-
vo. que fez os convites através
do deputado e presidente da
Câmara Brasileira da Constru-
ção Civil Luiz Roberto Ponte
(PMDB-RS). simpático ao pa-
cote.
Maílson da Nóbrega pretende
explicar as medidas detalhada-
mente aos representantes do
partido com maior poder de
voto no Congresso Nacional:'
Sáo 232 votos num universo de
570. Estarão presentes ao en-
contro os relatores deputados
Osmundo Rebouças (CE).
Francisco Amaral (SP) e João
Agripino (PB) e senadores AL
myr Gabriel (PA) e Maurp

E). Estão tam-
os os deputados,
Ponte «RS). Ira-
(PRS) e Ismael.

Benevides 1
bem conviJ
Luiz Robert
já Rodrígui
Venderlei (RN).

ftiif-Jul'*'<> zK



CQNQUISIA

1/^
/"^~T •* £iS®J^BS JMCfiaa.

C ( Hk J

•"*'jf *t / "^ Is

! condominio RESIDEI^SL IO_____ —— g5

. i. 
_ .. 

¦• 1 •¦¦ ^ ••j. • 
!>* 

¦"

±=±======?W^mmw ... 
¦¦¦r'.-^a^-. 

Iff? 
"*r ¦"»-•• '

"T "I^WppBlBpfty 
W 

's-h 
•¦..• tt&K«ia&1' jp™™^' L. wiSP5" *%£&£&, %i-^4\|5'vjyKS(^®SS^i^'J, "'4M "

*¦»¦¦ 'v^

¦¦:'¦, , ,Y% - ' /I ••¦ ¦• i V- ' *Jf' ^-• - ;*"^:;v3/^ f
§V ¦;'!^'5* 

'^-;.v 
\. > .

V /f^Vale dos
\yy i ^uca''Pt0S
y\ A N? 3000

V^b \ TERESCPOUS
\V>\ GOlfVtKV cuja

/ t}\ 9

J/^ ^ 
nV^p

¦HI ¦!&*., f»
¦¦* 1

:~- 
: v P«

J

Governo pode 
assumir demissões

Poderes chegam

a entendimento

sobre medida 33
"O rasília — Está pratica-

mente definida uma solução
negociada para o impasse a que
chegaram o governo e o Congres-
so em torno da medida provisória
n°33, que fixa regras para a de-
missão de funcionários e a extin-
ção de cargos públicos. Pelas ne-
gociações, que o Executivo espe-
ra concluir nas próximas horas, a
medida será colocada em votação
no plenário, que deverá aprovar
parecer declarando-se incompe-
tente para deliberar sobre as de-
missões. Com isso, a responsabili-
dade das demissões fica com o
Planalto.

A evolução dos entendimen-
tos entre Executivo e Legislativo
para superar o impasse com-
preenderá a exclusão da medida
provisória n" 33 do elenco de
mensagens do Governo a ser vo-
tado até o final desta semana. A

proposta sobre as demissões e a
extinção de cargos deverá ser re-
tardada até a semana que vem,
para permitir, entre outras inicia-
tivas, a emissão de um parecer
pela Comissão de Constituição e
Justiça do Senado. O presidente
da Comissão, senador Alfredo
Campos, convocou ontem uma
reunião para segunda-feira.

Demissões — Campos es-
teve com o presidente Sarney no
Palácio da Alvorada, no início da
tarde, e saiu de lá anunciando um
pronunciamento da Comissão so-
bre recurso impetraddo pelo líder
do Governo no Senado, Saldanha
Derzi, contra a devolução da me-
dida n° 33 ao Executivo. Derzi,
seguindo o entendimento unâni-
me entre os principais assessores
jurídicos do governo e do próprio
ministro da Justiça, Oscar Dias
Corrêa, quer que o plenário do
Congresso decida o destino da-
quela medida provisória.

A Comissão de Constituição c
Justiça do Senado deverá acolher
o recurso apresentado pelo líder

do governo, produzindo parecer
favorável a uma manifestação do
plenário do Congresso sobre a
proposta do Executivo, para que
aprove a medida n° 33, rejeite-a
ou se declare incompetente para
deliberar sobre o assunto.

Avaliações dos representan-
tes do governo, envolvidos nas
negociações com os parlamenta-
res, indicam como provável a de-
claração de incompetência do pie-
nário para deliberar sobre demis-
são de servidores públicos.

Caso o plenário se declare
incompetente, o governo não de-
verá acionar o Supremo Tribunal
Federal para que aponte se é do
Executivo ou do Legislativo a
competência de executar a demis-
são de funcionários e a extinção
de cargos. Segundo fonte muito
próxima ao presidente Sarney, o
governo reagirá ao posicionamen-
to do Congresso consumando
imediatamente as demissões con-
forme propôs e a eliminação dos
cargos cujos ocupantes forem de-
mitidos.
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PMDB não aceita medida do 
pacote que produz 

arrocho

João Domingos¦ ¦¦¦ 
BRASÍLIA — O PMDB decidiu cm

•diversas reuniões — a primeira em São
Paulo, no dia ll>, e a última na casa dc
Ulvsses Guimarães, encerrada às 2li da

¦ manhã de ontem, com as participações de
todos os líderes e relatores do partido e
dos economistas Carlos Lessa e Luciano
Coutinho — qúé não aceitará o arrocho

.salarial, a privatização de estatais, a con-
cessão de superpoderes ao Conselho de

; Defesa Nacional e a transferência de
recursos do lapas para o Ministério da
Fazenda previstos nas medidas provisó-
rias do Plano Verão.

A Os cinco relatores do partido —
deputados Francisco Amaral (SP), Os-
mundo Rchouças (CE) e João Agripino
(PI?) e senadores Mauro Benevides (CE)
c Almir Gabriel (PA) — foram orienta-
dos pessoalmente pelo presidente Ulvsses
Guimarães e pelos economistas Carlos
Lessa e Luciano Coutinho a procederem
exatamente como decidiu o PMDB nas
reuniões. Como não havia tempo para o

Jérmino dos relatórios dentro das 24
horas dadas pelo presidente do Congres-
sò. o próprio Ulvsses Guimarães e os
líderes no Senado, Ronan Tito e da
Câmara. Ihsen Pinheiro, pediram a Hum-
berto Lucena que adiasse o prazo. "Se o
senhor não adiar, eu vou obstruir a sessão
até uma, duas horas da manhã", amea-
çou Ronan Tito ante a indecisão de
Lucena.

Lamentações — Da reunião na
casa de Ulysses Guimarães participaram,

além do anfitrião, os relatores Francisco
Amaral (medida provisória n| 25, qu|
trata das empresas estatais extintas),
João Agripino (medida nu 26, sobre a
privatização de empresas estatais), Os-
mundo Rebouças (medida n° 2X, sobre
extinção de autarquias e fundações),
Mauro Benevides (medida n" 29, que
reorganiza a Presidência da República) e
Almir Gabriel (medida n" 30, que trans-
fere os recursos do lapas para o Ministé-
rio da Fazenda), os deputados Israel
Pinheiro Filho (MG), Nelson Jobim
(RS), Cid Carvalho (MA), Genebaldo
Corrêa (BA) e Luís Henrique (SC), os
líderes Ibsen Pinheiro e Ronan Tito e os
economistas Carlos Lessa e Luciano Cou-
tinho,

Houve muitas lamentações sobre a
atitude do presidente do Congresso,
Humberto Lucena, que rejeitou a indica-
ção do deputado Egídio Ferreira Lima
(PE) para relatar a medida que congelou
salários e preços e instituiu o cruzado
novo. Lucena deu preferência para o
deputado Francisco Dornellcs (PFL-RJ)."O PMDB é o partido majoritário c o
senador Humberto Lucena não poderia
ter nos deixado de fora da medida mais
importante", disse o líder Ibsen Pinheiro
a Ulysses Guimarães, que respondeu:"Agora não adianta mais ficar reclaman-
do. Temos de agir de forma a impedir o
arrocho".

A seguir, os economistas fizeram um
relato do que acham do pacote. Destaca-
ram três pontos fundamentais: causa ar-
rocho salarial, aumenta os juros é con-
centra a renda. Disseram ainda que o

PMDB não poderia aceitar de forma
alguma a privatização de estatais como
propõe a medida provisória e a transle-
rência dos recursos do lapas para o
Ministério da Fazenda. O partido deveria
ainda, segundo os economistas, propor
um abono salarial que preferiram deixar
em aberto, pelo menos naquela hora.

Estratégia — Por volta da
meia-noite os políticos começaram a tra-
çar a estratégia do partido, que basica-
mente será assim: os líderes vão assinar
todos os pedidos de destaques supressi-
vos. Depois, uma comissão fará a triagem
dos pedidos considerados "bons" 

para o
programa do partido e que coincidem
com as decisões tomadas. Estes desta-
ques "bons" serão trabalhados e o
PMDB, com 232 parlamentares e com a
esperada ajuda da esquerda, acha que
poderá mudar substancialmente o con-
teúdo das medidas provisórias.

Ficou definido também que o partido
fará tudo para aprovar o congelamento
de preços e que negociará com o Poder
Executivo o envio ao Congresso de uma
lei que puna os delitos econômicos. "Se
isso não ocorrer, nós vamos apresentar
um projeto nesse sentido", disse o se na-
dor Ronan Tito. O partido quer ainda
negociar com o governo uma nova políti-
ca para a dívida externa. Nas próximas
reuniões, tentará convencer a todos os
seus integrantes a brigarem contra os
juros superiores a 12%. "Se houver ne-
cessidade de sobretaxar alguma coisa pa-
ra desaquecer o consumo, que se criem
novos tributos c o dinheiro vá para os
cofres da União", afirmou Ronan Tito.

Abono agrada

perríedebistas
SÃO PAULO — Por ini-

ciativa do deputado Ulysses
Guimarães, o PMDB poderá
apresentar ao Congresso Na-
cional uma emenda propondo
abono salarial para os traba-
lhadores caso as centrais sindi-
cais considerem que esta é a
melhor forma de se recompor
os salários atingidos pela infla-
ção dos últimos meses e pelos
iCÍeitos do Plano Verão.

Esta sugestão está contida
ein um estudo sobre o pacote
econômico que o deputado
Ulysses Guimarães pediu,
quando ainda se encontrava
em Paris, aos economistas Lu-
ciano Coutinho. João Manoel
Cardoso de Mello. Luís Gon-
zaga Beluzzo e Carlos Lessa,
entre outros. O trabalho foi
entregue ao presidente do
PMDB no último fim de se-
mana.

Cálculo — Segundo Lu-
ciano Coutinho, ex-secretário-
geral do extinto ministério da
Ciência e Tecnologia, o estudo
indica a necessidade de dois
tipos de abono: um que leve
em conta as perdas salariais de
todos os trabalhadores e outro
que considere as perdas de ca-
da categoria, com suas respec-
tivas datas-bases. Luciano ne-
gou, no entanto, que o estudo
tenha estabelecido percentuais
para o abono. "Isso ainda pre-
cisa ser calculado", afirmou.

Coutinho advertiu, no en-
tanto, que o PMDB não pode-
rá apresentar nenhuma pro-
posta de abono sem a concor-
dância dos sindicalistas. "De-
tendemos o abono dentro de
um contexto de amplo entendi-
mento político", explicou."Até porque, além do abono,
precisamos discutir qual será o
futuro da política salarial do
governo".

A apresentação da emenda
do PMDB depende, até agora,
da aprovação pelo Congresso
Nacional da "fórmula espa-
nhola". baseada no regimento
do Parlamento da Espanha e
que consiste na aprovação ou
rejeição das medidas provisó-
rins sem qualquer possibilidade
dc alteração. Caso os paria-
mentares concordem com essa
fórmula, a estratégia a ser ado-
lada seria a aprovação em blo-
co de algumas medidas provi-
sórias e, em seguida, a solicita-
ção para que elas tivessem tra-
mitaçáo como projeto de lei
em regime de urgência. Dessa
forma, o Congresso Nacional
poderia destacar alguns itens
do plano econômico e apresen-
lar emendas para modificar o
seu conteúdo.

|—| O vice-governador Almino
AfTonso — um dos polui-

cos empenhados em levar o
PMDB a uma posição de cen-
tro-esquerda na cena política
— enviou ontem ao presidente
do partido, deputado l lysses
Guimarães telegrama em que
protesta pela decisão do Con-
grevso Nacional de apresentar
apenas emendai supressivas ao
Plano Verão. "O Congresso,
na verdade, atou suas próprias
mãos", escreveu Almino.
"Perde o pais a derradeira
oportunidade dc intervir em
termos imediatos na contenção
da crise inflacionaria, sohretu-
do. não consigo entender como
o PMDB renunciou ao direito
de apresentar emendas que mo-
difiquem o Plano Verão e nao
enfrente as questões da divida
externa e da política de subM-
dio." Por fim. Vlmino encer-
rou seu telegrama com uma
frase dirigkfa ao seu amigo
t tosses: omissíkf cm ornis-

Fotos tiradas no local.
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TUDO PRONTO E EM FUCIONAMENTO.

ESTRADA TERES0POLI5-ITAIPAVA, N?3OO0
(Quebra-Frascos)

Teresópolis

Você investiu muito para
conquistar o que tem, mas nesse
corre<orre ainda não encontrou
uma coisa importante: um lugar
de alto padrão onde você e sua
família possam ter toda a
tranqüilidade que merecem.
Vale dos Eucaliptos. Aqui você
encontra tudo o que procurava.
Um condomínio residencial

exclusivo, integrado à natureza
e cercado por uma reserva
floresta! em Teresópolis. Vale dos
Eucaliptos foi planejado para
funcionar com um avançado
sistema de segurança e
administração, oferecendo
uma completa estrutura social
e de lazer. ¦ Lotes
¦ Quadras de tênis, futebol.

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

squash e vôlei ¦ Piscinas
Saunas Seca e à Vapor
Sede social com bar e pub
Lago

- Segurança 24 horas por dia
* Próximo ao centro de

Teresópolis e ao lado do
Teresópolis Colf Club

Vendas: Associada à ADEM!

CONSULTAN
Imóveis

Venha logo conhecer o Vale dos
Eucaliptos Afinal, já está na
hora de você conquistar seu
espaço de lazer e tranqüilidade.

Financiado em até 18 vezes,
diretamente com o incorporador.

Corretores no locai

Ria Av. Epitàdo Pessoa, 874 -
Tels: (021) 259-0332'259-4449
Av. Sernambetiba, 3M) -
Tet 399-1090

J)0

r
if'



4 ? 1° caderno ? quinta-feira, 26/1/89 Brasil JORNAL DO BRASIL

¥?ida Nora,

Aposentadoria

"A Previdência
leva muito tempo pa-
ra conceder as apo-
sentadorias, mesmo
quando se trate de
empregado com tem-
po de serviço numa
só empresa. Requeri
em setembro, desii-
guei-me da empresa
em outubro o até o
final de dezembro
não recebera a apo-
sentadoria. Caberia
uma medida judiciai
para corrigir o vator
do benefício sempre que o atraso for só de sua
responsabilidade? Seria o mandado de iiyunção? A
empresa ao desligar-me não pagou o 1/3 sobre ferias
vencidas; está correto?" Francisco Medina Coeli
(Rio).

Trata-se de uma questão mais devida ao cm-
perramento burocrático do que a problemas legais:
a demora da Previdência Social em resolver os
pedidos de aposentadoria, especialmente quando
estes se apresentam de forma simples como a citada
pelo leitor — todo o seu tempo de serviço numa
única empresa pública!

Se deste atraso resultou, ainda mais, um pre-
juízo nos cálculos de sua aposentadoria, o que não
foi possível entender, mas na carta fala em pleitear"corrigir o valor do benefício", é justo que caiba
uma providência judicial. No caso seria o mandado
de segurança, há tanto tempo existente no país. E o
mandado de segurança que deve ser usado para
proteger direito liquido e certo quando o responsá-
vel pela ilegalidade ou abuso de poder for autorida-
de pública ou agente no exercício de atribuições do
Poder Público. O mandado de injunção, medida
nova e criada pela Constituição de 1988, vem suprir
outra lacuna, não aplicável ao caso: quando um
direito constitucional deixa de ser atendido em face
de falta de leis ou normas.

Na situação apresentada pelo caro Francisco,
as leis ou normas para a concessão da aposentadoria
existem. Ele tem direito líquido e certo à aposenta-
doria e esta demora em ser concedida, pelo menos
segundo os seus cálculos. Aí cabe o mandado de
segurança.

Já se o interesse do leitor fosse discutir o
cálculo da sua aposentadoria segundo as regras da
nova Constituição, teríamos então o caso do manda-
do de injunção. As novas regras constitucionais não
estariam sendo cumpridas pela falta da legislação
complementar. Porém, nesta nova linha de raciocí-
nio, quem entrasse na Justiça dificilmente obteria
ganho de causa. A própria Constituição estabelece
um prazo para que sejam feitas tais leis e este prazo
ainda não decorreu totalmente. Não se estaria
diante de uma comprovada situação de incúria ou
atraso de parte dos poderes competentes.

Na carta, o Francisco ainda faz uma referência
a declarações sobre aplicação do dinheiro da ['revi-
dência Social no over. E ele discorda disto. E
interessante raciocinar o que é a Previdência Social.
Trata-se de um fundo, onde todos somos sócios
(segurados) e contribuímos. Ora, é de interesse de
todos nós que o dinheiro desse fundo, um seguro
que coletivamente os trabalhadores brasileiros fa-
zem, seja bem aplicado, acompanhe a evolução
monetária e gire. Se o fundo prcvidcnciário não
tiver outros tipos de rendas e aplicações (poupança,
over, ações etc.), ele perderia o seu valor a cada
ano, causando um prejuízo futuro muito grave,
talvez até a quebra de todo o sistema, como já
aconteceu em alguns países.

A respeito de Previdência, lembre-se sempre
de que o governo é mero gerente. O patrimônio é
social, ou seja, dos seus segurados.

Pode-se discutir se o dinheiro está bem ou mal
aplicado. Mas, não se deve ser contra a que o fundo
previdenciário faça operações que visem proteger
este patrimônio da própria inflação ou até crescer o
montante acumulado. Só assim pode-se ter a garan-
tia de benefícios no futuro.

A última pergunta do leitor refere-se a férias
que lhe foram pagas em dinheiro, ao desligar-se da
empresa, em outubro, e sem o terço constitucional a
mais. Ele solicitou o desligamento dia 4 de outubro
(não poderia ter confiado na Constituição e espera-
do mais dois dias?) e a empresa efetuou o pagamen-
to já no final do mês. Na visão deste colunista,
embora a questão seja polêmica e discutível, o
pagamento feito depois da promulgação tem de
incluir o terço a mais.

A coluna agradece as generosas palavras do
Francisco em relação a este trabalho.

Autônomo
"Sou autônoma e poderei me aposentar dentro

de mais três anos e meio. Posso contribuir sobre o
piso nacional de salários ou só c permitido sobre o
salário de referência?" Therezinha Gomes (Rio).

A contribuição do segurado classificado como
trabalhador autônomo é regulada pela legislação
previdenciária consolidada no Decreto 89.312, de
1984. E. com as alterações posteriores na política
salarial, ficou sendo o chamado salário de referência
o parâmetro para contribuições e benefícios,

Assim sendo, a Therezinha deverá aguardar as
alterações que sejam feitas na legislação previden-
ciaria para saber se no futuro próximo poderá ou
não contribuir sobre o salário mínimo constitucional
que sucede o anterior piso nacional de salários.

Mesmo assim, como não consta em sua carta, é
preciso que verifique se está contribuindo sobre o
número de vezes o valor de referência a que tem
direito, liá uma tabela que aumenta de acordo com
os anos de filiação à Previdência até chegar ao teto
máximo de vinte vezes o chamado "salário mínimo
de referência".

Recomenda-se à leitora verificar se está contri-
buindo na faixa permitida para o seu tempo de
filiação à Previdência. Lembre-se ainda de que
quando se aposentar já deverá estar em vigor a nova
formula de cálculo das aposentadorias, com um
certo benefício para o segurado.

Por enquanto, as contribuições continuam sen-
do calculadas sobre o salârio-base para autônomos
que, pela legislação previdenciária. corresponde a
uma tabela sobre o "salário mínimo de referência",
terminologia esta que deve mudar depois que a
Constituição restaurou a tradição do salário mínimo
para o menor salário que pode ser pago a um
trabalhador cm substituição à denominação legal de
piso nacional de salários.

João Gilberto Lucas Coelho
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Decreto limita 
gasto

de órgãos do 
governo

BRASÍLIA — Os ministérios e
empresas da administração direta, bem
como autarquias c fundações não pode-
rão assumir a partir de agora quaisquer
compromissos que ultrapassem a disponi-
bilidade de caixa. O presidente José Sar-
ney assinou ontem um decreto estabele-
cendq a nova regra, com exceção apenas
para contratos, acordos e ajustes já fir-
mados e para as despesas de manutenção
de atividades básicas, como água. luz e
telefone.

Segundo o ministro-chcfe do Gabine-
te Civil, Ronaldo Costa Couto, a medida
foi adotada por Sarney dentro do princí-
pio de só gastar o que arrecadar. Em
outro decreto, também assinado ontem,
Sarney limitou a autorização para viagens
ao exterior, suspendendo nos próximos

90 dias viagens para congressos, confe-
rencias, simpósios, seminários, feiras tu-
rísticas, treinamento de curta duração,
intercâmbio universitário e visitas técni-
cas a projetos e fábricas fora do país.

De acordo com o ministro Ronaldo
Costa Couto, antes da assinatura do de-
creto limitando os gastos à disponibilida-
de em caixa, os órgãos da administração
federal podiam assumir compromissos fi-
nancciros com base na sua dotação orça-
mentária. "A ordem agora é só gastar até
o limite dos recursos cm caixa", disse
Costa Couto. Sobre as viagens ao exte-
rior autorizadas pelo governo, a idéia é
limitar a 75% do que foi gasto no ano
passado, quando foram autorizadas 7.500
viagens, a maioria para bolsas de estudo
no exterior.

Sarney dá apoio a Angola

O presidente Sarney viaja hoje à
noite para Angola, onde oferecerá ao
presidente JOse Eduardo dos Santos o
apoio brasileiro para a reconstrução do
país, devastado por 13 anos de guerra
civil. Apesar de a visita ser eminente-
mente política, os dois presidentes as-
sinarão cinco atos. Um dos membros
da comitiva, de 25 pessoas, á o diretor
das Zonas de Processamento de Ex-
portação (ZPEs), Fernando César
Mesquita.

Alem de um comunicado conjun-
to. estabelecendo uma ação bilateral
conjunta, Sarney e Eduardo Santos
assinarão acordos na área de co-
produção cinematográfica, de trans-
portes marítimos, e de cooperação téc-
nica na agricultura. Um último do-
cumento assinalará a cessão, pelo go-
verno angolano, de um terreno para
ampliação do prédio da embaixada
brasileira em Luanda. O Itamaratv não
soube informar a área do terreno.

O Brasil foi o primeiro país a
reconhecer a independência de Ango-
Ia, em 1975. e esta será a primeira
visita de uni presidente brasileiro ao
país. "A África é uma das prioridades
da política externa brasileira, e na
África, nossa prioridade é Angola",
disse uma alta fonte do Itamaraty.
Vinte e cinco por cento das exporta-
ções brasileiras na África são destina-
das a Angola, que tem créditos com o
Brasil no valor de US$ 1.1 bilhão.

Até o ano passado. Angola desti-
nava 70% de seu produto interno bruto

SaBSk

Sarney leva 25 convidados

para as operações de guerra. Com a
assinatura do Acordo de Paz, em 22 de
dezembro último, esses recursos serão
agora canalizados para a reconstrução
e para o desenvolvimento do país. As
exportações brasileiras para Angola
concentram-se em três linhas básicas:
bens de consumo, sobretudo álimen-
tos, na qual o Brasil é o principal
fornecedor do país (os supermercados
Disco têm uma rede instalada no país);
bens de equipamentos (maquinarias
agrícolas, ônibus, etc.), e a hidrelétrica
de Capanda, o maior projeto brasileiro
no exterior — um empreendimento
conjunto da Norberto Odebrecht e de
empresas soviéticas, em fase adiantada
de execução.

Afif 
quer o

governo sob

vigilância

BRASÍLIA — Se o governo
não cumprir a promessa de conter
despesas e só gastar o que arreca-
dar poderá ser responsabilizado
civil e criminalmente por qual-
quer pessoa física ou jurídica,
prevê emenda que o deputado
Afif Domingos (PL-SP) apresen-
tara à medida provisória n° 32,
que estabelece o congelamento
de preços e contenção dos gastos
do governo.

Afif anunciou sua emenda de-
pois de se avistar, ontem de ma-
nhã, com o ministro da Justiça,
Oscar Dias Corrêa. A proposta
estabelecerá, também, prazo de
45 dias para que o Poder Executi-
vo apresente um orçamento dis-
criminado de suas receitas e des-
pesas.

Ao mesmo tempo, a bancada
do PL na Câmara dos Deputados
distribuiu nota afirmando que o
governo não tem credibilidade
para propor planos que exijam
sacrifícios no combate à inflação.
"Não se viram", assinala o do-
cumento, "medidas administrati-
vas que excluam as mordomias,
eliminem a orgia dos carros ofi-
ciais e punam o nepotismo nas
mais altas esferas do governo."

Os deputados do PL denun-
ciam o arrocho salarial embutido
no pacote e propõem um pacto:"O governo não emita, a empresa
não demita." A nota pede a puni-
ção de todos os que remarcaram
preços; propõe que a privatização
de estatais seja antecedida de au-
ditorias e concorrências; adverte
os aposentados para o risco de
não terem suas pensões reajusta-
das, segundo o que determina o
Artigo 58 das Disposições Transi-
tórias da nova Constituição e
acrescenta que a demissão de fun-
cionários "é da responsabilidade
do Executivo, que os nomeou".

Conta Couto

? Refrães contra "o ministro Roço-
cá" (o chefe do Gabinete Civil,

Ronaldo Costa Couto), as perdas sala-
riais e as demissões de funcionários
anunciadas pelo governo marcaram
ontem a passeata contra o pacote de
verão, que paralisou a Rio Branco a
partir das 17h30min c reuniu cerca de 7
mil pessoas (foto). Mais de 30 entida-
des de funcionários públicos estiveram
representadas, além de professores,
partidos políticos c dezenas de sindica-
tos. A passeata (oi convocada por uma
coordenação integrada pelas duas prin-
cipais centrais sindicais, a CUT e a
CGT, e o principal slogan gritado na
avenida conclamava os trabalhadores a
uma greve geral contra o arrocho sala-
rial.
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Costa Couto defende-se

de acusação invocando

testemunho de ministros
BRASÍLIA — O ministro-chefe do

Gabinete Civil, Ronaldo Costa Couto,
distribuiu um dossiê com declarações
assinadas pelos ministros da Fazenda,
Mailson da Nóbrega, do Planejamento,
João Batista de Abreu, pelo Presidente
do Banco do Brasil, Mário Beífrd, pelo
gerente da agência Lago Sul do Banco
do Brasil, Salvador José Bergo Filho, e
pelo gerente da agência Palácio do
Planalto da Caixa Econômica Federal,
Rpmmel Teixeira Gazzineo, para pro-
var que não utilizou informações privi-
legiadas ao abrir uma caderneta de poupança no valor de Cz$
67.180.420,88 em 13 de janeiro passado, dois dias antes do
anúncio do Plano Verão.

"Somente no dia 15 de janeiro passado o Ministério da
Fazenda definiu as regras para as cadernetas de poupança hoje
em vigor. Era impossível ao ministro Ronaldo Costa Couto
utilizar informações privilegiadas sobre as novas regras: elas
simplesmente não existiam até aquela data", afirma a declara-
ção assinada por Mailson c João Batista de Abreu, após garantir
que Costa Couto não participou de discussões sobre caderneta
de poupança com a área econômica do governo.

O presidente do Banco do Brasil, Mário Berard. informa
na declaração que forneceu a Costa Couto que na mesma sexta-
feira 13 em que ministro Costa Couto abriu sua Poupança
Verde, na agência Lago Sul do banco, foram leitos outros
78.481 depósitos, totalizando Cz$ 71,1 bilhões (NCz$ 71.1
milhões), sendo que o movimento de contas novas chegou a
31.597, no valor de CzS 60,2 bilhões (NCz$ 60,2 milhões).

"E verdade que informação gerencial emitida pelo banco,
no dia 12 de janeiro, para valer apenas naquele dia c no dia
imediato — porque eram reduzidos os dias úteis no período
subsequente — recomendava às nossas agências que evitasserii
depósitos da espécie em valor elevado, por isso limitando a Czí
50 milhões (NCz$ 50 mil)", atesta o documento assinado por
Berard, ressalvando, entretanto; que foi preservada a "flexibili-
dade negociai conferida usualmente aos nossos administradores
de adaptarem suas decisões a casos concretos que se lhes
apresentassem".

Ministro queixa-se de

ter perdido dinheiro
"Ministro, o senhor acabou perdendo dinheiro, não c

mesmo?"; indagou um repórter. "Perdi dinheiro sim, mas paia
quem já é pobre não faz falta", respondeu o ministro-chefe do
Gabinete Civil, Ronaldo Costa Couto, ao final da entrevista que
concedeu em seu gabinete, no 4" andar do Palácio do Planalto,
para apresentar o que classificou de "provar definitivas" de sua
inocência 110 episódio do depósito feito dia 13 passado 110 valor
de CzS 67.180.420,88, superando o limite de Cz$ 50 milhões,
estabelecido pelo Banco do Brasil para aquele dia.

Acusado pelo Sindicato dos Bancários do Distrito Federal
de ter feito investimento especulativo com base em informações
privilegiadas — inside informations — Costa Couto, na primeira
entrevista em que concordou em falar sobre o assunto, reagiu:"Se tivesse havido inside informations que bela inside informa-
tions seria, pois os próprios jornais dos senhores estão infor-
mando que a poupança vai perder da inflação èm janeiro."

"Mulher de César" — Visivelmente irritado com
o noticiário dos jornais sobre a denúncia feita pelo Sindicato aos
Bancários — "pretendo abordar o assunto pela última vez,
porque tenho mais o que fazer do que ficar provando minha
inocência" —, Costa Couto disse que "no Brasil acontece uma
coisa curiosa: os homens públicos é que têm que provar sua
inocência". O ministro-chefe do Gabinete Civil informou que
decidiu encerrar sua caderneta de poupança para reabri-la no
dia seguinte, pois "homem público tem que ser igual mulher de
César: ser honesto e parecer honesto".

Costa Couto disse que foi vítima de "leviandade e malda-
de" de uma pessoa que sequer conhece, mas procurou inocentar
o Sindicato dos Bancários: "Prefiro acreditar que o sindicato
não agiu de má fé. Prefiro ver a humanidade pelo lado bom."
Apesar de garantir que não pretende adotar nenhuma medida
jurídica — "considero o assunto encerrado" —, Costa Couto
declarou que 110 episódio "a única coisa anormal foi a quebrade
sigilo bancário e a violação" de sua privacidade, precedente que
classificou de "grave e perigoso".

NÃO CUSTA MAIS 0 MELHOR

fbletur
EM TURISMO A N? 1
EMBRATUR 00942.00 41 3

CENTRO: Rua da Quitanda, 20 • Sobreloia • Tel.: 221-4499
TIJUCA: Praça Saens Pena. 45 • Loia 10-1 ¦ Tel.: 264-4893
IPANEMA: Rua Visconde de Pirajá, 351 • LO|a 105
Ed Fórum ¦ Tel.: 521-1188
BARRA: Av. Armando Lombardi, 800 • Loia N • Condado de
Cascais-Tel.: 399-0309

PANTANAL DO MATO GROSSO, BOLÍVIA
E PARAGUAI

Viagem em ônibus conhecendo as exuberantes fau-
na e Hora do fásèfilStíre Pantanal. Compras em Juan Ca
ballero (Paraguai) e Puerto Suarez (Bolívia! Cosia Ver-
de, Rivlera Paulista Pres Prudente. Campo Grande. Co-
rumbá. Passeio de Barco pelo Rio Paraguai. Ladário.
Ponta Porâ. Dourados. Pres Epitâclo. EclusasdoTielè.
Campos do Jordão etc.

CALDAS NOVAS ESPETACULAR
Viagem ao paraíso das Águas Quentes, descobrin-

do o poder das águas mágicas reiuvenescedoras e to
do o encanto e beleza natural dos arredores de Caldas
Novas. Hospedagem no Águas Calientes Termas Hotel

BRASÍLIA E CALDAS NOVAS
Quatro excursões em uma só! Paraty. Angra dos

Reis. Ubatuba, Caraguatatuba Termas de Ara«a. Triân
guio Mineiro, Águas Calientes Termas Hotel Parque da
Lagoa Quente Goiânia, Gruta de Maquine B Honzon-
te Ouro Preto. Mariana. Congonhas do Campo etc

PORTO SEGURO E PRADO
A cidade berço de nossa história e a indescritível be-

leza de suas praias. Cidade Alia com o Marco da Pos-
se (1503), Cidade Baixa, Santa Cruz Cabrália, Coroa Ver-
melha, Mundai, Parque Nacional do Monte Pascoal, Vi-
tória. Vila Velha, Guarapari etc. E mais. visita às praias
semi-selvagens de Alcobaça e Prado, com hospedagem
no novíssimo Hotel Praia do Prado.

BAHIA TOTAL
Os litorais da Bahia e Espirito Santo em maravi-

lhosa seqüência de belezas naturais Prado. Tororâo,
Monte Pascoal, Porto Seguro. Santa Cruz Cabrália.
Coroa Vermelha. RegiAo do Cacau. Ilhéus. Vitória.
Guarapari etc. Show Folclórico. Passeio de Escuna
à Ilha de Itaparica e 3 ou 4 noites em Hotel 5 Estre-
Ias em Salvador Possível avião Salvador/Rio.

NORDESTE ESPETACULAR
Na SOL N AVE 3 El XOS. o pitoresco sertão, capitais

litorâneas e praias, em contato com os aspectos mais
curiosos e fascinantes da região Prado. Monte Pas-
coal. Porto Seguro. Ilhéus. Salvador. Sâo CristóvAo.
Aracaju. Maceió. Caruaru, Nova Jerusalém. Recife.
Olinda. Ilha de Itamaracá. Jodo Pessoa. Natal. Mos-
soró. Fortaleza, Juazeiro do Norte. Petrolina. Juazei-
ro da Bahia. Vitória. Guarapari etc. Possível avião For-
taleza'Rio

NORDESTE, SERTÃO E PRAIAS
Praias tropicais, jangadas, saveiros, arte popular,

originalidade e folclore. Àviâo Rio/Salvador/Rio Ônibus
SOLf.AVE 3 EIXOS por Sào Cristóvão. Araca|u. Maceió.
Ca-'uaru. Nova Jerusalém. Recife. Olinda, llhadeltama-
racá. Forte Orange. João Pessoa. Natal. Mossorô, For-
taleza, Juazeiro do Norte, Crato. Petrolina. Juazeiro da
Bahia. Senhor do Bonfim. Feira de Santana etc

Ml®

I

SUL ESPETACULAR
Serras, praias, vinho e folclore. Curitiba. Canela.

Nova Petrópolis. Caxias do Sul. B, Gonçalves, Gari-
baldi. Novo Hamburgo, Porlo Alegre, Torros, Laguna,
Itapirubá. Florianópolis. Blumenau. 11aiai. Camboriu,
Joinville. Passeio de Trem pela Serra do Mar etc. Per
noite em Gramado.

SUL ESPETACULAR E FOZ DO IGUAÇU
As maravilhas do Sul em completo roteiro Curitiba.

Caxias do Sul, B. Gonçalves. Garibaldi, Canela, Grama-
do. P Alegre. Torres, Laguna. Florianópolis, Blumenau
Vila Velha, Cataratas, Puerto Stroessner (Paraguai),
Puerto Iguazu (Argentina), Hidrelétrica de Itaipu etc.

SUL COM MONTEVIDÉU
A sua viagem ao Sul do Brasil conhecendo, tam-

bém. a capital do Uruguai e Punta dei Este. Curitiba.
Joinville. Blumenau. Camboriu. Florianópolis, Itapi-
rubà. Laguna, Torres. P. Alegre. Pelotas, Punta Baile-
na, Canela, Caxias do Sul etc. Pernoite em Gramado.

TRÊS FRONTEIRAS
Brasil, Paraguai e Argentina Visita âs magmlicas

Cataratas do Iguaçu. Itaipu e compras, sem impostos,
em Puerto Stroessner e Puerto Iguazu, Cosia Verde, Ri-
viera Paulista, Curitiba, Trem pela Serrado Mar, Vila Ve
lha, Caldeirões do Inlerno. Maringá, Londrina etc.

FOZ DO IGUAÇU E ASSUNÇÃO
2 dias de passeios ecompras em Assunção e Show

Tipicocommúsicasedançasparaguaias Curitiba. Vi-
Ia Velha. Balneário de San Bernardmo, Lago Ipacaray.
Cataratas. Puerto Stroessner. Puerto Iguazu. Hidre-
letrica de Itaipu. Maringá. Londrina etc.

CIRCUITO DAS MISSÕES
As Históricas Missões Jesuitlcas do Brasil Para

guai e Argentina Curitiba Cataratas, P Stroessner La
go Ipacaray Assunção. San Ignácio Encarnacion. Trl-
nidad. Posadas San Ignácio Mini, l|ui. Santo Ângelo Es
petáculo Som e Luz em Sâo Miguel. Caxias oo Sul.
Bento Gonçalves. Garibaldi, Gramado. Canela, P Ale-
gre. Torres. Laguna. Florianópolis. Camboriu. Blume-nau etc.
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MINAS COLONIAL
Arte. cultura e Sazer São João tíef Rey. Tiradentes

Baroacena. Congonhas do Campo, Ouro Pre'- Saba-
rá Gruta de Maquíné etc Em B. Horizonte Hotel Otboo
Paiace iS Estrelas1

CIDADE DA CRIANCA, S1MBA SAFARI
E PLAY CSNTER \

VALE DO ITAJAÍ

Tmrr

ndkd Una
RODOVIÁRIOS, R0D0-AÉRE05 E AEREOS~ 

4 BANDEIRAS - 15 dias
Em ômbusSOLNAVE 3 EIXOS por Curitiba Blume

u, Florianópolis ft>rto Alegre. Gramado. Punta dei Es
Montevidéu Buenos Aires Rosário. Assunção, Foz
Iguaçu etc Caté da manhã e meia pensão

4 BANDEIRAS E BARIIOCHE
14 ou 23 dias- Passível rtrorno ce avião desde Barilothe-

Na SOLNAVE 3 EIXOS pelas ma»s beías regiões
4 países' Roteiro idêntico ao Teu- az-,Tia e mais

ihia Blanca. VaHe Encantado. Rio Negro. Viedma
Lobena Colônia de Lobos Mannhos Carmen de

lagones, Mar de- P:a:a etc. Excelentes Hotéis
BUENOS AIRES, BARILOCHE, VIEDMA E

MAR DEL PLATA -12 dias

ARGENTINA E CHILE -19 dias
Em ônibus SOLNAVE 3 EIXOS pelo Sul do Brasil.

Urugua? e Argentina até Banioche Cordilheira dos An
des. Puerto Mont! Puerto Varas valparaiso Vina d-_-i
Mar e Santiago. Regresso Dor avião

BUENOS AIRES E BARILOCHE - 9 dias
Hospedagem em Hote>s de 4 e 5 Estréias 8 :a#es

da manhã e 7 refeições incluídas Passeios completos
em Buenos Aires e Bariloche Preços e*cepc«onass. «n
cluindo parte aérea

BUENOS AIRES-5 dias

tel Ba:.eni5 Esireiast A«ec
LAGOS ANOiNOS E SANTIAGO -13 dias

PMDB vai às

ruas contra

o 
6pacote'

O PMDB do município do
Rio de Janeiro, que engloba os
26 Diretórios Zonais do parti-
do, foi às mas, ontem, durante
três horas, depois do meio dia,
para uma panHetagem conde-
nando o Plano Verão. Os mili-
tantes pemedebistas distribui
ram 20 mil panfletos, com títu-
Io de impacto : "Medidas eco-
nómicas são insuficientes. Povo
exige suspensão dos juros da
dívida externa".

Segundo o presidente do Di-
retório carioca do PMDB, Fa-
biano Villanova, a ida às ruas.
"para captar o clamor popu-
lar", faz parte da nova estraté-
gia pemedebista "de colocar o
partido funcionando o ano to-
do e não apenas nas épocas
eleitorais como mero avalista
de candidaturas a cargos de
executivo ou legislativo".

O panfleto pemedebista.
além da suspensão do paga-
mento da dívida externa, recla-
mava o tabelamento dos juros
em 127c como determina a
Constituição, a manutenção da
URP até que se estabeleça uma
nova política salarial, garantia
do congelamento, com punição
dos sabotadores e especulado-
res, defesa das empresas esta-
tais contra o capital estrangeiro
e revisão das medidas que pfe-
vêem demissão em massa de
funcionários".

A volta do PMDB às ruas
faz parte do plano de reorgam-
/ação do partido em cima da
derrota eleitoral do último dia
15 de novembro, proposto pato
governador Moreira Franco às
bases da capital e do intenòr.
A experiência dos pemideòis-
tas cariocas tem como modelo
a atuação do PDT. que criou

dades políticas. n3 O.nelâr.Jia,
onde sua mtürância se teime
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TVT o Brasil, não raro, as coisas
« são invertidas.

Em todos os países é a televisão
que financia o cinema. Aqui pode
ser o contrário.

Caso vingue o acordo que está
sendo negociado entre a Embrafil-
me c a TV Globo, a empresa estatal
entra com cerca de 250 mil dólares
por capítulo dos seriados em proje-
to e a emissora com 50 mil dólares.

A Embrafilme, como se sabe,
anda sem recursos para financiar a
produção nacional.

?
Aliás, o cinema brasileiro —

que já chegou a produzir de 90 a
100 filmes por ano — anda atolado
numa crise sem precendentes.

Toda a produção nacional do
ano passado não chegou a 20 filmes.
E este número deverá se reduzir à
metade em 1989.
Incoerência

O presidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São Paulo, Luiz Antônio de
Medeiros, c generoso como sindicalista,
mas avaro como patrão.

Medeiros não vai dar a URP de
fevereiro para os 500 funcionários do
sindicato.

?

Justamente ele, que ameaçava con-
vocar uma greve geral se a URP fosse
extinta pelo governo.
Ping-a

Pode faltar cachaça no mercado.
A advertência é do empresário Ar-

tur Sendasf presidente da Associação
Brasileira de Supermercados.

Os fabricantes não se conformam
com o preço congelado do produto.
E mais

Os fabricantes de biscoito estão que-
rendo fugir na marra do congelamento.

As Casas da Banha, no Rio, suspen-
deram a compra do produto.
Desempreg-o

O clima no 23" do edifício da sede
da Petrobrás, no Centro do Rio, onde
fica a diretoria da empresa, é de pânico.

Há notícias desencontradas de que o
presidente José Sarncy, de uma só cane-
tada, pretende demitir a diretoria intei-
ra — cm nome da necessidade de renof
vação — ou, no melhor das hipóteses,
dois diretores.
Mão à palmatória

Do ministro Maílson da Nobrega,
em jantar com empresários cariocas
realizado terça-feira na casa do jovem
empresário J. A. Nascimento Brito:

— Eu sou um monetarista roxo.
Mas tenho que dar a mão à palmatória
quando a esquerda diz que não dá para
pagar os juros da dívida externa.
Irritação

O cantor e compositor Cazuza, na
série de apresentações que vem fazendo
pelo Nordeste, mudou radicalmente o
comportamento emocionado com o
qual vinha tocando a platéia dourada do
Rio e de São Paulo:

Em Maceió, na Praia de Pajuçara,
no último sábado, ele trocou de roupa
no palco, tirou a blusa de uma corista,
convidou o público para apreciá-lo nu
na praia e acabou levando uma vaia por
elogiar o governador Collor de Melo:"Somos muito parecidos. Somos ricos e
muito determinados."

Em Olinda, no Centro de Conven-
ções, na segunda-feira, discutiu com o
auditório lotado, negou-se a cantar al-
gumas músicas e, para constrangimento
dos fãs — chamados de mal-educados c"paraíbas"—, mandou-os para lugares
impublicávcis.
Poço furado

O diretor da Petrobrás Paulo Bellot-
ti nega com veemência a notícia de teria

ficado chateado com a nomeação de um
seu subordinado, Orlando Galvão, para
a presidência da empresa:

Dentro do critério que prcvala-
ceu não havia nome melhor para o
cargo. A minha relação com Orlando é
excelente não só do ponto profissional
como pessoal. A notícia não tinha pé
nem cabeça.

Em campanha
O presidenciável Luiz Inácio Lula

da Silva tem encontro marcado sábado
e domingo, no Augusta Palace Hotel,
em São Paulo, com 50 intelectuais ca-
riocas, paulistas, mineiros e gaúchos.

Vai discutir a relação dos intelec-
tuais com o PT.

E mais
Nem bem chegou de viagem, Lula já

está novamente arrumando as malas.
Dc 25 de fevereiro a 17 de março

fará uma viagem a convite da Fundação
Friederich-Ebert, da Alemanha Oci-
dental, e visitará também Suécia, Fran-
ça, Espanha, Portugal e Itália conver-
sando com líderes políticos, sindicais e
da Igreja.

Lula será recebido pelo papa João
Paulo II no dia 1" de março.
É carnaval

O Bloco do Clube do Samba deu
uma guinada de 180 graus no seu carna-
vai depois do lançamento do pacote
econômico.

Dc Levanta Brasil!, como até então
pretendia sair, para Será que esse pacote
é mais um trote?, passaram-se poucos
dias mas instalaram-se muitas dúvidas,
como:

"...Será, será, será
que a gente vai ficar com cara dc

otário?-—
Será, o que será?
Que a Dorothéa vai fazer com. o

meu salário?..."

Deu chabu
Ontem, exatamente uma semana

depois da nova adutora dc Búzios, cida-
de balneário do Rio dc Janeiro, ter
entrado oficialmente em operação —
com direito a discursos políticos e inau-
guração de um palanque na Praia de
Manguinhos — as torneiras da cidade
continuavam secas.

Ao vivo
O programa Sem Censura que foi ao

ar na terça-feira na TV-E "matou" um
dos mais importantes compositores da
música erudita brasileira: o maestro
Guerra Peixe.

Os participantes já estavam sentidos
com a notícia quando o telefone tocou
no estúdio e o próprio Guerra Peixe,
com 74 anos, fez questão de dizer queainda não tinha sido dessa vez e queestá cm plena forma.

Efeito-Bateau
Carlos Alves Cordeiro percorreu no

último domingo sete hospitais do Rio —
dois estaduais, um municipal e quatro
da rede do Inamps — em busca dc
atendimento c acabou morrendo.

O governador Moreira Franco já
determinou o afastamento dos diretores
dos hospitais estaduais Getúlio Vargas e
Alberto Shweitzcr. Por que até agora o
ministro da Previdência, Jader Barba-
lho, ainda não tomou providências?
Em campanha

Do vereador Sérgio Cabral, cx-
militante do PCB, na festa de lança-
mérito da candidatura a presidente da
República do deputado Roberto Freire,
do Partidão, terça-feira, no Circo Voa-
dor, no Rio:

O sonho dourado do Roberto é
ter como eleitores não só os comunas,
como também os ex-comunas, que for-
mariam hoje, pelas minhas contas, o
maior partido do Brasil.

Do governador Miguel Ar-
raes disparando sua metra-
lhadora giratória contra os
usinéiros: "As alterações ao
projeto de reforma tributária
do governo feitas por urna
maioria eventual na Assem-
bléia vão beneficiar os usinei-
ros. essa gente rica de Per-
nambuco, que controla a
principal atividade e que pa-
ga menos impostos no es-
tado."

Uma equipe da Fox Televi-
sion, de Nova Iorque, esteve
no Kin documentando o pro-
jeto Pró-Mulher, que funcio-
na na LBA, em laranjeiras, e
a Delegacia de Mulheres. O
programa A current affair,
sobre os crimes de violência
contra as mulheres no Brasil,
irá ao ar em fevereiro nos
Estados Unidos.

Um grupo de ccologístas
entreea ho
su!adõ da
uma cart;
chanceler
rejeitou c
para prott

je. às Itlh.no Con-
Holas-ia, no Rio.
i de renii' IO

Lance-Livre

primeiro-ministro da Holan-
da, Rudolf de Korte.

A Indústria Brasileira de
Filmes resolveu náo obedecer
ao congelamento de preços e
aumentou seus produtos em
30154% •

O presidente da Bolsa de
Valores de São Paulo,
Eduardo da Rocha Azevedo,
fala hoje, às 13h, no Encon-
tro com a Imprensa, na Rã-
dio JORNAL DO BRASIL,
sobre as ações nas Bolsas de
Valores depois do anúncio
do Plano Verão.
® O delegado da Polícia Fe-
deral dc Niterói Barros Leal
preside o inquérito que apura
a denúncia feita por esta colu-
na de que o Gol chapa branca
AS 2260. do Serviço Público
Federal, foi visto no dia 9 de
dezembro, em Piratininga,
Niterói, com pessoas em tra-
jes de banho.

A Fundação Instituto Es-
tadual dc Florestas e o Insti-

Abreu Sodré. que
ferta de recursos
ção ao meio am-
cita pelo vice*

tuto Brasileiro de Pesquisas c
Estudos Ambientais Pró-
Natura vão firmar um convê-
nio para promover a prote-
ção dos parques c reservas

florestais do Rio dc Janeiro.
Noca da Portela está dividi-

do este fim de semana. Náo
sabe se puxa o samba do
bloco Simpatia c quase amor,
de sua autoria, ou se compa-
reee à inauguração de seu bar
Pirraça, cm Grumari. Ambos
os acontecimentos no sábado
à tarde.

A Delegacia Regional do
Trabalho no Rio vai atuar
junto à Sunab na fiscalização
do congelamento, por deter-
minação do delegado Fer-
nando Pessoa. As reclama-
ções podem ser feitas pelo
telefone 220-2020.

O prefeito pedetista de
Curitiba Jaime Lerncr. que
tanto temia a bancada do
P.MDB na Câmara Munici-
pai, está perplexo. Quem
mais lhe cria problemas é a
bancada do seu próprio parti-
do. A cada novo projeto apre-
sentado pelos pedetistas, os
cofres da Prefeitura tremem.

Finalmente o Brasil tem
um ministro da Fazenda que
sabe o que é taxa de juros.
Aleluia!
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Entregue seu filme no De Piá com esse
cupom e ganhe um ótimo desconto na

mesma hora. Chegando até as
10 da manhã, você ainda recebe

suas fotos reveladas no mesrno dia.
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—— Revelação e Cópias —
12 poses 5,61 „ 3,76
24 poses 9,93 POR 6,65
36 poses 14,25 9,55
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Livro mostra obstáculos

que Erundina enfrentouJL Sâo Paulo — Pedro Monaqatti
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Livro conta começo difícil de Erundina

FUNDAÇÃO
QE7ULIQ VARGAS

CURSOS DE
FEVEREIRO

ADMINISTRAÇÃO

DE EMPRESAS

BÁSICO DE ADMINISTRAÇÃO
NOÇÕES DE CONTABILIDADE E ANÁLISE DE BA-
LANÇO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I
CUSTOS
MATEMÁTICA FINANCIARA APLICADA
SUPORTE GERENCIAL ATRAVÉS DE TÉCNICAS Fl-
NANCEIRAS
GERÊNCIA DE CAIXA
MERCADO DE AÇÕES
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL
DINÂMICA DE GRUPO
ADMINISTRAÇÃO DE TREINAMENTO
COMPORTAMENTO HUMANO NA EMPRESA
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING
GERÊNCIA DE VENDAS
PROPAGANDA, PROMOÇÃO E MERCHANDISING
ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS EMPRESARIAIS
ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES
ADMINISTRAÇÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS EM-
PRESAS
ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS
GARANTIA DA QUALIDADE
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FlSICA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

INlCIO: 13 de fevereiro
TÉRMINO: 06 do abril
HORÁRIO: 18h 45min. às 21h 30 min.
INSCRIÇÕES: 8h 30 min. às 20h 30 min.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
Praia do Botafogo, 190 — S. 311
Telefones: 551-2C99 e 551-4349 (diretos)

551-1542 Ramais: 112, 115 e 259
É indispensável que as inscriçòos scjnm feitas com razoável antece-
dència, porquanto é comum esgotarem-se as vagas bem antes do
inicio dos cursos.

CURSO
ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO

NOS MERCADOS DE OURO
(Disponível, Futuro e Opções)

Objetivos
Dotar os participantes dos conhecimentos

Fundamentais para tomar decisões de
investimento nos Mercados brasileiro de
Ouro. Ênfase será dada na utilização do

metal (Disponível, Futuro e Opções) com
hedge contra perdas cambiais e inflação.

Programa
Análise Fundamentalista do Mercado de

Oi ro.
Mercado Brasileiro de Ouro.

Contratos de Ouro (Disponível, Opções,
Futuro e Termo). Estratégias (Disponívelversus Opções de Compra e de Venda,
Travas, Hedging Cambial e Travas com

Outros Mercados).
Realização

30/01 a 02 de fevereiro de 1989, das
18:30

às 21:30 horas, de 2a a 5a feira.
Taxa de Inscrição

25 OTNs
Infomações o Reservas

Centro de Formação e Treiamento
Av. Rio Branco, 108 — 2o Andar

Tels.: 232-1614; 242-6646 e 242-6653
Rio de Janeiro

IBMEC
Instituto Brasileiro

d« Mercado de Capitais

JB

O caderno que faz parte
Ia cultura do país.

SAO PAULO "Pou-
co mais de duas centenas de
intelectuais comparecem ao
Degas, no Masp, para o jantar
em apoio à candidatura de Lui-
za Erundina à Prefeitura de
São Paulo. Um clima de já
perdeu domina o ambiente." O
comentário, anotado no dia 28
de outubro do ano passado,
está inserido no livro No olho
do furacão Luiza Erundi-
na, a campanha e a vitória, do
vereador Aldo Rebelo (PC do
B). Em forma de diário, ele
narra a campannha eleitoral
para a Prefeitura paulistana do
ponto de vista de uma persona-
gem que atuou nosbastidores e
na linha de frente da coligação
PT-PCB-PCdoB.

"Não pretendi fazer uma
análise sociológica das elei-
ções, mas mostrar o conflito
eleitoral de maneira crua, em
todos os seus aspectos", diz
Rebelo, 32 anos, ex-presidente
da União Nacional dos Estu-
dantes. Ele revela no livro que
dom Angélico Sândalo, bispo
da Zona Leste de São Paulo e"mistura de padre Cícero com
Antônio Conselheiro", negou-
se a apoiar Erundina. "A con-
versa entre o bispo, Erundina,
Hélio Bicudo e Luis Eduardo
Greenhalgh é realizada em
tom pouco cordial e dom An-
gélico diz à candidata que ela
não terá seu apoio", anotou
Rebelo no diário de cam-
panha.

O livro revela ainda um epi-
sódio ocorrido nos bastidores,
quando o programa de televi-
são de Erundina era muito cri-
ticado dentro do PT. "A insa-
tisfação com o programa de
televisão de Luiza Erundina
termina por gerar uma crise
dentro da coligação", registrou
Rebelo em 1" de novembro."A própria Luiza se faz pre-
sente na reunião do comando
da campanha que analisa h si-
tuação, quando já é voz cor-
rente que o seu programa tem
ficado à direita do de José
Serra (candidato do PSDB).
Erundina defende as mu-
danças."

Rebelo conta que Erundina
e dirigentes da campanha fize-
ram votação, para saber se os
técnicos responsáveis pelo pro-
grama deveriam ser demitidos."Os petistas presentes termi-
nam por empatar a votação e a
equipe técnica continua, pro-
movendo pequenas modifica-
ções na linha do programa.",
conta o autor, que no entanto
fica devendo a seus leitores a
informação sobre o voto de
Erundina.

Com uma tiragem inicial de
3.0(X) exemplares, lançado pela
editora Alfa-Omega a um pre-
ço dc NCzS 3,30, No olhei, do
furacão tem introdução da pró-
pria Erundina e do vice-
prefeito Luís Eduardo Gree-
nhalg. Nas últimas páginas há
fotos tiradas ao longo da cam-
panha, antecedidas de uma en-
trevista concedida ao autor pe-
Ia então candidata do PT. "O
livro vai criar polêmica, pois
náo esconde nem críticas nem
as contradições da campanha",
diz Rebelo

Eis algumas das
empresas que absorvem
nossos alunos, o que nos
envaidece. Essa é uma das
razões que o convidamos a
participar de nossos cursos 1
técnicos, e quem sabe você no
futuro será mais um motivo de
nosso grande orgulho.

iwk

.CURSOS TÉCNICOS DE:
Eletrônica com Informática
- Química I

— Mecânica
Assistente de
Administração
com Informática :
Declarada de interesse da
segurança nacional pela EMFA

Informe-se: R. Lins de Vasconcelos, 542 Lins - Tel.: 269-1247
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Diretor-financeiro • CARLOS VILLAR Diretor • MAURO GUIMARAES

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 Clasiifkados:
Saulo Orneias
Sucursais
Priclis — Setor Comercial Su! (SCS)— Quadra I.
Bloco K. Edifício Denasa. 2o andar — CEP 70302telefone (061) 221-JW8 — telej: (061) 1 011
Séo Paakj — Avenida Paulista. J 2**4. |T° andar —
CEP 01310 — S Paulo. SP — telefone (011) 2.W-
8133 (PBX) — telex (011) 21 061. (OU) 23 038
Mia** Gerah — Av. Afonso Pena. 1 500.7o andarCEP 30130 — B Horizonte. MG — telefone
(031) 273 2955 — teki (031) 1 262
R~ G. do Sal — Rua Tenente-Coronel Conexa
Lima. I <*0"Morro Sta Teresa — CEP 906^0 —
Porto Alegre. RS — telefone (0512) 33-3711
(PBX) — telex (3512) 1 01?
Bahia — Rua Conde Pereira Carneiro. 226 —
Salvador — Bahia — CEP 41100 — Tel.: «071)
2-44-3133 — Teiex: I 095

Pernambuco — Rua Aurora. 325 — 4o and. s/418/420 — Boa Vista — Recife — Pernambuco —
CEP 50050—Tel.: (081) 231-5060 — Telex: (081)1 247
Ceará — Rua Desembargador Leite Albuquerque.
832 — s/202 — Edifício Harbour Village —
Aldeota — Fortaleza — CEP 60150 — Tel.: (085)244-4766 — Telex: (085) 1 655
Correspondentes nacionais
Acre. Alagoas. Amazonas. Espírito Santo. Goiás,Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Pará. Paraná.
Piauí. Rondônia. Santa Catarina.
Correspondentes no exterior
Buenos Aires. Paris. Roma. Washington. DC.Senlçua noticio**
AFP. Tass. A rua. AP. AP/Dow Jones. DPA,
EFE. Reuters. Sport Ptcss. UPI
Serviços especiais
BVRJ. The New York Times. Washington Post. LosAngeles Times. Le Monde. El Pais. L Express.

Atendimento a Assinantes
Supervisão Luciana Sarcinelli Paes
De segunda a sexta, das Th às 19h
Sábados e domingos, das 7h às llh
Telefone: (0211 585-4183
Preços das Assinaturas
Rio de Janeiro
Mensal
Trimestral
Semestral

São Paulo
Mensal
Trimestral
Semestral

NCzS 13.RO
NCzS 37.30
NCzS 70.50

Minas Gerais — E_ Santo
Mensal
Trimestral
Semestral.......................

...NCzS 11,10
NCzS 30,00
NCzS 56,60

—NCzS 12.50
—NCzS 33.80
.—NCzS 63.90

Brasília
Mensal NOS 19.00
Trimestral NCzS 51,20
Semestral NCzS 96.80
Trimestra] (sábado e domingo) NCzS 15.40
Semestral (sábadoe domingo) NCzS 30,80
Goiânia — Salvador — Maceió — Curitiba — P.
Alepí — Cuiabá — C. Grande
Mensal NCzS 19,00
Trimestral NCzS 51.20
Semestral NCzS 96.80
Recife — Fortaleza — Natal — J. Pessoa —
Termina — São Luis
Mensal NCzS 21.20
Trimestral NCzS 57.20
Semestral NCzS 108.10
Camaçari — BA
Semestral.................................... NCzS 128.60
Entrega portal em todo o território nacional
TnmestTal ....NCzS 61.80
Semestral... NCzS 116.SO
Atendimento a Bancas e Agentes
Telefone: (021) 585-1127
Preços de Venda Avulsa cm Banca
Rio de JaneiroDiasütets NCzS 0 35Domingos... «... NCzS 0.50

Domingos NCzS 0.53
São Paulo
Dias úteis NCzS 0.45
Domingos NCzS 0.53
DF. GO. SE. AL. BA, MT. MS, PR, SC. RS
Dias úteis NCzS 0,63
Domingos NCzS 0,65 '
MA, CE. PI. RN. PB. PE
Dias úteis NCzS 0.70
Domingos NCzS 0,75"*
DemaLs Ertadns
Dias úteis
Domingos
Com Classificados
DF. MT, MS. PR
Dias úteis
Domingos
Pernambuco
Dias úteis
Domingos
Pará
Dias útets
Dotrungos

.NCzS 0,75
. NCzS 0.85

.NCzS 0.80

.NCzS 0,92

NCzS 0.90
NCzS 0.98

NCzS 0.98
NCzS 1.00

©JORNAl DO BRASIL
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WT o Brasil, não raro, as coisas
*¦ são invertidas.

Em todos os países é a televisão
que financia o cinema. Aqui pode
ser o contrário.

Caso vingue o acordo que está
sendo negociado entre a Embrafil-
me e a TV Globo, a empresa estatal
entra com cerca de 250 mil dólares
por capítulo dos seriados em proje-
to e a emissora com 50 mil dólares.

A Embrafilmc, como se sabe,
anda sem recursos para financiar a
produção nacional.

?
Aliás, o cincma brasileiro —

que já chegou a produzir de 90 a
100 filmes por ano — anda atolado
numa crise sem prccendentes.

Toda a produção nacional do
ano passado não chegou a 20 filmes.
E este número deverá se reduzir à
metade em 1989.

Incoerência
O presidente do Sindicato dos Meta-

lúrgicos de São Paulo, Luiz Antônio de
Medeiros, é generoso como sindicalista,
mas avaro como patrão.

Medeiros não vai dar a URP de
fevereiro para os 500 funcionários do
sindicato.

?

Justamente ele, que ameaçava con-
vocar uma greve geral se a URP fosse
extinta pelo governo.
Pinga

Pode faltar cachaça no mercado.
A advertência é do empresário Ar-

tur Sendas, presidente da Associação
Brasileira de Supermercados.

Os fabricantes não se conformam
com o preço congelado do produto.
E mais

Os fabricantes de biscoito estão que-
rendo fugir na marra do congelamento.

As Casas da Banha, no Rio, suspen-
deram a compra do produto.
Desemprego

O clima no 23" do edifício da sede
da Petrobrás, no Centro do Rio, onde
fica a diretoria da empresa, é de pânico.

Há notícias desencontradas de que o
presidente José Sarney, de uma só cane-
tuda, pretende demitir a diretoria iritei-
ra — em nome da necessidade de reno-
vação — ou, no melhor das hipóteses,
dois diretores.
Mão à palmatória

Do ministro Maílson da Nobrega,
cm jantar com empresários cariocas
realizado terça-feira na casa do jovem
empresário J. A. Nascimento Brito:

— Eu sou um monetarista roxo.
Mas tenho que dar a mão à palmatória
quando a esquerda diz que não dá para
pagar os juros da dívida externa.
Irritação

O cantor c compositor Cazuza, na
serie de apresentações que vem fazendo
pelo Nordeste, mudou radicalmente o
comportamento emocionado com o
qual vinha tocando a platéia dourada do
Rio e de São Paulo:

Em Maceió, na Praia de Pajuçara,
no último sábado, ele trocou de roupa
no palco, tirou a blusa de uma corista,
convidou o público para apreciá-lo nu
na praia e acabou levando uma vaia por
elogiar o governador Collor de Melo:"Somos muito parecidos. Somos ricos e
muito determinados."

Em Olinda, no Centro de Conven-
çóes, na segunda-feira, discutiu com o
auditório lotado, negou-se a cantar al-
gumas músicas e, para constrangimento
dos fãs — chamados de mal-educados e"paraíbas"—, mandou-os para lugares
impublicáveis.
Poço furado

O diretor da Petrobrás Paulo Bellot-
ti neea com veemência a notícia de teria

ficado chateado com a nomeação de um
seu subordinado. Orlando Galvao, para
a presidência da empresa:

— Dentro do critério que prevala-
ceu não havia nome melhor para o
cargo. A minha relação com Orlando é
excelente não só do ponto profissional
como pessoal. A notícia nao tinha pé
nem cabeça.

Em campanha
O presidenciável Luiz Inácio Lula

da Silva tem encontro marcado sábado
e domingo, no Augusta Palace Hotel,
cm São Paulo, com 50 intelectuais ca-
riocas, paulistas, mineiros e gaúchos.

Vai discutir a relação dos intelec-
tuais com o PT.

E mais
Nem bem chegou de viagem, Lula já

está novamente arrumando as malas.
De 25 de fevereiro a 17 de março

fará uma viagem a convite da Fundação
Friederich-Ebert, da Alemanha Oci-
dental, e visitará também Suécia, Fran-
ça, Espanha, Portugal e Itália conver-
sando com líderes políticos, sindicais e
da Igreja.

Lula será recebido pelo papa João
Paulo II no dia 1" de março.
É carnaval

O Bloco do Clube do Samba deu
uma guinada de 180 graus no seu cama-
vai depois do lançamento do pacote
econômico.

De Levanta Brasil!, como até então
pretendia sair, para Será que esse pacote
é mais um trote?, passaram-se poucos
dias mas instalaram-se muitas dúvidas,
como:

"...Será, será, será
que a gente vai ficar com cara de

otário?
Será, o que será?
Que a Dorothéa vai fazer com o

meu salário?..."

Deu chabu
Ontem, exatamente uma semana

depois da nova adutora de Búzios, cida-
de balneário do Rio de Janeiro, ter
entrado oficialmente em operação —
com direito a discursos políticos e inau-
guração de um palanque na Praia de
Manguinhos — as torneiras da cidade
continuavam secas.

Ao vivo
O programa Sem Censura que foi ao

ar na terça-feira na TV-E "matou" um
dos mais importantes compositores da
música erudita brasileira: o maestro
Guerra Peixe.

Os participantes já estavam sentidos
com a notícia quando o telefone tocou
no estúdio e o próprio Guerra Peixe,
com 74 anos, fez questão de dizer que
ainda não tinha sido dessa vez c que
está cm plena forma.

Efeito-Bateau
Carlos Alves Cordeiro percorreu no

último domingo sete hospitais do Rio —
dois estaduais, 11111 municipal e quatro
da rede do Inamps — em busca de
atendimento e acabou morrendo.

O governador Moreira Franco já
determinou o afastamento dos diretores
dos hospitais estaduais Getúlio Vargas e
Alberto Shweitzcr. Por que até agora o
ministro da Previdência, Jader Barba-
lho, ainda não tomou providências?
Em campanha

Do vereador Sérgio Cabral, cx-
militante do PCB, na festa de lança-
mento da candidatura a presidente da
República do deputado Roberto Freire,
do Partidão, terça-feira, no Circo Voa-
dor, no Rio:

— O sonho dourado do Roberto é
ter como eleitores não só os comunas,
como também os ex-comunas, que for-
mariam hoje, pelas minhas contas, o
maior partido do Brasil.

Do governador Miguel Ar-
racs disparando sua metra-
lhadora giratória contra os
usineiros: "As alterações ao
projeto dc reforma tributária
do governo feitas por uma
maioria eventual na Assem-
bléia vão beneficiar os usinei-
ros, essa gente rica de Per-
namhuco. que controla a
principal atividade e que pa-
ga menos impostos no es-
tado."

Uma equipe da Fox Televi-
sion, de Nova Iorque, esteve
no Kio documentando o pro-
jdo Pró-Mulhcr, que funcio-
na na LBA, em Laranjeiras, e
a Delegacia de Mulheres. O
programa A current affair,
sobre os crimes de violência
contra as mulheres no Rrasil,
irá ao ar em fevereiro nos
Kstados Unidos.

Um grupo de ccologistas
entrega hoje. às inh. no Con-
sulado da Holanda, no Rio.
uma carta de repúdio ao
chanceler Abreu Sodré. que
rejeitou oferta de recursos
para proteção ao meio am-
biente feita pelo vice-

Lance-Livre

primeiro-ministro da llolan-
da, Rudolf de Korte.

A Indústria Brasileira dc
Filmes resolveu não obedecer
ao congelamento de preços e
aumentou seus produtos cm
30.54 Tf.

O presidente da Bolsa de
Valores de São Paulo,
Eduardo da Rocha Azevedo,
fala hoje. às 13h, no Encon-
tro com a Imprensa, na Rá-
dio JORNAL DO BRASIL,
sobre as ações nas Bolsas de
Valores depois do anúncio
do Plano Verão.

O delegado da Polícia Fe-
deral de Niterói Barros I.eal
preside o inquérito que apura
a denúncia feita por esta colu-
na de que o Gol chapa branca
AS 2260, do Serviço Público
Federal, foi visto no dia 9 de
de/embro, cm Piratininga.
Niterói, com pessoas em tra-
jes de banho.

A Fundação Instituto Es-
tadual de Florestas e o Insti-
tuto Brasileiro dc Pesquisas e
Estudos Ambientais Pro-
Natura vão firmar um convè-
nio para promover a prole-
çào dos parques e reservas

florestais do Rio dc Janeiro.
Noca da Portela está dividi-

do este fim de semana. Não
sabe sc puxa o samba do
bloco Simpatia é quase amor,
dc sua autoria, ou se compa-
rece á inauguração dc seu bar
Pirrara, em Grumari. Ambos
os acontecimentos no sábado
à tarde.

A Delegacia Regional do
Trabalho no Rio vai atuar
junto à Sunab na fiscalização
do congelamento, por deter-
minação do delegado Fer-
nando Pessoa. As reclama-
ções podem ser feitas pelo
telefone 220-2020.

O prefeito pedetista de
Curitiba Jaime Lcrner, que
tanto temia a bancada do
PMDB na Câmara Munici-
pai. está perplexo. Quem
mais lhe cria problemas é a
bancada do seu próprio parti-
do. A cada novo projeto apre-
sentado pelos pedetistas. os
cofres da Prefeitura tremem.

Finalmente o Brasil tem
um ministro da Fa2enda que
sabe o que é taxa de juros.
Aleluia!
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Entregue seu filme no De Piá com esse
cupom e ganhe um ótimo desconto na

mesma hora. Chegando até as
10 da manhã, você ainda recebe

suas fotos reveladas no mesrno dia.
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LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO
RIO DE JANEIRO: Av Rio Branco. 133 • Loja E • Rua Uruguaiana. 10C •

Rua Barata Ribeiro. 402 • Shopping Cassino Atlântico - Av Atlântica. 4240
Loja 108 - NITERÓI: Alameda Sáo Boa Ventura. 258 • Rua José

Clemente. 13 • Av ^maral Peixoto. 43 • Rua Gavião Peixoto. 182 Loja 125 •
Rua Gavião Peixoto. 92 • Rua Coronel Moreira César. 265 loja 133

SÃO 90MÇAU): Pça Dr U117 Palmicr. 96 ALCÂNTARA: Rua Yolanda Saad
Abltfaid. 51 t£>ja 129 DUQUE DE CAXIAS: Rua Nunes Alves, 14

NOVA KIUAÇU: Rua 13 de Maio. 158 CAMPOS: Parque Centro Shopping
Av Pelmca. 116 • Loja 71 • TERE9ÓPOU8: Rua Duque de Caxias, 47

FUNDAÇÃO
GE TU LIO VARGAS

CURSOS DE
FEVEREIRO

ADMINISTRAÇAO

DE EMPRESAS

E ANÁLISE DE BA-

Grupos de extrema-direita

têm encontro em São Paulo
São Paulo — Ariovaldo Santos
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Missão de Panzer é combater esquerdas

BÁSICO DE ADMINISTRAÇÃO
NOÇÕES DE CONTABILIDADE
LANÇO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I
CUSTOS
MATEMÁTICA FINANCIA APLICADA
SUPORTE GERENCIAL ATRAVÉS DE TÉCNICAS Fl-
NANCEIRAS
GERÊNCIA DE CAIXA
MERCADO DE AÇÕES
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL
DINÂMICA DE GRUPO
ADMINISTRAÇÃO DE TREINAMENTO
COMPORTAMENTO HUMANO NA EMPRESA
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING
GERÊNCIA DE VENDAS
PROPAGANDA, PROMOÇÃO E MERCHANDISING
ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS EMPRESARIAIS
ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES
ADMINISTRAÇÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS EM-
PRESAS
ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS
GARANTIA DA QUALIDADE
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS

INÍCIO: 13 de fevereiro
TÉRMINO: 06 de abril
HORÁRIO: 18h 45min. às 21 h 30 min.
INSCRIÇÕES: 8h 30 min. às 20h 30 min.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
Praia do Botafogo, 190 — S. 311
Tulefones: 551-2899 o 551-4349 (diretos)

551-1542 Ramais: 112, 115 e 259
É indispensável que es inscrições sejam feitas com razoável antece-
dència, porquanto é comum esgotarem-se as vagas bem antes do
inicio dos curecs.

CURSO
ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO

NOS MERCADOS DE OURO
(Disponível, Futuro e Opções)

Objetivos
Dotar os participantes dos conhecimentos

Fundamentais para tomar decisões de
investimento nos Mercados brasileiro de
Ouro. Ênfase será dada na utilização do

metal (Disponível, Futuro e Opções) como
hedge contra perdas cambiais e inflação.

Programa
Análise Fundamentalista do Mercado de

Ou-o.
Mercado Brasileiro de Ouro.

Contratos de Ouro (Disponível, Opções,
Futuro e Termo). Estratégias (Disponível
versus Opções de Compra e de Venda,
Travas, Hedging Cambial e Travas com

Outros Mercados).
Realização

30/01 a 02 de fevereiro de 1989, das
18:30

às 21:30 horas, de 2a a 5a feira.
Taxa de Inscrição

25 OTN's
Informações e Reservas

Centro de Formação e Treinamento
Av. Rio Branco, 108 — 2° Andar

Tels.: 232-1614; 242-6646 e 242-6653
Rio de Janeiro

IBMEC
Instituto Brasileiro

de Mercado de Capitais

JB

O caderno que faz parte
da cultura do país.

SÃO PAULO — Com o
objetivo dc "combater o crcs-
cimento dá esquerda", cerca
de 50 militantes e simpatizan-
tes de organizações' políticas de
extrema direita, como o Co-
mando da Caça aos Comunis-
tas (CCC) — muito atuante
nas décadas de 60 c 70 —
reuniram-se on(cm na sede de
um Sindicato de Profissionais
Liberais de São Paulo."A época dos tiros e armas
já acabou", disse João Marcos
Flaquer, conhecido como Pan-
zer, um dos dirigentes do anti-
go CCC. "Mas por favor não
identifique o lugar da reunião
para não queimá-lo. Oficial-
mente vamos discutir econo-
mia participativa no Oriente,
mas, na verdade, trata-se de
uma rearticulação de toda a
extrema direita para combater
a esquerda", completou."Sabe-se que o PT está ar-
mando gente, tem campos dc
treinamentos nas cidades onde
se ensina os militantes a manu-
sear explosivos e armas e man-
da gente para treinar na Nica-
raguá", acusou, no incio, da
reunião, dirigindo-se ao plcná-
rio, Antonio Carlos Meirelles.
um dos responsáveis peloi re-
surgimento em São Paulo, no
ano passado, da Ação Integra-
lista Brasileira, fundada na dé-
cada de 30 por Plínio Salgado.

'Melancia' — Alén) de
ex-dirigentes do CCC e da
Ação Integralista participaram
do encontro porta-vozes, do
jornal Ação Nacionalista, lide-
res da Liga das Senhoras Cató-
licas, do Movimento Paz e Li-
herdade e até alguns sjçin-
hcads, como são chamados os
jovens carecas da periferia de
São Paulo.

"Estamos preocupados em
prencher o vácuo do poder no
país", disse Marcos Flaquer."Combatemos as candidaturas
presidenciais de Lula, Brizola
e Mário Covas, o candidato
melancia, porque é verde por
fora e vermelho por dentro"."Afif é um homem ponderado,
Jânio foi um bom prefeito mas
seu tempo já passou e Maluf já
encerrou sua carteira política".
Segundo ele, caso as articula-
ções dêem frutos, a intenção é
reunir as organizações políticas
identificadas com um discurso
anticomunista e nacionalista
em um movimento a ser batiza-
do de Ação Nacionalista De-
mocrática.

Um diretor da Federação do
Comércio de São Paulo, Ra-
phacl Noschese, acompanhou
os debates e discursos, aásim
como o jornalista Gilberto
Adrien, responsável, segundo
alguns participantes da rcu-
riião, pela construção da ima-
gem pública do presidente; da
UDR, Ronaldo Caiado. 'Ao
serem informados da presença
da imprensa na reunião, alguns
homens identificados como in-
tegrantes de grupos neonazis-
tas retiraram-se. A reunião, a
qual compareceram também
militares da ativa e da reserva,
começou com alguma tensão.
Marcos Flaquer, por exemplo,
estaya armado de um revólver.

Eis algumas das
empresas que absorvem
nossos alunos, o que nos
envaidece. Essa é uma das
razões que o convidamos a
participar de nossos cursos
técnicos, e quem sabe você no
futuro será mais um motivo de
nosso grande orgulho.

tH

CURSOS TÉCNICOS DE;
Eletrônica com Informática '

i»
- Química »

— Mecânica "t
— Assistente de

Administração i
, com Informática
|\ Declarada de interesse da tÊ\ segurança nacional pela EMFA r

Informe-se: R. Lins de Vasconcelos, 542 Lins-Tel.: 269-1247

JORNAL DO BRASIL

Ancelrno (róis,

Dirctor-financeiro • CARLOS V1LLAR Diretor • MAURO GUIMARÃES

Áreas de Comercialização
Superintendente Comercial:
José Carlos Rodrigues

Superintendente d* Vendas:
Luiz Fernando Pinto Veiga

Superintendente Comercial (São Piulo)
Sylvian Mifano

Superintendente Comerciai (Brasüii)
Fernando Vasconcelos

Gerente de Classificados:
Saulo Ornelas
Sucursais
Brasília — Setor Comercial Sul (SCS) — Quadra I.
Bloco K, Edifício Denasa. 2a andar — CEP 70302telefone (061) 22.V5SS8 — telex: (061) I 011
Sào Pauk» — Avenida Paultsta. 1 2<W. 17° andar —
CEP 01310 — S Paulo. SP — telefone (011) 284-
8133 (PDX) — tele* (011) 21 061. (011) 23 038
Minas Gerah — Av Afonso Pena. I 5W, 7o andarCEP 30130 — B Horizonte. MG — telefone
(031) 273-2955 — telex (031) 1 262
R. G. do Sul — Rua Tenente-Coronel Correia
lama. 1 960.Morro Sta. Teresa — CEP 9nw<) —
Porto Alegre. RS — telefone (0512) 33-3711
(PBX) — telet (0512) I 017
Bahia — Rua Conde Pereira Carneiro. 226 —
Salvador — Batóa — CEP 41100 - Te! (071)
2«-3133 — Tefc* 1 095

Pernambuco — Rua Aurora. 325 — 4o and. s/
418/420 — Boa Vista — Recife — Pernambuco —
CEP 50050— Tel.: (081) 231-5060—Telex: (081)1 247
Ceará — Rua Desembargador Leite Albuquerque.
832 — s/202 — Edifício Harbour Vülage —
Aldeota — Fortaleza — CEP 60150 — Tel : (085)244-1766 — Telex: (085) 1 655
Correspondentes narkraab
Acre. Alagoas. Amazonas. Espirito Santo. Goiás,
Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Pará. Paraná,
Piauí. Rondônia, Santa Catarina.
Correspondentes no exterior
Buenos Aires. Paris. Roma. Washington. DC.
Serviço* DotkkHws
AFP. Tass. Ansa. AP. AP "Dow Jones, DPA,
EFE, Reuters. Sport Press. UPI.
Serviço* especiais
BVRJ. The Ne» York Times. Washington Post, Los
Angeles Times. Le Monde. El Pa». L'Express.

Atendimento a Assinantes
Supervisão: Luciana Sarcinelli Paes
De segunda a sexta, das 7h às l^h
Sábados e domingos, da* 7h às llh
Telefow: (021 > 585-4183
Preços das Assinaturas
Rio de Janeiro NCzS 11.10

30,00
56,60

São P*ulo
Mensal NCzS 13.80
Trimestral NCzS 37,30
Semestral NCzS 70,50

Domingos NCzS ^.53
Sào Psulo
Dias úteis
Domingos

NCzS 0.45
NCzS 0.53 '

Mensal NCzS
Tnmestral NCzS
Semestral NCzS
Miaas (ierab — L Santo
Mensal NCzS
Tnmestral NCzS
Semestral NCzS

Brasília
Mensal NCzS 19,00
Tnmestral NCzS 51,20
Semestral NCzS %.8A
Trimestral (sábadoedomingo) NCzS 15.4/)Semestral (sábado e domingo) NCzS 30,80
(Goiânia — Salrador — Maceió — Curitiba — P.
Alejjre — Cuiabá — C. Grande
Mensal NCzS 19.00
Trimestral NCzS 51.20
Semestral NCzS 96.80
Recife — Fortaleza — Natal — J. Prssn® —
Teresina — São LuJs
Mensal NCzS 21.20
Tnmestral NCzS 57.20
Semestral NCzS 108,10
Camaçari — BA
Semestral NCzS 128.Í0
Fntrrca postal em tado o território nacional
Trimestral NCzS 61JO
Semestral NCzS 116,80
Atendimento a Bancas e Agentes
Telefone: (021> 585-4127
Preços de Venda Avulsa em Banca
Rio de JaneiroDias úteis............ NCzS 0.35
Domingos NCzS 0.50
Minas Gerais — E. Santo
Dias útets  NCzS 0.40

I)F. CiO, SF., AL. BA. MT, MS, PR. SC. RS
Dias úteis NCzS 0,63 sDomingos NCzS
MA. CE. PI. RN, PB, PE
Dias úteis
Domingos
Demais Etfadoa
Dias úteis
Domingos ...
Com Classificados
DF. MT. MS. PR
Dias útets

NCzS 0.70^
NCzS 0.75 ^

NCzS 0.75
NCzS 0.85

NCzS 0.80
Domingos NCzS
Pernambuco
Diasuteis NCzS
Domingos NCzS
Pari
Dias uteis NCzS
Domingos NCzS 1.00
©JORNAL DO BRASIL SA 1Ç89
Os textos, fotografias e demais enações tntelec-
tuais publicado» neste exemplar náo podem ser
u?i!:zados. reprodizidos. apropnados ou estocados
em sistema de banco de dados ou processo similar,
cm qualquer forma ou rneio — rnecár^co. ektrôrn-
co. microfilmagem. fotocópia, gravação etc —
sem autorização esenta dos titulares dos direitos
autorais.

Avenida Brasü. 50i'i — CEP 20949 —Cana Postal 23100 — S. Cristóvão — CEP 20922 — Rio de Janeiro — Telefone — (021) Í8S-U22 • Telex — (021) 23
 (021) 23 262  (021) 21 558 • Clarificados por tekfooe (021) 580-5522 — Outras Praças — 8(021) 800-4613 (DDG — Discagem Direta Grátis
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Lugar de dinheiro é na Conta Remunerada Bamerindus.

A primeira Conta Remunerada do Brasil continua fazendo seu dinheiro render diariamente. Como sempre. Desde que

foi lançada é a melhor opção de ganho para o saldo disponível em conta corrente. Já aquele dinheiro extra, que você

não vai usar de imediato, pode ser investido com facilidade em outras aplicações. Open Market. Fundo de Renda Fixa.

Fundo ao Portador. Poupança. Com a mais avançada tecnologia de investimentos, o Bamerindus atua em todas as áreas

do mercado financeiro. Pra você ter mas dinheiro. Em qualquer tempo. 
[>.<|BAMERÍ NBUS
i^Sl Oclienteemprimeiroíugar

Comissão de inquérito

do prédio do Mirad já

achou irregularidade
BRASÍLIA — A comissão dc inquérito instalada

ontem no Minis-tério da Agricultura constatou a pri-
mcira irregularidade na compra do edifício Palácio da

;Agricultura, um prédio condenado pelo Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal e adquirido no final da

.;, ^gestão do deputado federal Leopoldo Bessone
• ¦ (PMDB-MG) à frente do extinto Ministério da Refor-
a» ..ma c Desenvolvimento Agrário (Mirad).

O contrato assinado no dia 28 de dezembro entre
¦•¦¦'¦ o ministério c a empresa Comercial Construtora Stecca

A estabeleceu um reajuste de 22,3% no preço do edifício,
•: avaliado em Cz$ 7,6 bilhões em 18 dc outubro pela' Caixa Econômica Federal e comprado por Cz$ 9,3

bilhões. Não foi reajustado, no entanto, o valor dos 59
imóveis do ministério destinados a constituir parte do' pagamento.

A descoberta da irregularidade foi revelada ontem' 
pelo secretário-geral do Ministério da Agricultura,
Lázaro Barboza. Segundo ele, os 59 imóveis, avaliados
em outubro cm Cz$ 2,8 bilhões, permaneceram com os
mesmos preços em dezembro quando o contrato foi
assinado, sem reajuste pela Obrigação do Tesouro
Nacional (OTN). O secretário disse que o Ministério da
Agricultura já enviou à Procuradoria-Geral da Repú-
Nica e a Procuradoria-Geral da Fazenda o pedido de
bloqueio dos Cz$ 5,1 bilhões depositados cm em nome

,'da construtora Stecca. Essa quantia corresponde a uma
,, parte da transação paga em dinheiro.

O presidente da Stecca, Oswaldo José Stecca, que
assinou o contrato juntamente com o secretário-geral
do extinto ministério, Mário Ramos Vilella, disse
ontem que parte do dinheiro da venda do Palácio da
Agricultura seria usado para saldar uma antiga dívida

. com a empresa Sociedade de Terraplanagem, de Cons-
trução Civil e de Agropecuária (Scrsan). A Sersan

I'- pertence a Sérgio Augusto Naya (PMDB-MG), suplen-
te de Leopoldo Bessone na Câmara dos Deputados.

Stecca afirmou que 
"imaginava 

que tudo fosse
regular" no contrato e disse, que se havia qualquer
irregularidade, esta foi cometida pelo ministério:"Vendemos um imóvel e, se não foram seguidos todos
os requisitos c formalidades, é problema do Mirad."
Ele garantiu que fez todos os contatos para a venda do
prédio com o secretário-geral Mário Vilella, portador" de uma delegação de competência, e que em nenhum
momento tratou da negociação com o ex-ministro
Leopoldo Bessone.

Bessone e Vilella podem ser os primeiros a depor
ji comissão de inquérito. "Seja 

quem for o culpado,
sofrerá os rigores da lei", prometeu o secretário-geral
do Ministério da Agricultura, Lázaro Barboza. Os
envolvidos na compra do prédio infringiram as leis

. 2.300, de 1986, e 1.079, de abril de 1950, e podem ser
, enquadrados em crime de responsabilidade, com penas

com vão de um a 15 anos de reclusão. Segundo
Barboza, dentro de um mês a comissão deverá terminar

¦a análise das cerca de 300 páginas do processo Mi-
rad/2401, de 1987. que originou o contrato.

Entre os 59 imóveis incluídos pelo Ministério da
Reforma Agrária na negociação, estão seis no Rio de
Janeiro. Os mais valiosos (a preços de dezembro) são o
da na Rua Barão dc São Felix, 110, avaliado em Cz$

,, ,478,488 milhões, e o da Rua Santo Amaro, 28, avaliado
em CZ$ 456,912 milhões. Os demais imóveis ficam em
Brasília, no Lago Sul, Lago Norte e Setor de Autar-
quias Sul, as zonas residenciais mais valorizadas da
cidade.

ÊÈk AOS MÉDICOS A

Igr NOVO VALOR

DO CH
Tendo em vista o "Plano do Verão" do Governo

Federal, o novo. valor do CH (coeficiente de honorários) da
Tabela de Honorários Módicos da Associação Médica
Brasileira, após a alteração do padráo monetário, è de
NCZS 0,19 (dezenove centavos do cruzado novo) em vigor
desde 16/01/89. À AMB já solicitou audiência ao Ministério
da Fazenda para entendimentos. Nos primeiros dias de
fevereiro tornaremos público em nota oficial se haverá
alteração do valor do CH.

Rio de Janeiro. 25 de janeiro de 1989
Dr. Eduardo Augusto Bordallo

Presidente da SOMERJ
Dr.Laerte Andrade Vaz de Melo

Presidente do CREMERJ
Dr. Crescencio Antunes da Silveira Neto

Presidente do SinMed

VALE DOS EUCALIPTOS
0 MAIS SOFISTICADO CONDOMÍNIO DE TERESÓP0LIS

A Consuttan Imóveis assinou contrato com a firma Proftt Empreendimentos
Imobiliários Uda.. para realizar o planejamento e as vendas do mais completo
condomínio da cidade de Teresópolis.
Sáo lotes de 800 o 1200ÍP2 com uma infra estrutura completa de Laier e
esportes. A segurança também é absoluta.
Na foto da direta para escuerda Jayme Albek da Consutan, Da/cy Lopes
opcionista da Da/cy Lopes Consuitona ImoWi ana. Amaido Grossman Diretor
Presidente da Consuttan, Philip Kung representante da Proft. Bento Msnas-
cé Diretor de Vendas da Consuttan e Ricardo Medina Gerente de Planeja-
mento da Consuttan.
O lançamento será neste final de semana e as vendas já (oram iniciadas.
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Aiuízio tem audiência de vinte

minutos com Sarney e sai calado

BRASÍLIA — Freqüentador habi-
tual das missas dominicais no Palácio da
Alvorada, o ex-ministro Aiuízio Alves
teve de esperar ontem três minutos na
guarita da residência presidencial, a fim
de ser identificado. Eram 16h30 quando
ele chegou, num Santana bege, acompàj
rihado de dois outros senhores, todos de
terno e gravata. Depois que o guarda
recebeu pelo telefone interno a informa-

ção de que o ex-ministro podia entrar,
abriu os portões.

Na ocasião, o presidente Sarney esta-
va concedendo audiência ao ministro da
Educação, Carlos Sant'Anna, e ao con-
sultor-geral da República, Saulo Ramos.
Por volta de 17h, o consultor deixou o
Alvorada, seguindo-o, lü minutos de-
pois, o ministro da Educação. Só então
Aiuízio Alves foi recebido pelo presiden-

te. Sua conversa com Sarney não demo-
rou mais de 20 minutos. Ào deixar o
palácio, o ex-ministro da Administração,
um dos mais cordiais com os jornalistas
nesses quatro anos de governo, evitou até
acenar para os repórteres.

Ainda ocupando a residência oficial,
na Península dos Ministros, Aiuízio Al-
ves orientou os empregados para que
dissessem, durante todo o dia, que saíra
cedo e não tinha hora para voltar.

Aiuízio nega nomeação ilegal de parentes
O ex-ministro Aiuízio Alves enviou

ao JORNAL DO BRASIL uma carta
onde nega que tenha promovido ou con-
tratado parentes seus para a administra-
ção pública, fora das normas legais.

Ele argumenta que cometeria um ato
ineficaz, pois seria absolutamente nulo de
acordo com o art. 18 das DT. da Consti-
tuição que declara "extintos os efeitos
jurídicos de qualquer ato legislativo ou
administrativo, celebrado a partir da ins-
talação da Assembléia Nacional Consti-
tuinté, que tenha por objeto a concessão
de estabilidade a servidor admitido sem
concurso público, da administração dire-
ta ou indireta, inclusive das fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Públi-
co". E, ainda, no art. 71, do capítulo que
regula a fiscalização contábil, financeira e
orçamentária, dá ao Tribunal de Contas
da União, no inciso 111, competência para"apreciar, para fins de registro, a legali-
dade dos atos de admissão de pessoal a
qualquer título! na administração direta e
indireta, incluídas as fundações instituí-
das e mantidas pelo Poder Público".

O ex-ministro explica ainda que:
1. Todos os funcionários, c não ape-

nas eles, mas, cerca de 9 mil, nos últimos
dois anos, foram objeto de redistribuição
legal, como forma dc, evitando novas
nomeações, atender a necessidades de
cada órgão e eliminar excessos setoriais
de pessoal.

2. Nos nomes citados, há alguns que
eu recrutei em vários estados para servir
à minha administração no exercício tran-
sitório de cargos de confiança, e que,
aqui chegando, decidiram permanecer
em Brasília, e por isso, submeteram-se a
processos seletivos estabelecidos em lei,
para fazer a sua carreira fora dos cargos
de comissão.

3. Com o processo dc redistribuição
iniciado em 1987, para fixar, em cada
órgão, os funcionários requisitados de
outros órgãos, alguns deles, cm 1988,
foram redistribuídos para a SEDAP, on-
de já exerciam funções de confiança, sem
nenhuma vantagem financeira, sem ne-
nhuma promoção, nas mesmas condições
em que estavam nos órgãos a que ser-
viam, ao contrário do que afirmou esse
jornal.

4. Ocorre que, os funcionários origi-
nários de fundações, por exemplo, sem-
pre ganham mais do que os funcionários
de igual categoria da administração direta
e autarquias. E naqueles órgãos ganham
salário único compacto. Ao serem redis-
tribuídos para a administração direta, sáo
classificados em funções semelhantes,
que pagam salário básico muito mais
baixo, as gratificações próprias do seu
nível, e, quando, ainda assim, a remune-
ração é menor, passam a ter diferença
como "vantagem individual", e até de
modo geral, com prejuízo, pois, as grati-
ficações, que são percentuais, não re-
caem sobre essa diferença individual, nos
termos da lei.

5. No caso dos outros funcionários
que vêm de órgãos da administração
direta, onde entraram por concurso pú-
blico, em geral não há essa mudança,
porque já vêem com o salário e as gratifi-
cações respectivas.

6. (...) Aiuízio Alves Filho, funciona-
rio hã mais dc 3 anos, mediante processo
legal de admissão na FUNCEP, agora,
redistribuído para a SEDAP, sem nenhu-
ma vantagem financeira ou funcional,
conforme a lei. E me atribuem a criação
do "trem de alegria" porque, entre mi-
lhares dc funcionários — há meia dúzia

de parentes todos admitidos mediante
processo da lei.

E por que a rcclassificação dos fun-
cionários citados foi assinada cm janeiro,
vésperas de minha saída, e não publicada
no Diário Oficial? Primeiro, porque não
só para eles e, sim para todos os funcio-
nários redistribuídos, a rcclassificação é
feita normalmente em janeiro, por neces-
sidades orçamentárias, mesmo que tenha
a redistribuição efetuada em meses do
exercício anterior. Segundo, porque cm
nenhum Ministério, se publica a reclassi-
ficaçâo no Diário Oficial, e sim, no
Boletim de Pessoal, por se tratar de
medida interna, que não altera a situação
funcional ou financeira do funcionário. A
redistribuição, quando ocorreu, foi devi-
damente publicada no Diário Oficial,
sem o que não teria validade.

É lamentável que um veículo da
responsabilidade do seu tenha permitido
a publicação dc informações por parte de
pessoas que não conhecem a Constituição
— arts. 18 das Disposições Transitórias,
art. 71, que trata da competência do
Tribunal de Contas e a legislação perti-
nente aos regimes dc pessoal.

Com um longo tirocínio na vida pú-
blica — desde o exercício dos cargos mais
honrosos, mandatos legislativos e até fora
da vida nacional por proscrição política,
estou habituado a esse tipo de maledicên-
cia, intriga c difamação. Não sou infalí-
vel. Mas não aceito que, depois de um
ingente esforço para melhorar as condi-
ções do serviço público, me atribuam
trens de alegria, quando, na realidade,
todas as admissões foram feitas na forma
da lei, todas as redistribuições, também
legalmente feitas, sem qualquer conces-
são financeira, mas apenas adaptação a
cada regime salarial.

' W'i'
L_J

Juiz de Brasília usa

carro de tribunal para

as férias em Salvador

SALVADOR — O juiz Asdrubal Cruxen, do Tribunal dc
Justiça do Distrito Federal, está de férias na Bahia e percorreu
os 1.581 quilômetros que separam Brasília desta capital
usando seu Opala oficial, placa de bronze 027. Ao contrário
do que ocorreu cm Florianópolis, no final dc dezembro,
quando o ministro do Tribunal Superior do Trabalho Wagner
Antônio Pimenta quase foi linchado por usar seu carro oficial
numa viagem de férias, Cruxen não foi incomodado.

"Isso é carro de mordomeiro" disse, em tom de revolta,
um transeunte ao ver o carro sendo fotografado pelo JOR-
NAL DO BRASIL em frente ao edifício da Rua Amazonas,
no elegante bairro da Pituba, onde o juiz passa suas férias. O
carro, com a inscrição "Juiz do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal" na placa, foi visto pelo advogado Pedro Azevedo,
que mora em frente ao prédio onde o juiz está hospedado. O
advogado, revoltado, resolveu avisar a imprensa, ao descobrir
que Asdrubal Cruxen estava dc férias.

O magistrado declarou que só usou o carro para a viagem
até Salvador e disse que para ir à praia e passear na Bahia com
a família dispõe de um buggy. Isso é contestado pelo advogado
Azevedo, que garantiu que o Opala oficial é usado pelo juiz
cm passeios na cidade. Demonstrando tranqüilidade, o juiz
Asdrubal Cruxen explicou que mesmo de férias tem direito ao
carro oficial, "como uma complementação de salário". Ele
acrescentou que não dispõe de motorista e que o combustível
e as despesas mecânicas correm por sua conta.

Cruxen disse achar "normal" o uso do carro oficial e
lembrou que em empresas privadas os funcionários graduados
desfrutam do uso de carro. Acrescentou que "em muitos casos
esses funcionários têm até cartão de crédito para pagar as
refeições."
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Invasor é inimigo número I de Erundina

Florianópolis — Eduardo Marques/Soma

São Paulo — Ariovaldo dos Santos
SÃO PAULO — A prefeita Luíza Erundi-

na já tem o seu inimigo público número 1. Trata-
se do pequeno empresário Sílvio Rocha dc
Oliveira, 36 anos, desquitado, três filhos, que
direta ou indiretamente vem comandando inva-
sões de conjuntos habitacionais desabitados ou
em construção na cidade — e desafiando a
autoridade da administração municipal. "Ele é
um agente da direita, que está se aproveitando
com sucesso da situação dramática em que
vivem as pessoas que precisam de moradia", diz
a secretária municipal de Habitação, Ermínia
Maricato, 41 anos.

Sílvio assina embaixo e se orgulha de ser da
direita, mas discorda do resto. "Eu estou aju-
dando o povo a conseguiR um lugar digno para
morar", justifica. "Foi o que o PT sempre quis e
eu acho que a prefeita devia me agradecer",
provoca, com uma ironia de profissional.

O invasor escolhe cuidadosamente as pala-
vras, não fala sobre sua vida pessoal na frente de
seus "liderados" e gosta de aparecer. Fica
nervoso quando se pergunta se tem ligações com
a polícia ou com os órgãos de informações. "Eu
conheço 99% de toda a cúpula das polícias", diz,
de repente, admitindo sem detalhes que já fez
um curso profissional de informações na Polícia
Militar e que conhece muito bem pessoas do
Departamento Estadual de Investigações Crimi-
nais (Deic).

No palco da última invasão, três pequenos
edifícios em construção no Conjunto Cohab l/C,
em Itaquera, na Zona Leste da capital, Sílvio é
um articulador experimentado. Manda e des-
manda — sempre cercado por dezenas de pes-
soas entre as quase 200 famílias invasoras dos
192 apartamentos que ainda estão no cimento,
sem porta, piso ou janelas. "Isso aqui estava
abandonado há seis meses. E a nossa política é
ocupar os espaços vazios", diz. Foi a terceira
invasão que ele comandou e a de maior reper-
cussão. "Mas direta ou indiretamente eu estou
envolvido em todas elas", se apressa em dizer.
Desde que Erundina foi eleita, a 15 de novem-
bro do ano passado, já houve oito invasões a
terrenos e conjuntos da Cohab, mas a última
está dando mais dor de cabeça à prefeitura.

Martelo sia mão — Os invasores
simplesmente se instalaram no conjunto à espe-
ra de uma providência oficial. Até ontem, quase
48 horas passadas desde a meia-noite da terça-
feira, a presença da prefeitura se limitava a três
policiais da Guarda Civil Metropolitana. "A
nossa ordem d de apenas observar", explicou,
constrangido, o inspetor Taveiros. O inspetor
Taveiros chegou a ver, bem ao lado de Sílvio
Rocha, um dos seguranças que o circundam com
um martelo na mão, em posição ameaçadora."Se a polícia vier nos tirar, nossa reação vai
depender da deles. O que eu sei é que esse povo
está disposto a tudo", desafia Rocha, com um
sorriso irônico.

Sílvio Rocha diz que nasceu em Ilhéus, na

1 ¦

%, 
? ^ Pi

,

jlpl . # ,

Sílvio é amigo de Paulo Maluf

Bahia, e é o terceiro dos oito filhos de um
comerciante. Aos dois meses de idade veio com
a família para São Paulo morar no bairro de
Arthur Alvim, também na Zona Leste. Estudou
até o 2o grau. Aos 12 anos começou a colaborar
com o então suplente de deputado Samir Achoa
(hoje deputado federal), com quem trabalhou
por 15 anos. Depois, foi agente de segurança na
Assembléia Legislativa e assessor do deputado
Luiz Carlos Santos ("meu padrinho"). Por 12
anos presidiu o diretório do PMDB no bairro de
Ermelino Matarazzo e chegou a ser delegado em
convenção nacional do partido. Foi também da
assessoria do prefeito Mário Covas (hoje sena-
dor), e cabo eleitoral do governador Orestes
Quércia. "Eu tinha uma ligação muito forte com
o Quércia", afirma Sílvio, que depois acabou
brigando e insultando publicamente o governa-
dor quando não conseguiu legenda para se
candidatar a deputado estadual nas eleições de
1982.

Hoje, Sílvio é um malufista entusiasmado."O doutor Paulo (Maluf) é muito meu amigo",
diz. Mas jura, sempre com o irônico sorriso, que

São Paulo vai usar guarda

para evitar as invasões
SÃO PAULO — As invasões de terrenos e de conjun-

tos habitacionais — já aconteceram oito, desde a eleição
de Luíza Erundina para a prefeitura da capital — come-
çam a preocupar seriamente a administração do PT. "Nós
vamos colocar a Guarda Metropolitana para proteger os
conjuntos e pedir reintegração de posse para desocupar os
terrenos invadidos da prefeitura", prometeu a secretária
municipal de Habitação, arquiteta Ermínia Maricato, 41
anos, depois de uma reunião com o vice-prefeito, Luiz
Eduardo Greenhalgh.

Maricato esta convencida de que as invasões "estão
sendo orientadas pela direita", e promete lutar "contra
aqueles que estão ateando fogo". "Essa 

população queestá invadindo é desorganizada e não tem idéia do que está
fazendo", disse. No caso de alguns conjuntos habitacionais
que a Cohab está construindo — e que têm sido invadidos—, a secretária acha que as construtoras é que deviam
zelar pela segurança, impedindo as invasões.

Trabalhando 14 horas por dia, participando de inú-
meras reuniões, Maricato admite que seu trabalho está
muito difícil. "Eu tenho que ficar apagando fogueira o
tempo todo, porque a situação está séria e explosiva", diz.
Desde que assumiu o cargo, ela e uma grande equipe da
Secretaria da Habitação se dedicam à elaboração de um
plano de " curtíssimo prazo", com propostas imediatas
para os problemas mais graves de falta de moradia.

Sem querer revelar detalhes, Maricato admite quenão poderá fazer muita coisa — o orçamento da Sehab só
dá para construir 2.300 moradias (de 1.300 OTNs cada
uma), uma gota d'agua no oceano dos 60% de paulistanos
que moram em "habitações subnormais". A secretária
admite que uma solução global do problema não pode ser
cobrada de uma administração municipal, mas acredita
que seja possível "fazer alguma coisa". Para aliviar a
pressão, por exemplo, ela tem 35 mil unidades habitacio-
nais da Cohab praticamente prontas, além de 60 mil queestão licitadas.

Uma outra estratégia — discutida ontem de manhã
entre ela e a prefeita Luíza Erundina — é buscar os
recursos do FGTS na Caixa Econômica Federal. "Essa
pode ser a grande saída de curto prazo", acredita Marica-
to. Erundina vai liderar uma frente de prefeitos do interior
do estado e de outras capitais para ir ao ministro Maílson"nenhum político tem qualquer responsabilida- da Nobrega cobrar os recursos do FGTS. Um outro tipo de

Hp rvinç invíicnpc" mpcmr* r» #>v_c»pr»fíSn'^ verba virá dos empresários, através das "operações interli-de pelas invasões", nem mesmo o ex-secretário
do prefeito Jânio Quadros, João Aparecido de
Paula. "Eu pedi a ajuda dele, mas ele não quis
participar de nada." Sílvio afirma ganhar NCz$
800 por mês — de uma empresa de interfones e
de um jornal que possui, o Metrô Leste. Mora na
casa dos pais e tem um carro Escort 87. "Há 18
anos eu trabalho com o povo, e por isso me
considero um homem público", diz. "As inva-
sões não podem parar", promete.

gadas". definidas numa lei do ex-prefeito Jânio Quadros,
que permite que os empresários construam uma área
maior do que seria normalmente permitido num terreno
ou bairro — e, em troca, paguem à prefeitura 60% sobre o
lucro que esse acréscimo lhes trará. Maricato não quis dar
o nome dos empresários, mas disse que 40 deles estão
interessados no negócio. Ela afirmou também que a
prefeitura vai partir para a desapropriação de terrenos porinteresse social.
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na sua casa

• 

de veatteio

durante as ferias?
Você'sai dc feriai para procurar descanso,nâopara procurar jornal na banca mais próxima ou no vizinho mais próximo.

Pensando nisso, o JB criou a Assinatura dc Verão, que vai com você onde você for: praia, campo ou serra.
A Assinatura de Verão é um serviço especial do JB. bimcnsal. válido para os meses de janeiro e fevereiro,

ideal para quem vai pra fora, mas não quer ficar por fora.
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Florianópolis fica clwia de carros argentinos no verão

Motoristas argentinos no

Sul causam mais acidentes
FLORIANÓPOLIS — Os turistas ar-

gentinos que a cada verão viajam em
grande número para o litoral de Santa
Catarina são responsáveis pelo aumento
do número de acidentes de trânsito no
estado, principalmente nas rodovias quedão acesso às praias desta capital. Nessas
estradas, os argentinos estão envolvidos
em 20% dos acidentes, que sempre dei-
xam mortos e feridos em estado grave.

Domingo passado, por exemplo, um
casal de La Pampa, Argentina, e seus
dois filhos morreram na BR-101, em
conseqüência do choque com um carro de
Florianópolis. Nas rodovias que ligam o
Centro de Florianópolis às praias, houve
este mês 14 acidentes, com 14 feridos e
dois mortos. Todos envolviam veículos
argentinos.

O diretor-adjunto da Polícia Federal
em Santa Catarina, Adilson Digiacomo,
que considera os argentinos "meio afoi-
tos", disse que os acidentes com eles
sempre "são coisa séria". O subcoman-
dante da Polícia Rodoviária Federal no
estado, tenente José Volnei, comentou:"Eles não têm noção de trânsito, amea-
çam a vida de terceiros, além da deles
próprios."

Nos distritos policiais, são muitos os
registros dc infrações cometidas pelos
turistas e pequenas colisões. No 5o DP,
segundo o delegado Roberval Lobo, são
registrados de um a três casos por dia,
durante o verão. No 1" DP, já foram
registrados oito casos em janeiro. "Quan-
do há acerto entre as partes, eles não
aparecem aqui e não há registro. Mas,
quando há litígio, a confusão é grande",
contou o delegado Adilson Melo.

Apesar dc admitir que a ordem "c ser
tolerante e orientar os turistas argenti-
nos", o diretor do Detran catarinense,
Antônio Walter, garante que a polícia
não faz vista grossa. "Quando há flagran-
te, nós os multamos, e os documentos só
são liberados após o pagamento", disse
Walter. Ele contou que são comuns os
casos de estacionamento em local proibi-
do, tráfego pela contramão, desrespeito
dc preferenciais e ultrapassagem proibi-
da. Nos distritos dc Florianópolis, a
maioria dos registros é de abalroamentos."Isso acontece porque eles têm o hábito
de parar dc repente, no meio da rua. Eu

mesmo já enfrentei um caso desses",
disse o tenente Volnei.

"E só avistar um gringo que eu saio
de fininho", disse o motorista de táxi José
Rodrigues, há 14 na profissão. A motoçi-
clista Alceste Ceres também tem suas
queixas: "Já levei dezenas dc fechadas e
eles não são capazes de utilizar uma faixa
só, rodam no meio da pista."

Os argentinos, no entanto, têm uma
versão completamente diferente. "Já co-
mccei a mc acostumar, pois estou no
Brasil pelo segunda vez, mas o perigo são
os brasileiros, que dirigem como loucos"',
afirmou Firmo Ramirez, de Córdoba.
Júlio Valverdo, que chegara há dois dias
a Florianópolis, já tinha seu Ford Sierra
amassado. "Fiquei na dúvida na hora cie
optar por uma rua e o ônibus bateu cm
mim", contou. Seu maior temor, entre-
tanto, é a reação dos brasileiros, quando
ocorre um acidente: "São muito agrcsüi-
vos, vêm logo com palavrões, só porque
somos turistas." Valverdo considera a
sinalização precária no Brasil e diz que as
regras de preferência na Argentina são
diferentes.

Para Antônio Walter, a desculpa não
é convincente. "As regras dc trânsito são
internacionais, embora reconheçamos
que qualquer um tem dificuldades cm
guiar numa cidade desconhecida. E, pelo
que sei, na terra deles uma infração de
trânsito causa mais confusão do que
aqui", disse o diretor do Detran. Walter
recomenda atenção especial aos motorjs-
tas brasileiros para evitar problemas,"pois os turistas devem ser bem trata-
dos". O diretor do Detran admite que
poucos argentinos acabam sendo multa-
dos e o delegado Adilson Melo, do I"
Distrito, confirma: "Quando multado^,
eles só conseguem sair do país se paga-
rem a multa. Mas preferimos alertá-los
sobre o perigo que correm e lhes dar um
chá cie banco.

Os motoristas brasileiros, apesar de
suas reclamações, também não têm com-
portamento exemplar. Os paulistas, porexemplo, estavam envolvidos em novç
das 30 ocorrências registradas este mês
no 10" Distrito Policial, quase sempre porexcesso dc velocidade c ultrapassagenS
forçadas.

COOPERATIVA HABITACIONAL DE SÓCIOSDO CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS
DO EXÉRCITO

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
N2GB-03BNH

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da COOPHABS-CSSE, no uso desuas atribuições e de acordo corn o Estatuto Social, convocaos senhores cooperativados, para se reunirem em Assem-bléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 16 de fevereirode 1989, no CSSE, situado na Rua Henrique Dias 95, Rocha,nesta Cidade, às 17:00 horas, em primeira convocação, coma presença de no mínimo 2/3 dos associados; às 18:00 ho-ras, em segunda convocação, com a presença, de no mini-mo, metade mais um dos associados; e, às 19:00 horas, emterceira e última convocação, com presença, de no mínimo,10 associados, a fim de tratarem da seguinte "Ordem doDia": 1 - Deliberação sobre: O Relatório da Diretoria, o
parecer do Conselho Fiscal, o Balanço Geral da Cooperativae a Conta de Sobras e Perdas, relativos ao exercício que sefindou em 31 de dezembro de 1988; 2- Fixação dos valoresdas verbas mensais que serão concedidas e colocadas ádisposição da Diretoria e do Conselho Fiscal a titulo de re-
presentação e remuneração, respectivamente; 3 - Eleiçãodos membros do Conselho Fiscal e seus suplentes para oexercício de 1989. Para efeito de quorum de instalação onúmero de associados é de 720. A Diretoria da COO-PHABS-CSSE informa aos seus associados que se encontraaberto a seu processo eleitoral, e que se acham à disposição
dos associados, na sede da entidade no expediente normal,os seguintes documentos: I - Instrução n- 01/89, baixada
pela Diretoria, que regula o processo eleitoral; II - Relatório
da Diretoria; III - Balanço e Contas de Sobras e Perdas; IV -
Parecer do Conselho Fiscal.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1989
ADILSON PASTOR DOS SANTOS

Diretor Presidente

iMPASi
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IAPAS INSTITUTO OI AD»I*!ST«*CAO OA PflEVlOtMCiA I ASÜSTC*Clâ SOCiAi

EXTRAVIO DE CARTEIRA
DE IDENTIDADE FISCAL

O SECRETÁRIO REGIONAL DE ARRE-
CADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO do IAPAS avi-
sa que se extraviou a carteira de n° 5479 do
Fiscal de Contibuições Previdenciárias
RICARDO MATHIAS DE ARAÚJO, matrícu-
Ia 1.491.539 fato comunicado à Secretaria
de Segurança Pública.

O portador da carteira com esse nome
deverá apresentar outra identidade. Em ca-
so de dúvidas, comuniquem-se com a auto-
ridade poi oial mais Dróxíma.

Correio terá

apito para
espantar cão

PORTO ALEGRE — A
Empresa Brasileira de Cor-!
rcios e Telégrafos (ECT) está;
aguardando a conclusão dos,
testes na Alemanha e a aprova-;
ção técnica da União Postal;
Universal para fornecer aos1
seus funcionários apitos inau-
díveis ao ouvido humano, que'são usados agora pelos cartei-
ros alemães para se defender e
dominar seu pior inimigo na,
entrega de correspondência: o
cachorro.

O assessor da direção-
regional da ECT em Porto
Alegre. Edgar Gonçalves
Campos, 47 anos, disse que i"os cães. de todas as raças, são1
o maior problema enfrentado,
pelos 42 mil carteiros brasilei-
ros. que entregam 2(X) milhões
de cartas por dia. Ontem, Dia'
do Carteiro, este profissional
foi homenageado nos bilhetes'
da Loteria do Rio Grande do
Sul.

Para entregar diariamente 1
500 mil cartas, os 2.500 cartei-
ros do Rio Grande do Sul en-
frentam várias dificuldades,
como erros no preenchimento
do endereço, numeração de
ruas irregular e grades de segu-
rança que impedem a entrada
nas casas e edifícios. Mas o '
maior de todos os problemas é
mesmo o cão. Anualmente, 30
carteiros gaúchos vão parar em
hospitais, mordidos por ca-
chorros. No Brasil, a média,
que já foi bem maior, é de
1.000 casos por ano.

No Rio Grande do Sul. porexemplo, só em Porto Alegre,
os cães mordiam 100 carteiros
por ano. mas o número de
casos foi sendo reduzido de
cinco anos para cá. graças a
medidas preventivas Osmoni-
tores. que controlam equipes
de 20 carteiros, visitam as casas
e pedem que os donos tomem

0
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Reprodução

negra envolve galáxias

Astrônomo cria 
galáxia

espiral num computador

Cientistas americanos
conseguiram peia primeira
vez simular a forma espiral
de uma galáxia num pro-
grama de computador. A
experiência foi feita na
Universidade do Maine pe-
Io astrônomo Neil Comins.
Ele usou um computador
de alta velocidade para re-
criar a estrutura de uma
galáxia e aplicar sobre ela
as várias forças gravitacio-
nais que moldam sua
forma.

Todas as tentativas an-
teriores tinham fracassado.
Os cientistas colocavam to-
dos os componentes da ga-
láxia num programa de
computador mas a forma
espiral se desintegrava rapi-
damente. Na natureza, as
galáxias espirais mantêm Matéria
süa forma durante bilhões
de anos. Segundo Comins, para que
ò modelo seja realista é preciso que a
galáxia mantenha sua forma de rede-
moinho durante no mínimo 10 rota-
ções.

No computador uma rotação lc-
va alguns minutos, mas na vida real
cada estrela leva meio bilhão de anos
para dar uma volta completa em
torno do núcleo da galáxia. O mode-
Io de Comins é o vigésimo e pela
primeira vez conseguiu-se simular a
verdadeira idade de uma galáxia,
que é de 10 bilhões de anos. "Conse-

guimos uma estrutura espiral que
dura, e isso significa que estamos
chegando perto de compreender co-
mo uma galáxia espiral mantém sua
estrutura", diz o cientista.

Para produzir o modelo, Comins
e seu aluno, Michael Schrodcr, pro-'gramaram no computador tudo o
que se sabe sobre galáxias espirais.

,0 computador dividiu a galáxia, em
, milhares de peças, simulando as es
trelas e nuvens de gás que a formam.
Cada peça exerce sua própria força
gravitacional. Em seguida os astrô-
nomos submeteram o modelo a uma
força externa e a espiral começou a
se formar. "Variamos o campo gra-
vitacional em cerca de 2% durante
meia rotação, esperamos algumas
horas, o equivalente a alguns bilhões
de anos, e a espiral se manteve na

tela do computador", disse Comins.
Nem todas as galáxias têm forma

espiral, mas as maiores, como a Via
Láctea, na qual se encontra o nosso
Sistema Solar, têm essa forma. Os
modelos de computador permitem
que os astrônomos testem a validade
de suas teorias sobre a origem e a
formação dessas gigantescas estrutu-
ras formadas por milhões de estrelas.

Mas nem toda a matéria que
forma uma galáxia aparece como
estrelas e nuvens de gás visíveis.
Uma parte é matéria escura, difícil
de observar e simular em modelos de
computador. E é essa matéria escura
que exerce a força gravitacional que
mantém a espiral intacta durante
bilhões dc anos. Segundo o astrôno-
mo Richard Miller, da Universidade
de Chicago, a espiral visível da Via
Láctea deve ficar dentro de uma
esfera de gás e poeira escuros. *'É
como um bolinho com recheio de
creme, a galáxia visível é o creme
dentro do bolo", explicou o cicntis-
ta.

As vezes as galáxias colidem,
passando uma por dentro da outra.
Quando uma galáxia èlíptica passa
por dentro de uma espiral, como a
Via Láctea, a forma da galáxia maior
é alterada e o resultado é uma rara e
bela galáxia em forma de anel.

Genética para 
fins destrutivos

Ciência teme a
Gerardo Hanna

Era cada cinco

americanos um

é homossexual
Uma nova pesquisa publicada na re-

vista da Academia Nacional de Ciências
dos EUA estima em 22 milhões o número
de homossexuais num contingente de
78,2 milhões de homens, com idade entre
16 e 64 anos - 3®% da população mascu-
lina. O estudo, elaborado pelo Centro
Nacional de Pesquisa de Opinião, revela
que um em cada cinco americanos tive-
ram pelo menos um contato homossexual
ao longo de suas vidas.

A estimativa não altera muito a do
relatório Kinsey, mas coloca em 'dúvida
os números usados pelos advogados de
grupos góy americanos que freqüente-
mente alegam que 10% da população
masculina é homossexual. O relatório
Kinsey, publicado há quarenta anos, en-
(revistou de 1938 -a 1948, milhares de
americanos e concluiu que 2.5 milhões de
homens (4 9i da população masculina),
com idade entre 16 e 55 anos, eram
exclusivamente homossexuais ao longo
de toda vida. Entre 5 a lü milhões,
segundo a pesquisa, tiveram pelo menos
um contato homossexual.

Charles Turner, diretor do Comitê de
Pesquisa c Comportamento da Aids da
Academia Nacional de Ciência, advertiu
que o relatório do Centro de Pesquisas
não pode ser comparado com o Kinsey
porque a maioria dos homens incluídos
no total de 3,3% não podem ser classifi-
cados como exclusivamente homosse-
xuais.

Os resultados foram extraídos de
duas pesquisas. Uma, foi feita em 1970
com 1.450 homens e a outra, feita no ano
passado, entrevistou 638 homens ao aca-
so. O estudo definiu sexo homossexual
como "contato sexual com outro homem
com finalidade de orgasmo". No total,
1,4 % dos entrevistados admitiu ter rela-
ções homossexuais freqüentemente c 1,9
% ocasionalmente.

Os autores da pesquisa consideram
que as estimativas, apesar de limitadas,
fornecem um retrato demográfico básico
da população homossexual dos EUA. "A
única coisa que podemos dizer ê que os
números não podem ser inferiores. O
quanto são superiores é o que não pode-
mos afirmar", declarou Charles Turner.

Em um resultado parcial relacionado
com a epidemia de Aids o estudo con-
cluiu que 19,6 % dos que tiveram algum
contato homossexual eram casados. Des-
te grupo, 5,4 % continuou se relacionan-
do com homens ocasionalmente e 2,6 %
manteve contatos freqüentes. Se esse
comportamento continuar, diz o sociólo-
go William Darrow, a expansão da epide-
mia de Aids poderá ser acelerada entre os
grupos heterosexuais.

Hipersônicos — O desenvolvi-
mento do avião hipersônico, capaz de
entrar em órbita como uma espaçonave,
vai depender da fabricação de materiais
capazes dc resistir a temperaturas de 5 mil
graus centígrados durante a reentrada da
aeronave na atmosfera terrestre. Robert
Barthelemy, diretor do programa ameri-
cano de construção do hipersônico, diz
que apesar das dificuldades técnicas o
avião espacial está caminhando muito ra-

pidamente para se tornar realidade. Até
hoje nenhum avião voou a 25 vezes a
velocidade do som e não existe meio de
simular essa velocidade em laboratório.
Tecnologia — O Japão vai invés-
tir mais em pesquisa científica básica para
se livrar da acusação de importador de
conhecimentos feita pelos norte-
americanos. Atualmente 80% da pesquisa
científica japonesa é financiada por em-

mais uma vez,o mm asss omm

deturpação cias

novas técnicas

Larry Thompson
The Washington Post

SÁO 
FRANCISCO — A simples

adição de menos de meio quilo de
salmonélla typhi, bactéria causadora do
tifo, num reservatório de 350 mil litros
de água produziria 50 milhões de letais
copos dágua de bica. Para causar um
dano igual, seriam necessárias cinco
toneladas de gás paralisante ou 10 tone-
ladas de cianureto de potássio.

No atual debate'sobre armas quími-
cas, os cientistas também voltam suas
atenções para agentes de guerra bioló-
gicos. Essas armas são bactérias, vírus c
toxinas naturais causadoras de doenças,
que podem ser usados para contaminar
populações inteiras com germes letais.

Cálculos dc especialistas de um gru-
po de estudos da ONU sobre armas
biológicas e químicas mostram clara-
mente que as armas biológicas são po-
tencialmente muito fortes c podem tor-
nar-se agentes mortais nas mãos dos
terroristas, embora eles aparentemente
jamais tenham tentado usá-las.

Desde 1972, a criação, produção e
cstocagem de tais armas foram proibi-
das pela Convenção de Armas Riológi-
cas e Toxinas, mas o tratado, assinado
por 111 países, não impede a pesquisa
sobre tecnologias defensivas contra
agentes biológicos.

O governo americano acredita que,
no total, 10 países têm capacidade de
produzir armas biológicas. Embora a
lista seja um segredo, acredita-se que
Iraque, Irã, Síria e Israel estejam entre
tais países. No passado, os Estados
Unidos acusaram a União Soviética de
violar o tratado de 1972, mas jamais
apresentaram provas.

Corrida — Os temores de que
outros países possam estar criando ar-

presas particulares e a maior parte se volta
para o desenvolvimento dc tecnologia.
Cinqüenta por cento de todos os cientistas
japoneses vão aos Estados Unidos para
adquirir novos conhecimentos em ciência
básica e 25% deles vão a Europa. No
futuro, os japoneses pretendem investir
mais na produção de novos conhccimen-
tos que poderão ou não ser aplicados em
novas tecnologias.

Avrtort Senna e o Banco Nacional repetem o gesto dos últimos 4 anos e assinam novo contrato para a temporada de 89.

Vamos lá, Ayrton! Vale a pena ver de novo o Campeão Nacional brilhando nas pistas do mundo inteiro.

mas biológicas levaram o governo Rea-
gan a aumentar cinco vezes o orçamen-
to do Departamento de Defesa para a
pesquisa nesse setor, passando de 63
milhões de dólares em 1980 para 334
milhões em 1987.

Na reunião da última semana da
Associação Americana para o Progrcs-
so da Ciência, pesquisadores debate-
ram meios de deter a disseminação dc
agentes biológicos que possam ser usa-
dos como armas. Mais de 800 cientistas
americanos já assinaram um acordo
pelo qual se comprometem a não parti-
cipar da pesquisa de tais armas.

Os temores de guerra biológica fo-
ram intensificados pelo desenvolvimen-
to recente de técnicas de engenharia
genética, que não existiam em 1972, e
que tem o potencial de manipular vírus
e bactérias para fins destrutivos.

"Há uma preocupação entre nós,
cientistas, de que os tratados, em con-
seqüência da introdução de tenologias
biológicas, não impedirão a corrida de

armas biológicas", diz o Dr. Erhard
Gcissler, especialista em genética'do
Instituto Central de Biologia Molecu-
lar, da Academia de Ciências da Ale-
manha Oriental.

A característica chave dos agentes
biológicos é serem compostos de células
vivas. Ao contrário de uma bala, eles
não são disparados uma vez só. Ao
contrário de uma nuvem de gás veneno-
so, não se dissipam cm poucas horas.
No entanto, embora esses microscópi-
cos agentes causadores de doenças se-
jam letais, os líderes militares jamais
pensaram seriamente neles como armas
ofensivas.

Os agentes biológicos são difíceis
de usar, demoram para agir sobre a
população visada, são difíceis de con-
trolar c não muito fáceis de recolher. E,
o que é mais, a ação defensiva contra
um ataque biológico é incerta. Embora
vacinas e drogas possam impedir as
doenças e mortes, a melhor proteção é
evitar o contato.
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O Bolso de Cada Um

A inflação de janeiro (o mês da decretação
do congelamento de preços do Plano Ve-

rão) pode passar de 60%, segundo admite o

próprio ministro da Fazenda, Maílson da Nó-
brega. Pode parecer um número assustador,
pois representa mais do que o dobro da inflação
de 28,79% apurada em dezembro, até então a
maior da história do país.

A compreensão a respeito da fórmula
habitual de apurar a inflação, medida pelo
índice de preços ao consumidor (IPC) da Fun-
dação IBGE, e a comparação com a sistemática
específica para aferir a inflação de janeiro —

que incluirá toda a febre da remarcação de
preços nas vésperas do Plano Verão, anunciado
oficialmente dia 15 de janeiro, e os próprios
reajustes de preços e tarifas do governo ou
autorizados ao setor privado pelo Conselho
Interministerial de Preços — leva à conclusão
que o índice de mais 60% é até razoável.

O IPC refere-se a uma cesta básica de
consumo para as famílias de renda mensal até
cinco salários mínimos. Ele é apurado nas dez
principais capitais brasileiras, cotejando a mé-
dia de preços entre o dia 16 do mês anterior e o
dia 15 do mês em curso com a média de preços
entre o dia 16 de dois meses atrás e o dia 15 do
mês anterior. Assim, normalmente, a inflação
de janeiro seria apurada comparando a média
de preços entre 16 de dezembro e 15 de janeiro
com a média de preços entre 16 de novembro e
15 de dezembro. Para efeitos estatísticos, isso
eqüivale a comparar a cesta básica em 30 de
dezembro com os preços vigentes em 30 de
novembro.

Com o congelamento a partir de 16 de
janeiro, com base nos preços em vigor no
sábado, dia 14, a utilização da sistemática
anterior de nada serviria para medir a inflação
até o congelamento. Seriam preços de 30 de
dezembro, contra preços médios em 30 de
novembro. Para ficar claro à sociedade e ao
governo, que precisa acompanhar os preços
para ver como se comporta o Plano Verão,
optou-se por incluir toda a alta de preços até o
dia 15, ou seja, os preços de sábado. Assim,
não é de admirar que os índices de inflação
venham a superar os 60%.

No Plano Bresser, anunciado numa sexta-
feira, 12 de junho, ocorreu o mesmo fenômeno
estatístico e a inflação mensal, que estava em
23%, medida pelo IPC, deu um salto para
26,06%, mesmo sem a autorização para reajus-
tes de preços corretivos ou a remarcação desen-

freada de preços como na véspera do Plano
Verão.

Mas, também é certo que já no mês de
fevereiro, cujo período para a coleta dos preços
começou dia 16 e se encerra em 15 de fevereiro,
haverá substancial queda da inflação. Não só
por força do congelamento. Mas, porque, a
despeito de reajustes corretivos de preços auto-
rizados nas duas últimas semanas, como os do
pão e leite, esse período será confrontado com
o pico dos preços na véspera do Plano Verão.
Mesmo com os reajustes depois do Plano, a
inflação pode cair para menos de cinco por
cento. No Plano Bresser, quando se aplicou a
mesma sistemática, os preços aumentaram, em
média, apenas 3,05% em julho.

Esses números vão provocar, certamente,
muitas queixas contra a perda de salários e
rendimentos em relação à inflação de janeiro,
uma taxa não comparável às demais pela pró-
pria forma de apuração. Deve o governo supor-
tar as queixas e enfrentar com toda energia o
problema maior da ablação do processo infla-
cionário.

Os argumentos a serem levantados servi-
rão como motivo forte para o governo implan-
tar os desdobramentos do Plano Verão da
maneira mais rápida possível, para que o pro-
grama siga em frente com severidade. O perigo
maior do Brasil é a hiperinflação. Ela já estava
configurada em janeiro, e vinha colocando o
país na recessão, ameaçando a conclusão do
processo de transição democrática, nas primei-
ras eleições diretas para a presidência, em 15 de
novembro próximo.

A espiral inflacionária na qual está metido
o Brasil há dez anos, quando as taxas anuais já
superavam a casa dos 100%, implicou uma
década de medíocre crescimento econômico.
Insuficiente para gerar os empregos necessários
à jovem população brasileira. O país não pode
ficar condenado à estagnação. A ameaça inter-
na à estagnação é a inflação gerada pelos gastos
descontrolados do setor público. É inadiável
atacá-los sem tréguas.

A sociedade sabe que o preço do sanea-
mento das finanças pública dói no bolso de
cada um. Mesmo assim, ela prefere pagar o
preço para ter um futuro melhor, com uma
nação capaz de garantir o crescimento e o bem-
estar das futuras gerações sem os riscos de uma
hiperinflação desestabilizadora. O governo lan-
çou seu programa. Cabe agora ao Legislativo
responder prontamente às expectativas da so-
ciedade.

Passarela do Bicho

Quando 
se aproxima o carnaval, como se

fosse um refrão inevitável, a sociedade
passa a conviver com uma fauna marginal que
nas outras épocas do ano cultiva o hábito da
vida subterrânea por uma questão de sobrevi-
vencia. São os bicheiros que tiram a máscara do
assistenciajismo matreiro para dar uma aparên-
cia de normalidade a uma atividade que sem
dúvida nenhuma é contravenção penal, passível
na melhor das hipóteses de prisão.

Depois do futebol e de outras atividades
também no plano 

"artístico", o carnaval é a
grande passarela dos bicheiros: é aí que eles se
transformam de contraventores em "empresa-

rios" com direito a discutir em pé de igualdade
com as autoridades e ditar as normas a serem
seguidas já não apenas pelos seus comandados
mas também por toda a população.

Como a ética dos bicheiros é a exclusivida-
de dos lucros, pouco a pouco o carnaval passa
de festa popular (que foi há muito tempo) a
palco de uma descarada intervenção no ritmo
da vida da comunidade como um todo. Da
cúpula dos sete que formam a vanguarda do
jogo do bicho, destaca-se agora um deles,
conhecido pelo sugestivo nome de Capitão
Guimarães (reminiscência irônica dos tempos
em que como capitão do Exército participou da
repressão da ditadura militar), reeleito para o
posto de todo-poderoso líder de uma liga que
juntamente com a televisão açambarcou o

carnaval para transformá-lo em fonte de lucro
com apoio do governo.

Mas o grande momento do Capitão Gui-
marães não é apenas a intervenção numa festa
popular com a agilidade de quem atira primeiro
e depois pergunta quem é a vítima. O grande
momento de bicheiro é a possibilidade que ele
cria de falar de igual para igual com autorida-
des, nivelando assim por baixo todas as rela-
ções existentes entre os cidadãos da comunida-
de.

O político que aceita a contribuição "de-

sinteressada" dos bicheiros durante as campa-
nhas eleitorais está abrindo caminho para esta
simbiose sinistra que atinge em cheio a moral
pública e permite que os contraventores, de-
pois da deslavada corrupção do aparelho poli-
ciai e da demagogia que simula a prioridade
popular do jogo do bicho, transfiram para a
sociedade a própria imagem da corrupção.

Os jornais e a televisão não são inocentes
nesta operação cada vez mais evidente de
limpeza da imagem dos bicheiros. A mais
ninguém os bicheiros enganam com este engo-
do de pagar reformas de escolas, fornecer
pneus para viaturas policiais, financiar o carna-
vai e o futebol. E ao deixar os bicheiros agir
com esta naturalidade a polícia está passando o
recibo da própria incompetência.

Se o carnaval é a festa do povo, então que
ele volte para o povo.

Tópicos

Clamor no Limbo
O |ui/ da I2'! Vara Criminal, que se

encarregará do processo do Bateau
Stouche, mandou libertar o proprietá-
riu e "s sócios das empresas envolvidas
na apuração do naufrágio, por falta de
provas suficientes para confirmar a pri-são decretada pelo juiz de plantão no
domingo. Considerou ilegal a prisão
pedida com base em conjeturas de que

> poderiam fugir ou impedir
> da Justis
antecedente

P
os três têm

eço certo e
compareci-

esclarecimento

outro na Capitania dos Portos foi a
opinião pública mobilizada em indigna-
çáo pela tragédia da passagem do ano.
Foi. portanto, o clamor público queimpediu o crime de paut.ir a sua apura-
çáo por um ritmo que a levaria ao limbo
onde os inquéritos dormem e se e\tra-
viam.

No dia em que o clamor público
pudesse prender, julgar e condenar- o
regime deixaria de ser da lei para ser
das multidões. O linchamento estaria
então implicitamente reconhecido co-
mo uma forma de justiça, quando não
é: justiça pressupõe lei. raízes, tribu-
nais. A fei siarante ao indiciado amplo

para impedir que os indiciados deixem
o território brasileiro.

Ançra
O falso alarme de acidente dispara-

do em Angra, durante quarenta minu-
tos. na noite de segunda-feira, mostrou
que até o alarme funciona mal nesta
usjna nuclear, desorientando mais ain-
da a população que é obrigada a com i-
ver com dois pesadelos: o real e o
imaginário.

Se o alarme fosse verdadeiro (caso
de um acidente), a população estaria
entregue à própria sorte, pois está mais
do que provado que os cinqüenta mil
moradores da região não merecem a
rr i" nor consideração do governo federa!

Cartas

Plano Verão
Entre desconfiado e cético, recebeu o

povo brasileiro o chamado Plano Verão,
destinado, ao que se diz, a combater a
hiperinflação. Dará eerto? O tempo o
dirá. Façamos votos que dê. Observe-se.
porém, que certos fatores negativos não
foram abordados pelos senhores da Ilha
da Fantasia (origem de todos nossos ma-
les). Não se fala, por exemplo, na elimina-
ção das mordomias, que agravam, sobre-
maneira, as nossas despesas. Os detento-
res do poder continuam, à custa do escor-
ehado contribuinte, a dispor de carros
oficiais, combustível, passagens aéreas,
elevam seus próprios vencimentos etc. E
as freqüentes e faustosas viagens ao exte-
rior? Por que não se por cobro a tudo
isso? Quanto ao congelamento, foi feito
por cima, tendo o próprio governo au-
mentado, às vésperas do plano, os com-
bustíveis c as tarifas publicas. Que venha a
austeridade, tantas vezes apregoada, mas
jamais praticada! Somente assim o nosso
pobre Brasil sairá do fundo do poço em
que se encontra. Ou, então, 0 plano será,
apenas, um "sonho de uma noite de
verão". Eurico Paulo Vallc — Rio de
Janeiro.

Polícia
(...) Militares, com poder de polícia,

embora não sejam policiais, mas exercen-
do aquele poder de fiscalização, libera, no
reveiílon, um barco com excesso de passa-
geiros, sem colete salva-vidas, sem escale-
res, em visível perigo de afundamento, e,
logo após, acontece o que se espera: um
trágico naufrágio com meia centena de
mortos. Perquirindo-se os sobreviventes,
mesmo perfunetoriamente, constata-se
que a maior responsabilidade pela tragé-
dia cabe aos militares componentes da
Capitania dos Portos de nossa Marinha.

Com as acusações de corrupção, atra-
vés de suborno, da guarnição da Marinha
— que o IPM vai apurar — é que se vê
como é sacrificada a vida de um soldado
de polícia — a pior e a mais incompreendi-
da profissão do mundo. No quartel tem
que se render às continências e homena-
gens de praxe aos seus superiores, além
dos deveres que a disciplina militar impõe;
na rua, diuturnamente, sempre aparece
uma autoridade ou bacharel a exigir do
infeliz soldado os seus direitos, esquecen-
do-se de que os cidadãos também têm suas
obrigações e responsabilidades; nos mor-
ros os bandidos procuram a proteção dos
favelados para argumentar, mais uma vez,
os seus direitos e garantias individuais,
acusando os milicianos de "abuso de auto-
ridade". (...) E tudo isso por um salário
inferior a um lixeiro. Haja coração! VVil-
son Carneiro de Lima — Rio de Janeiro.

Macumba na política
Causa espanto em nossos dias (século

20) constatar-se o baixo nível de certos
políticos que supostamente deveriam ser
evoluídos e cultos, apelarem para o baixo
espiritismo encomendando trabalhos onde
são barbaramente sacrificados animais em
holocausto. Em mãos de que indivíduos
estará entregue o país? Isso assusta. Se-
gundo notícia do dia 30/12788 no JORNAL
IK) BRASIL uma maeumbeira afirma que
o atual secretário de Finanças da prefeita
de São Paulo, Luíza Erundina (PT), man-
dou fazer um trabalho para que ela conse-
guisse a Prefeitura de São Paulo, onde
foram sacrificados quatro cabritos. De
acordo com a mesma notícia, também
foram feitos dois trabalhos para o candi-
dato à Prefgeitura de São Paulo. Sr. Paulo
Maluf. Mas, pelo jeito, a macumba só
funciona para os lados do PT. (...). Cris-
tiane A. da Silveira, da Sociedade Zoófila
Educativa — Rio de Janeiro.

Câncer
Na coluna Informe JB, de 11 1/89, li:

A atriz Catherine Deneüve tentava on-
tem. pelo telefone internacional, localizar
a todo o custo o médicu de Taubaté. no
interior de São Paulo. José Arnaldo Coe-
lho. Ele trata de câncer com uma vacina
descoberta por seu conterrâneo. José Luiz
Cembranelli. que já morreu há mais de 10
anos. c cm vida foi processado diversas
vezes pelo Conselho Regional de Mediei-
na por causa deste tratamento Em tem-
po; Catherine quer experimentar a técnica
de Cembranelh numa prima jovem, que
es;;i com câncer

Em primeiro lugar o Prof. Cembranelli
faleceu há cerca de oito anos. pois em
1980 eu era diretor da Ditned e ele foi me
procurar, em pessoa, com um conjunto de

geral; o outro lote para uso em paciente
de minha escolha na clínica. O primeiro
lote encaminhei à Fiocruz e para minha
surpresa o laudo deste foi apenas: vacinas
estéreis e nenhum esclarecimento quanto
à sua ação carcenolítica que, esta sim.
seria importante. Como atualmente os
ventos que sopram na Fiocruz são outros
com o colega Sérgio Arouca à frente,
espero que outra atenção seja dada ao
trabalho do Prof. Cembranelli.

L. Brigido

Usei o segundo lote de vacinas em uma
paciente egressa do Hospital Geral de
Jacarepaguá. que havia sido operada no
início de 198(1 em razão de um tumor
abdominal surgido três meses após o nas-
cimento da primeira filha aos 30 anos de
idade. O tumor foi tipado como um carci-
nórna epidermoide de ovário com metas?
tases generalizadas para reto, bexiga etc.
A paciente se encontrava caquética, ape-
nas uni grande abdômen, pernas e braços
apenas pele e osso. Três meses após o
início da aplicação das vacinas, a paciente
M. das Dores S. teve seu enorme abdô-
men reduzido a dimensões normais e
recuperou seu peso normal. Após um ano
encaminhei a paciente ao Hospital Geral
de Jacarepaguá, à ginecologista que a
havia operado. Esta examinou-a e consta-
tou com enorme espanto a cura que se
mantém até a data de hoje. Os descrentes
dirão: foi um caso de remissão esponlã-
nea. Acontece que só me dispus a aplicar
o esquema de tratamento do Prof. Cem-
branelli após examinar com o mesmo um
dossier de cerca de 100 casos tratatos
entre 1950 e 1980 e constatar a cura sem
amputação de membros de cerca de 30
casos de osteosarcomas em membros de
crianças de sete a 12 anos de idade e que
continuaram saudáveis já em sua maturi-
dade sem haverem sido amputados como
é o procedimento habitual neste tipo de
tumor.

Enfim, se uma personalidade famosa
como Catherine Deneuve, com o primeiro
mundo tecnológico ã sua disposição, se
interessa pelo trabalho do professor Cem-
branelli via Dr. José Arnaldo Coelho —
CEP 12.100 — Taubaté, São Paulo, único
herdeiro legítimo da técnica do grande
brasileiro, por que no Brasil não nos
dispomos através dos órgãos credenciados
de pesquisa fazer uma reavaliação dos
trabalhos de Cembranelli? I)r. Luiz Mou-
ra. Faculdade Nacional de Medicina — Rio
de Janeiro.

Extorsão
(...) Desde o ingresso de minha filha

na Universidade Gama Filho, em 1986, os
pagamentos vinham se processando nor-
malmente, de acordo com os aumentos
normais, para mim. Em dezembro/87, o
valor cobrado de uma mensalidade para
um aluno que estivesse cursando o 2° ano
de Medicina, era de CzS 4.400. A partir de
janeiro/88, entretanto, iniciaram-se as dis-
torções nos valores das mensalidades, com
a plena conivência do Ministério da Edu-
cação e Cultura e do Conselho Estadual
de Educação, (...) de tal forma que a
mensalidade de CzS 11.544 em janeiro/88
passou, progressivamente, para CzS
216.394 em janeiro 89. (... ) Conseqüente-
mente, trabalhando eu numa empresa
estatal, onde em igual período ocorreram
aumentos salariais acumulados na faixa de
807Tr, encontro-me na delicada contin-
gência de ser forçado a tirar minha filha
daquele estabelecimento de ensino, o que
lhe trará, certamente, graves conseqüên-
cias materiais e psicológicas e. o que é
pior, sem a certeza de que venha a conse-
guir uma outra faculdade, a esta altura,
para conseguir a conclusão de seu curso.
(...). Antônio Gomes — Rio de Janeiro.

Armário incompleto
Minha esposa e eu adquirimos um

armário na Multiflex — Forno e Fogão, na
loja do Rio Design Center. no Leblon. A
montagem do armário se iniciou, já com
atraso, em setembro/SS. Por duas vezes
esperamos o montador, que não apare-
ceu. Estamos em janeiro S9, quatro meses
já se passaram e o armário ainda não está
pronto. Uma das portas do armário já se
soltou, pois os prendedores que a seguram
já se arrebentaram. (...) Gostaria de saber

falta instalar uma peça de madeira. (...) É 1
um absurdo esperar todo esse tempo para
ter um armário pronto depois de já estar
pago. Luiz Fernando G. de Mattos Filho
— Rio de Janeiro.

Chico Mendes
(...) As apurações sobre o assassinato

de Chico Mendes se perdem em conjectu-'
ras absurdas, quando qualquer ignorante,
qualquer cidadão a milhares de quilôme-
tros de distância pode entender o que está
acontecendo. Não é difícil alcançar todos1
aqueles que tinham interesse neste crime.
O que acontece é que todos os facínoras
envolvidos direta ou indiretamente for-
mam um grande clã rico e poderoso que as'
faz representar até em certas entidades.
Um herói é forçado a nos abandonar. Mas
ele deixou-nos um exemplo de luta, uma
bandeira a qual devemos erguer e levar
adiante. (...). Waldemar de Carvalho Jú-
nior — Rio de Janeiro.

Eletricidade
Com relação à carta do leitor Carlos

Waltencyr (JB, 10/12/88) temos a infor-,
mar: O aumento real da tarifa de energia
elétrica, para os consumidores residen-
ciais, do mês de setembro para outubro,
foi de 22,41%. Ocorre que para os consu-
midores residenciais, o desconto tarifário
aplicado, em forma de cascata, atinge até
300 kwh/mês, e este foi superado em 100.,
kvvli, fato que ensejou a aplicação de
tarifas integrais, isto é, sem descontos.

Se o consumo relativo ao período de
4/10/88 a 1/11/88 se mantivesse em 230
kwh o seu custo seria de CzS 4.197,47
eqüivalendo a variação de 22.41%. No
entanto, como o consumo no mês situou-
se em 400 kwh o seu custo ficou bastante
sensibilizado pela incidência da parcela
relativa ao consumo excedente aos 300
kwh/mês subsidiados. Wilson de Souza,
presidente da Companhia de Eletricidade
do Estado do Rio de Janeiro — Niterói
(RJ).

Correio
Caso edificante dos Correios. Nume-

rosas cartas são levadas ao Correio (agên-
cia da Rua das Marrecas). São pagas as
tarifas e o funcionário recebe as cartas
para selar na máquina. Posteriormente o
remetente é chamado por causa de uma
das cartas que não foi expedida. Explica-
se na agência que não foi remetida porqueescapou à selagem pela máquina. Resulta-
do final: o cliente deve pagar nova tarifa
para que a carta vítima da falha da máqui-
na possa seguir destino. Moral da história:
o cliente paga duas vezes porque a máqui-
na falhou. Umberto Peregrino — Rio de
Janeiro.

?

Hoje no Correio, mais uma vez senti-
me "lesado" material e moralmente, já'
que a curta simples que postei, no valor de
CzS 68,50, dei CzS 70 e, mais uma vez,
não houve troco (CzS 1,50). (...) Por que
não cobrar logo CzS 7(1 ou para não"ferir" o pacto pacato colocar a CzS 67 ou
CzS 65, aí sim beneficiando a vida dos
cidadãos sempre lesados? Ou será incx-
pressiva a cifra de CzS 1,50 por unidade
no movimento de cartas totais do dia/mês?
Com a palavra os dirigentes dos Correios.
Mario Kupfer — Rio de Janeiro.

Competência
Na condição de auxiliar de enferma-

gem, com salário e 13" salário recebidos
em dia, quero agradecer à imensa boa
vontade e competência da equipe de plan-
tão no Hospital Municipal Carmela Du-
tra, Av. dos Italianos. 4S0. Rocha Miran-
da. No dia 23 12/88, que receberam e
cuidaram dê*irííriha mãe. no auge de uma
grave crise asmática, com carinho acima

¦éo esperado. Meus sinceros agradecimen-
tos a todos e meeu reconhecimento de seus
elevados espíritos profissionais. (Não sei
se eu trabalharia de forma tão dedicada
sem receber salários). Eliana Alves — Rio
de Janeiro.

Dignidade
Desejo cumprimentar o Dr. Nelson

Scnise pelo corajoso artigo intitulado Vi-
tôría da dignidade (JB. 14 1/89). Devemos
iodos agradecer a existencia do medico
Nelson Senise que tem como base uma
filosofia humanistica da Medicina para
nos nos dias de hoje. O Dr. Nelson Senise
representa para nós o símbolo do médico
que pratica Medicina como um verdadeiro
saCerd»Hio \ndrea Jorge — Rio de Ja-
neiro.

As cartas serão selecionadas para publi- j
cação no todo ou em parte entre as que j
tiverem assinatura, nome completo e iegí- I
veí e endereço que permita confirmação {
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Villas-Bôas Corrêa

¦Sk experiência tem seu toque de '

incditismo que está passando j4FW'-- ^desapercebido: um pouco de parla- [
mentarismo embutido na Consti- ^üuição ao longo do lento processo
de-sua elaboração—, na linha da
tÉ§Jência da sua folgada maioria *•
oue não foi inteiramente extirpado
depois] da brutalidade da decisão ,,,
pelo presidencialismo, arrancado : *x^

da mapeira que se sabe, a berro e
espada — e mais a ruptura entre o Legislativo e o
Çxèculivo' armaram esse quadro singular do Congresso
discutindo e decidindo o Plano Verão, com ioda sua
carga explosiva, sem qualquer articulação com o go-
yerno,
j£ Lá é verdade que o governo quis assim ou confor-

mou-se, pois que não havia outro jeito. Desde que o
cruzado entrou em parafuso que o presidente José
Sarney entrou cm rota de atrito com o Congresso. A
impopularidade crescente do governo corroia suas bases
de sustentação parlamentar. Desfez-se a Aliança Demo-
crática, engolida pelas ciumeiras entre a fatuidade arro-
gante do PMDB majoritário, dono da festa e o PFL
vocacionado para a fruição do poder e encarado como
ipimigo pelo parceiro de acertos ultrapassados,

Depois, na Constituinte, o PMDB, liberado pelo
doutor Ulysses Guimarães, desmanchou-se nos grupos
da confrontação ideológica. Todos, distantes do governo
cjuc não prometia votos e racionava a distribuição de
mordomias, partilhada pelos amigos, não mais de exclu-
sivo rateio político.

Da dupla vitória do presidencialismo e dos cinco
anos de mandato para cá, governo e Constituinte corta-
rain relações, esfriaram a convivência até o virtual
rompimento. O PMDB de Ulysses retirou-se, batendo os
pes, fazendo má-criação. Sarney, no troco aliviado,
isolou-se no círculo restrito dos fiéis, queimando apoios
nas constantes trocas de ministros.

Os últimos laços foram cortados quando o presiden-
te Sarney desistiu de substituir o deputado Carlos
Sant'Anna na liderança do governo na Câmara, supri-
mindo a função extravagante e confiando os interesses
do governo à duvidosa diligência dos líderes do PMDB e
do PFL. No Senado, em exdrúxula exceção, o senador
Saldanha Derzi permanece como líder do governo.

É claro que o relacionamento entre Legislativo e
Executivo entrou no beco sem volta da deterioração
acelerada. Nada sugere a recomposição em ano eleitoral,
com a campanha pronta a botar o bloco na rua e a
chusma de candidatos à classificação no primeiro turno
disputando a ferro e fogo a bandeirola da oposição.

Mas a autonomia da Constituinte cm parte justifica-
va a rebeldia do plenário, sua hostilidade às intromissões
do governo.

Agora a situação é outra.
O pacote das mudanças administrativas e econômi-

chs foi embrulhado na maior moita, trancafiado a sete
chaves nos escondidos do Planalto. Chegou pronto e
acabado no Congresso. Nenhum esforço para amaciar o
cíiminho, contornando resistências.

Sarney apenas comunicou a algumas lideranças
convidadas as disposições do governo. No mais o Con-
gresso tomou conhecimento do Plano Verão pelo rádio-
,pela televisão e a leitura dos jornais.

Entregue a encomenda, o governo lavou as mãos,
cuidou de executar as medidas provisórias, pavimentan-
do de fatos consumados a estrada da participação
posterior do Congresso. Como transação entre desafetos
que não se comunicam, não se falam, mal se cumpri-
mentam.

Sc vai dar certo, vamos conferir mais adiante. A
verdade é que o Congresso está posto diante de desafio
inusitado. Pelo seu gosto, rejeitava tudo, no azedume da
má vontade contra Sarney. Acontece que a hiperinflação
está à porta, forçando a entrada. E junta governo e
Congresso no mesmo saco de risco. Ameaça a sucessão,
ronda o fecho da transição democrática, insinua a tutela
militar sobre o processo na vertigem do ano eleitoral
convivendo com o desespero, a desbordar na insubordi-
nação social.

Parece que o Congresso caiu em si. Nem pode
submeter-se à humilhação de aprovar ou rejeitar a
coleção das medidas provisórias, sem meter o bedelho,-
como é do seu direito e do seú dever - nem tem sentido
cultivar desconfianças preconceituosas e inteiramente
descabidas.

É, por exemplo, uma rematada tolice, estupidez da
grossa, imaginar que a repetição impossível da mágica do
cruzado, reponha Sarney nas alturas de índices fantásti-
cos de popularidade, recriando condições para que tente
controlar a sucessão, indicando seu substituto.

Milagres são raros nesses tempos amargos. Não se
repetem como filmes na televisão. E não é só isso. A
sucessão com exigência de maioria absoluta; a inflação
de candidatos, nenhum com clara indicação de favoritis-
mo, consolidando a probabilidade da decisão no segundo
turno; reduz a nada a possibilidade de intromissão do
governo.

Está custando a penetrar na dura cuca dos parla-
mentares a Constituição que eles mesmos aprovaram. O
modelo sucessório pode até não aprovar, revelando
defeitos que não se percebem nas avaliações anteci-
padas.

Uma coisa porém, é certa: esta eleição presidencial
que começa em menos de dez meses, com o primeiro
turno convocado para 15 de novembro, promete ser a
mais livre, limpa, imprevisível de toda a nossa modesta
história eleitoral.

Toda estratégia possível não vai além da tentativa
de planejar a classificação dos dois finalistas no primeiro
turno. O segundo é loteria, está além da adivinhação.

Mas, se a campanha promete canalizar-se para o
rádio c a televisão, relegando comícios à significação
secundária, ela bloqueia a influência do poder econômi-
co, democratizando-se na igualdade relativa do acesso
aos programas de propaganda gratuita do TSE.

O Congresso, ao elaborar a nova lei eleitoral,
disciplinará o uso do rádio e TV, estabelecendo renova-
dos critérios para a distribuição das fatias de tempo.

Daí por diante, cada um cuida de si. Estrutura
partidária, a malha de governadores, prefeitos, vereado-
res, diretórios, sempre ajuda e muito. Mas se o candida-
to não der seu recado, toda a armação despenca.

Oue influência pode ter o governo numa eleição
com tais alçapões e atalhos? Onde se esconde o insuspei-
tado e diabólico dom de antevisão divinatória para
prever os dois primeiros classificados no primeiro turno
para a final alucinante no segundo turno, cm 20 dias de
passional participação popular?

O Plano Verão, emendado e aprovado pelo Con-
gresso, necessita garantir a eleição, contendo as ameaças
à distância das urnas. E só. O mais é paranóia.
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Sumiu 
um decreto que o presi-

dente José Sarney já deveria
ter assinado desde que aplicou o
último choque na economia — o
terceiro em menos de quatro anos
de governo. Na última segunda-
feira, o Diário Oficial da União
publicou a íntegra das medidas pro-
visórias e dos decretos presidenciais
anunciados no domingo, pouco an-
tes de Sarney ir à televisão pedir o
suor dos brasileiros para fazer a
inflação baixar.

A medida provisória n° 26 reúne os
governo para acelerar o processo de privatização de empre-
sas e abrir capital de estatais à participação de investimentos
estrangeiros. Na exposição de motivos da medida, o ministro
Maílson da Nóbrega, da Fazenda, destacou o decreto que
remeteu ao presidente com a lista de seis empresas que
deveriam ser privatizadas.

Não deu nome delas — mas se sabe, através de
informações que vazaram do Palácio do Planalto, que a
Usiminas, a Siderúrgica de Tubarão, a Acesita e a Petroquí-
mica União estavam entre as seis. A medida provisória saiu
— o decreto, não. Encalhou. Ou sumiu. Se tivesse dependi-
do somente de Sarney, também teria encalhado no seu
gabinete o decreto que executava a demissão em massa de
inais de 100 mil funcionários públicos.

O decreto que sumiu poderá reaparecer a qualquer
momento, revisto ou não, como decreto ou não. O episódio
ilustra, de toda forma, a distância que separa, muitas vezes,
a intenção oficial do gesto consumado. É pouco provável
que o Congresso aprove a medida provisória 26. O governo
não faz tanto empenho para vê-la aprovada. Onde serão
buscados os recursos para bancar os investimentos que o
presidente garantiu que seriam feitos ainda este ano?

Estava, justamente, aí o caminho insinuado pelo gover-
no para investir cm determinados setores da economia,
evitando ou suavizando, assim, o caráter recessivo do Plano
Verão. Entraria dinheiro nos cofres oficiais via a privatiza-

ção de empresas e via a abertura do capital de algumas
estatais. O governo reafirma que só gastará o que arrecadar.
Se fizer isso, pouco ou dinheiro algum terá para investir.

O choque devolveu a iniciativa ao presidente e pode tê-
Io salvo do risco de ir para casa antes da conclusão do seu
mandato. Mas só a administração do choque mostrará o que
o governo, de fato, pensa conseguir através dele. O choque
do cruzado original serviu para manter o governo de pé e
para eleger 22 governadores do PMDB. O choque que
ganhou o nome de Plano Bresser não serviu para muita
coisa, a não ser para que o governo respirasse um pouco.

Pode o choque em curso operar os ajustes necessários
para que a economia inaugure, depois de Sarney, um novo
ciclo de crescimento — ou pode, simplesmente, servir, uma
vez mais, para oferecer uma sobrevida ao governo que
parecia esgotado. A primeira hipótese asseguraria a Sarney
a reparação que ele pensa que, um dia, a História lhe fará. A
segunda o pouparia do vexame de sair do Palácio do
Planalto pela porta dos fundos.

Não será fácil para o presidente perseverar na linha do
choque capaz de pôr na casa uma certa ordem duradoura.
Mesmo amparada em 1964, por um presidente resoluto e por
um governo que se instalara em conseqüência de um golpe, a
dupla Gouveia de Bulhões-Roberto Campos arrostou com
sérias dificuldades para fazer o que acabou fazendo. Campos
fraquejou em algumas ocasiões. Bulhões sustentou o prumo.

Nos governos dos presidentes Mediei e Geisel, sempre
que a inflação declinava, os ministros da área econômica
passaram a ouvir conselhos de que estava bem, de que
bastava, de que a hora aconselhava liberar os freios da
economia — e a inflação tornava a subir. Se isso ocorreu em
períodos de governos, marcadamente, fortes, por que não
ocorrerá agora? E ainda mais com Sarney?

O governo saiu-se mal no ensaio da prova de reduzir
seus gastos com pessoal. Entre 1984 e 1988, segundo o ex-
ministro Mário Henrique Simonsen. as "despesas de pessoal
à conta do Tesouro Nacional subiram, nada menos, do que
100% em termos reais". Também saiu-se mal na prova de
economizar com a reforma administrativa que promoveu.
Foi uma reforma cosmética, pelo menos até aqui. As
próximas semanas dirão melhor sobre seu desempenho, e
sobre o que ele quer.

Confisco de verão Duas 
políticas

Gilberto Menezes Cortes

O 
empresário Antonio Ermírio, superintendente do
Grupo Votorantim. ganhou mais um round cm suas

tertúlias contra o sistema financeiro, O Plano Verão, ao
congelar a correção monetária de janeiro cm 12,6%,
beneficiou bastante o Grupo Votorantim, que comprou no
final do ano passado, ao BNDES, a indústria de papel e
celulose Celpag, com financiamento a longo prazo, à base
dé juros anuais de 119c mais correção monetária das OTNs.
Como as OTNs foram extintas, este mês, quando se espera
uma inflação acima de 60%, o maior empresário brasileiro
só pagará 12,6% de correção, que será transferida às contas
dos 50 milhões dc titulares do PIS e do Pasep, fontes básicas
dó recursos do BNDES.

Os donos do Grupo Safra, que compraram 26% do
capital da Aracruz Celulose, maior projeto de celulose do
mundo, nas mesmas condições, saíram também beneficiados
no Plano Verão, assim como outros empresários que
privatizaram empresas ou adquiriram parte de empresas que
estavam sob administração ou controle do BNDES. Só de
fevereiro em diante os créditos passam a ser corrigidos pela
variação da inflação efetivamente verificada, medida pelo
índice de Preços ao Consumidor (IPC), apurado pelo
IBGE.

Raimundo de Souza, metalúrgico, ficou aliviado com o
Plano Verão. O saldo devedor dc seu pequeno apartamento
de sala e dois quartos será reajustado pela Caixa Econômica
Federal em apenas 12,6%. Pelo menos, dc imediato, o
sonho da casa própria pode não virar pesadelo. Este é um
pequeno perfil de alguns dos beneficiados com a extinção da
correção monetária em 14 de janeiro.

Em economia, no entanto, a todo ativo corresponde
um passivo, ou vice-versa. A outra face da moeda é o
universo várias vezes maior dos poupadores ou donos de
cdtas de fundos de poupança voluntária ou compulsória que
saíram perdendo com o fim da correção monetária no meio
do mês de janeiro. Neste mês. excepcionalmente, todas as
formas dc aplicação atualizadas pela extinta correção serão
remuneradas pelo rendimento das taxas do overnigkt, esti-
madas em 23% até o dia 24 de janeiro. Para se ter uma
idiéia. só nas cadernetas são 50 milhões de poupadores que
detêm NCzS 34 bilhões, sem contar os milhões de investido-
res em fundos de renda fixa. fundos ao portador, certifica-
dos de depósito bancário (CDBs). fundos de pensão, FGTS.
P{S e Pasep.

Ou seja. em relação a uma inflação otimista de 60%
para janeiro, devido à fórmula do vetor dc preços e às

remarcações da véspera do plano, haverá uma perda real
considerável para os poupadores. No caso da correção
monetária, a sua substituição este mês pela taxa do over-
night vai provocar um dcsbalanço nas contas de ativo e
passivo das instituições financeiras que captaram recursos
com base na correção monetária. Vão receber 12,6% nos
financiamentos e pagar 23% aos investidores.

O exemplo se aplica aos fundos compulsórios como o
FGTS, PIS e Pasep, embora as taxas de passivo e ativo
sejam simétricas. Neste caso, a transferência de renda, à luz
da inflação de 60%, é dos credores desses fundos para os
devedores. Como os bens financiados (casa própria, fábri-
cas, matérias-primas, etc) tiveram os preços atualizados, na
prática, pela inflação, quem tinha dívidas saiu ganhando,
quem tinha recursos poupados saiu perdendo.

O Plano Cruzado, sob esse aspecto, foi neutro. Puniu
apenas o sistema financeiro, tirando-lhe temporariamente
a fonte de lucro: a inflação, porque foi decretado no dia 28
de fevereiro dc 1986, sincronizando inflação e correção
monetária no mesmo mês. O Plano Bresser, decretado em
12 de junho de 1987, já foi diferente, com inflação de
26.06% c correção de dívidas c poupanças pela taxa do
overnighl. então, dc 18%. Houve, portanto, uma transfe-
rência de renda, mas bem inferior à projetada para o
Plano Verão.

Essa transferência dc renda beneficia os credores em
número bem mais reduzido do que a massa dos poupado-
res cm qualquer mercado financeiro do mundo. No Brasil,
sendo o Tesouro o maior devedor, o Plano Verãò. além de
se revelar concentrador de renda, caracteriza forte confis-
co de renda de todos os poupadores por parte do governo.
Muita gente gostou do prejuízo causado ao sistema
financeiro pela forma como foi extinta a correção monetá-
ria. Mas uma conta mais apurada sobre os fundos que
possui, da poupança ao PIS e o FGTS. passando pelo
fundo dc pensão, pode mostrar que o raio também atingiu
você não apenas na conta do salário.

Indicador Varia^aoCJ) Perda Perda
cm janeiro real real *•

Inflasao (IPC) 60 a 70 —
Overnight 23 23 2'?.6
Cadernelas 2? 23 27,6
jURP 26.05 21 25.8
FGTS. PIS.Pa-cp iXfi 29.6 33,8
Cafihio 17.5 22
* Com de («' " C*»rri mfl i<ao de 70%

Moacir H erneck de Castro

Em 
novembro último toda gente neste país estava preocu-

pada com as eleições e a inflação, e é natural que algumas
notícias passassem despercebidas ou ficassem em segundo
plano. A quem interessaria, por exemplo, um simples registro
de manobras militares? Neste terreno, bastava a ocupação da
sede da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda,
por tropas do Exército. Acontecimento de ampla repercussão
nacional, teve até mesmo influencia no resultado das eleições
municipais.

Com grande atraso, soube de outro tipo de exercícios
militares. Lendo a respeito, agora, cheguei a duvidar. Em todo
caso, lá vai a informação, colhida em Noticias Aliadas, boletim
de "atualidade e análise sobre a América Latina" (Lima,
5/1/89). Refere-se a fatos que foram objeto de atenção dos
participantes de um simpósio, em Montevidéu, sobre o tema
Desmilitarização tia sociedade.

Causou espécie, ali, a noticia de manobras militares
efetuadas em meados de novembro por pára-quedistas brasilei-
ros, em número de 1.500, sob a supervisão dos ministros do
Exército e da Aeronáutica. Diz o artigo:

"A brigada de pára-quedistas realizou as operações de
treinamento na localidade de Formosa, a SOkm de Brasília. A
hipótese de guerra utilizada partia do pressuposto de que no país
Vermelho, vizinho do Brasil (denominado p.iís Azul), os extre-
mistas tinham derrubado o governo e tomado o p<xler. O país
Vermelho era ajudado por um terceiro país. também vizinho,
chamado Cinza. Os extremistas vermelhos ameaçavam as frontei-
ras dos azuis, e estes, "depois de recorrerem em vão aos
organismos regionais c ante a habitual morosidade . romperam
relações com os vermelhos e iniciaram uma guerra fulminante"

Peritos do Centro de Estudos Estratégicos do Uruguai
consideraram que as manobras brasileiras obedeciam às resolu-
ções da conferência dos representantes de exércitos dc 15 paises
do continente, reunida em M;ir dei Plata. Estas resoluções"contemplam a necessidade dc ações militares conjuntas em
qualquer país. no quadro de uma estratégia de conflitos de baixa
intensidade".

O boletim menciona uma série de fatos, para concluir
citando o politólogo Alain Rousqtiié. especialista francês em
América I.atina. Diz Rousquié que os atuais processos políticos
da Argentina. Uruguai e Brasil não devem ser considerados
democracias plenas, mas "um.! era pós-militar". período caracte-
rizado pelo fato de que os civis "ainda não decidem quais as
missões que devem ser executadas por militares, e quais as que
lhes são vedadas".

Seria interessante s ..ber se as tais manobras ocorreram
realmente, com os proposir,^ mencionados. De qualouer forma.
re>ta o fato incontestável de que a reunião dos comandantes
militares em Mar dei PLu configurou uma posição de estranha
autonomia dos exércitos em relação à política dos respectivos
governos.

No nosso caso — para não falar nos demais — parece haver
duas políticas no âmbito externo: uma civil, executada pelo
ítamarati, e outra militar, adotada pelas Forças Armadas.

Assim, quando o presidente José Sarney vai à África ex-
portuguesa, estamos preparados para ouvir pronunciamentos
positivos, elaborados pelo ítamarati, como o de Cabo Verde, em
1986; será mais uma vez posta em destaque a proposta brasileira,
aprovada pelas Nações Unidas, que declara o Atlântico Sul zona
de paz e cooperação. Depois Sarney vai a Caracas, para a posse
do presidente Carlos Ándrés Pérez; lá, com certeza, dará força às
gestões de paz na América Central, em apoio ao grupo de
Contadora, e exaltará o ideal da integração entre os paises latino-
americanos, sejam vermelhos, azuis ou cinzentos.

Paralelamente, entretanto, vigora uma estratégia orientada
pelas resoluções de Mar dei Plata e plenamente afinada com a do
Cornando Sul do Exército dos Estados Unidos, para "enfrentar a
internacionalização e a disseminação de insurreições marxistas",
segundo a definição do general Woerner.

Duas políticas, pois. F. um aspecto ainda pouco analisado de
nossas ambigüidades de "regime pós-militar".

? a u

Passando a uma preocupação mais amena, gostaria de
comentar rapidamente outra dualidade nossa, esta relativa ao
português escrito no Brasil. É notório que a língua vem sofrendo
neste país um dramático processo de deterioração; os exemplos
disto se acumulam diariamente. Ao mesmo tempo, porém,
começa a se esboçar um fenômeno oposto. Em contraste, e como
que em reação ao empobrecimento do idioma, certos setores
privilegiados, com razoável domínio vocabular, forçam a mão no
sentido inverso.

Assim, muitos afeiçoados às ciências sociais e à psicanálise,
aprendizes do oficio literário, preocupados em fugir ao conven-
cional. e mesmo jornalistas sofisticados estão-se entregando ao
uso e abuso pseudocientífico de uma linguagem que o leitor
médio, embora mais ou menos bem equipado, não consegue
decifrar. Como são enrolados esses moços da elite intelectual!
Como desprezam a vulgar clareza!

Tenho essa idéia ainda muito em germe, e talvez seja
prematura falar nela antes de deixá-la crescer. Não colhi exem-
pios para apoiá-la. nem pretendo tirar patente. Mas O alerta pode
trazer a vantagem de motivar algum pesquisador para o estudo do
fenômeno.

A propósito. tenho uma sugestão. A titulo de tratamento
para conter a deformação mórbida da língua por parte desses
adeptos da complicação, sena aconselhável que lessem, como
doce penitencia, os et.mdes mestres da simplicidade, clássicos e
modernos. Oue pegassem, por exemplo, o livro recém-public3do
de Rubem Braga. As coisas bota da vida. e bebessem daquela
água pura da fonte. No contato com uri estilo de alto teor poétiú>
conde se mantêm, renovad is. as virtudes da nossa língua escrita,
talvez os rapazes se sentissem cncabubdos de torturar tanto o
pobre leitor, e tomassem jeito.
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Luis Antonio Ribeiro

Chico Mendes, um exemploL„„
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Congresso

Manoel Francisco Brito
Corrnspondento

WASHINGTON — Na mesma escadaria
do Capitólio, sede do Congresso americano,
de onde Ronald Reaganf no último sábado, se
despediu do novo presidente George Bush e
de seus oito anos de governo, cinco senadores
e mais oito deputados federais juntaram-se aos
diretores das maiores organizações ecológicas
dos Estados Unidos e a outras 250 pessoas
para render um tributo a Chico Mendes, líder
seringueiro e ecologista assassinado no dia 22
de dezembro em Xapuri, no Acre. Dos vários
discursos, o único a ser aplaudido foi o de
Raimundo Bastos, presidente da Federação
Nacional dos Seringueiros e companheiro de
Mendes, que pediu à comunidade internacio-
nal para continuar seus esforços na luta pela
preservação da Amazônia. Pelo que se ouviu e
viu ontem no Congresso; seus desejos serão
plenamente atendidos.

Durante a cerimônia, n:i qual Chico foi
exaltado pelo seu trabalho em defesa da flores-
ta tropical amazônica, os congressistas ameri-
canos divulgaram uma resolução conjunta do
Senado e da Câmara de repúdio ao assassina-
to. "O Congresso reconhece que o assassinato
de Mendes como uma profunda perda para
todos aqueles preocupados com a questão
global do meio-ambiente... e exorta o secreta-
rio de Estado a expressar ao governo brasileiro
a desejo do povo americano de ver os respon-
sáveis pelo crime serem entregues à justiça",
diz o texto. O presidente Sarney recebeu,
ontem, uma carta dos senadores americanos
que estiveram recentemente no Brasil pedindo
a apuração do crime.

O deputado republicano John Porter, cíic-
fe do grupo de direitos humanos da Câmara,
prometeu que a partir de amanhã o Congresso
americano começa a trabalhar para criar leis
que transformem a sua promessa de entrar na
luta pela defesa da Amazônia em realidade."Estamos trabalhando para ver como poderia-
mos, por exemplo, utilizar o perdão de algum
montante da dívida externa brasileira cm troca
da promessa do governo de criar reservas na
floresta tropical. Ò Congresso está examinan-
do uma legislação que aliviaria o imposto
cobrado dos bancos que perdoassem dívidas
do Brasil, desde que o país se comprometesse
a preservar a natureza da região".

Nancv Bclloski, deputada que tem assento
no comitê de bancos da Câmara, prometeu
também que vai fiscalizar para garantir que
nenhum dinheiro saia dos Estados Unidos
para ser aplicado em atividades que destruam
a floresta amazônica. "Nós vamos cuidar para
que nenhum empréstimo de bancos amcrica-
nos ou instituições multilaterais, como o Ban-
co Mundial, tenha qualquer ligação com a
devastação da natureza no Brasil", garantiu
ela.

Ecumênico — Antes de se dirigirem
às escadarias do Capitólio, onde permanece-
ram por quase uma hora debaixo de um frio de
-2 graus centígrados, os manifestantes partici-
param de um culto ecumênico na igreja de São
Pedro. O embaixador do Brasil em Washing-
ton, Marcílio Marques Moreira, compareceu à
cerimônia. Em seu discurso, Marcílio compa-
rou Mendes à Dom Quixote, "o verdadeiro
paradigma da luta pela preservação da Ama-
zônia". Ele não foi à cerimônia no Capitólio e,
apesar de estar emocionado com o culto, saiu
da igreja visivelmente irritado com as críticas
ao governo brasileiro que foi obrigado a ouvir
sobre a morosidade da justiça em encontrar e
julgar os culpados pelo crime e sobre as
insinuações de que Brasília protege os latifun-
diários da rcgiãe;-0 embaixador ficou chatea-
díssimo com algumas declarações que qualifi-
cou como "estapafúrdias manifestações de
superioridade moral por parte de alguns gru-
pos estrangeiros", que ele se recusou a identi-
ficar.

Sua mensagem, pelo menos na missa, teve
um endereço certo. O senador Bob Kasteen,
republicano de Wisconsin, ficou excitado cm
seu discurso e disparou: "O futuro da floresta
tropical deve ser uma causa nossa. Porque ela
não é a floresta tropical do Brasil, mas nossa,
de todo o mundo, c nós temos o dever de
incluí-la em nossas políticas ambientais". O
embaixador brasileiro disse que a sua presença
na cerimônia se devia ao fato de que o governo
do Brasil também comunga com os ideais de
todos os que lá estavam homenageando Men-
des: "Nós somos um governo que tem compai-

Dique particular em

Mato Grosso do Sul

afeta o ecossistema
CAMPO GRANDE — Um dique de 17 quilômetros,

construído em 1986 para proteger 3 mil 300 hectares da
fazenda Morro Pontudo, na região de Jacadigo, no
pantanal de Corumbá (430 quilômetros a oeste de
Campo Grande), está interferindo no ecossistema, com a
obstrução de quatro vazantes. Isso interrompe o curso
natural das cheias periódicas e inunda campos nativos de
10 propriedades adjacentes.

A denúncia foi feita à Secretaria de Meio Ambiente
de Mato Grosso do Sul pela Sociedade de Defesa do
Pantanal (Sodepan), entidade que congrega os tradicio-
nais fazendeiros da reserva e tem o mesmo poder de
mobilização da União Democrática Ruralista (UDR).

Técnicos da secretaria fizeram levantamentos na
área e constataram que o dique está provocando 

"grave
desequilíbrio ecológico" e riscos de contaminação de
mananciais por agrotóxicos. A bióloga Sílvia Torrenci-
lha, que assinou o relatório, explicou que o dono da
fazenda. João Machado, paranaense de Campo Mourão,
pretende utilizar inseticida para controlar as pragas de
pastagem, 

"o 
que e feito naturalmente pelas cheias".

Os diques têm aterros de até cinco metros de altura
e. obstruindo o curso natural das águas, está prejudicai!-
do também a vegetação nativa e dificultando a retirada
do gado de propriedades vizinhas, cm caso de uma nova
grande inundação no pantanal, prevista para março ou
abril.

O fazendeiro será multado — a sanção varia de 100
a mil Otns — e obrigado a arrombar parte do dique para
desobstruir as vazantes. Os associados da Sodepan, entre
os quais o secretário de Meio Ambiente. Nilson dc
Barros. um dos fundadores da entidade, acusam o
governo federal de. não dando um tratamento díferen-
ciado para o pantanal, estar descapitalizando os criado-
res de gado e. com isso. obrigando alguns a venderem
suas terras.

"Estamos criando gado há 200 ano1» no pantanal,
sempre em harmonia com a natureza. Com a chegada íle
forasteiros, que nada sabem e não respeitam o meio
ambiente, começa a degradação da região", diz u
presidente da Sodepan. Orlando Rondon.

cios EUA presta homenagem a Chico Mendes
JL —' Washinnton — Reuters

***' B
Rainiundo disse aos americanos que capitalismo selvagem no Brasa oprime

Sarney põe Mesquita

para dirigir o novo

programa ambiental
BRASÍLIA — Fernando César Mesquita foi nomeado

ontem à noite presidente do Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, órgão criado
para substituir o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Fio-
restai (IBDF), a Secretaria Especial de Meio Ambiente (Scma),a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca (Sudepe) e a
Superintendência do Desenvolvimento da Borracha (Sudhe-vea), extintos com a reforma administrativa.

Fernando César, que foi convidado na terça-feira á tarde
para o cargo, continuará exercendo informalmente, até a
nomeação de um novo titular, a secretaria-executiva do Conse-
lho das Zonas de Processamento dc Exportação. A escolha de
Fernando César, segundo um porta-voz do governo, foi feita
com base no trabalho ecológico que desenvolveu qtiando
governava o território de Fernando de Noronha.

Desde que decidiu unificar na mesma estrutura todas, as
entidades que tratavam do meio ambiente, Sarney vinha
insistindo para que Fernando César Mesquita aceitasse a
coordenação. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de
Recursos Naturais Renováveis será o gestor do Programa Nossa
Natureza, criado em outubro pelo presidente José Sarney.Se-
gundo Fernando César, sua primeira tarefa à frente do novo
instituto será modernizar a estrutura funcional, que estava
dispersa. A posse do ex-porta-voz de Sarney será hoje de manhã
e a estrutura do Instituto deverá estar organizada num prazo de
30 dias.

Fernando César Mesquita informou que a política de meio
ambiente a ser seguida já está definida na Constituição, mas
pretende manter um canal permanente de negociação com
grupos ecologistas. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
de Recursos Naturais Renováveis terá uma estrutura funcional
dc cinco diretorias. Mesquita escolheu Paulo Dante para a
diretoria administrativa órgão.

A hora e a vez do homem da floresta
Ele estava absolutamente fora do seu

habitat. Pele bem morena e cabelo desgre-
nhado, com largas costeletas, bigodes fartos
e barba por fazer, sua figura contrastava
com as pessoas de pele bem alva e os
homens de cabelos arrumados e rosto limpo
que se aglomeraram na igreja e nas escadas
do Congresso durante as cerimônias de
homenagem à Chico Mendes. Suas roupas,
as mesmas que certamente usava quando
saiu de Xapuri, no domingo, numa longa
viagem até Washington que durou dois dias,
o tornavam ainda mais visível. Sob céu
nublado e um frio de -2 graus, ele vestia
uma calça leve de cor verde e uma camisa
de mangas displicentemente desabotoada
nó peito, destacando-se do grupo de cinco
senadores e oito deputados que, metidos
cm ternos engomados impecavelmente lim-
pos, também esperavam, como ele — o
homem da floresta — a sua vez de discursar.

Emoção — Apesar disso e um pouco
também por isso, por parecer tão diferente
dos outros e ser um velho conhecedor da
Amazônia, Raimundo Barros, presidente
da Federação Nacional dos Seringueiros e
companheiro de Chico Mendes, acabou
roubando a festa. Fêz dois discursos que
emocionaram a platéia e arrancaram demo-
radas palmas. Raimundo, acompanhado da
mulher, Maria da Conceição, metida num
enorme casaco emprestado que a engolia
dos ombros até os pés, discursou na igreja
em português e denunciou que os seringuei-
ros em Xapuri estão vivendo sob um clima
de terror e intimidação.

Tropeçando um pouco nas palavras, em
seu carregado sotaque de capiau, Raimun-
do revelou que Ilza, a viúva de Chico
Mendes, e seus filhos não dormem mais em
casa porque estão ameaçados de morte."Além deles, vários companheiros estão
numa lista negra dos latifundiários. Júlio
Barbosa, Gumercindo, Osmarino, todos do
sindicato dos seringueiros de Xapuri, e mais
o bispo D. Moacir e eu mesmo, estamos
marcados", contou Raimundo. "Mas não
vamos parar. Precisamos do apoio interna-
cional para continuar nossa luta e queremos
convidar vocês a formarem uma delegação
internacional permanente para fiscalizar a
região afim de evitar novas mortes", disse
ele olhando firme para os congressistas.

Raimundo acusou o governo brasileiro
de incentivar a matança na Aamazônia,"protegendo os homens que têm fortuna e
ganância". O líder seringueiro revelou que
a última ameaça foi recebida por seu colega
Osmarino no dia 18, através de uma linha
cruzada que entrou na ligação que ele
estava fazendo da telefônica em Xapuri.
Perguntado se tinha medo de voltar ao
Brasil por causa das acusações que estava
fazendo, Raimundo disse que não. "Não
estou mentindo e além do mais, carrego
comigo a certeza de que hoje, graças ao
Chico, nosso apoio no Brasil e no mundo é
muito maior e que, portanto, nossa luta vai
continuar, não importa quem sejam as pes-
soas que estejam na liderança".

Capitalismo — Os discursos de
Raimundo, carregados de expressões como"companheiro" e acusações à "ganância
capitalista", pareciam totalmente fora de
lugar num ambiente ocupado por membros
do Congresso da maior nação capitalista do
mundo. Talvez ciente disto, Stephen
Schwartzman, do Environmental Defense
Fund, que traduzia o discurso de Raimun-
do, fêz uma estratégica omissão na palavra"capital" quando Raimundo disse que a
morte de Chico era produto da "ganância
dos latifundiários e do capital". Sintomáti-
camente, ao discursar, mais uma vez, agora
nas escadas do Capitólio, Raimundo voltou
a criticar o capitalismo, mas dessa vez fêz
uma distinção entre o que é praticado no
Brasil e o que existe nos Estados Unidos."Eu fico muito emocionado de ver o
capitalismo civilizado que vocês têm aqui,
onde as pessoas são respeitadas. No nosso
país, o capitalismo é selvagem e existe para
abater os humildes e apenas defender os
lucros", disse Raimundo, que ficará em
Washington até a terça-feira. Depois de
falar e ser entusiasticarnente cumprimenta-
do por cada um dos congressistas, Raimun-
do foi levado a uma sala dc aspecto solene
no Capitólio para assistir, junto com outros
manifestantes, a última entrevista gravada
por Chico Mendes. Lá, antes de o vídeo
começar, ele escapou dos figurões e foi para
um canto da sala dc onde, abraçado â sua
mulher e com os olhos cheios de lágrimas,
assistiu ao video-tape onde Chico Mendes
dizia que estava próximo de morrer assassi-
nado. (M. F. B.)

Caiapós vão receber

índios e ecologistas

estrangeiros no Pará

Os índios Caiapós, do vale do Rio Xingu, serão os
anfitriões de índios dos Estados Unidos, Canadá c Malásia,
e grupos ambientalistas de vários países, no encontro
internacional que será realizado dc 20 e 25 de fevereiro, em
Altamira, no Pará, a 740 quilômetros de Belém, para
discutir as conseqüências da construção do complexo hidre-
létrico Altamira-Xingu.

Os índios Paulinho Paiacan, Cubei Caiapó, Ailton
Crenaque e Marcos Tcrena, informaram ontem, em entre-
vista coletiva na sede da Ordem dos Advogados do Brasil,
no Rio de Janeiro, que foram enviados convites formais
para a reunião às presidências da República, do Congresso
Nacional, da Funai, da Eletrobrás e da Eletronorte, para os
ministérios do Interior e Minas e Energia e parlamentares
de vários partidos. A partir do dia 20, a rede hoteleira dc
Altamira já está totalmente lotada com reservas.

Os líderes indígenas ressaltaram, na OAB. que a
grande queixa dos índios afetados pelo complexo de Altami-
ra - que, a princípio inclui a construção das barragens,de
Babaquara e Cacaraô, inundando um total dc 7 mil 200 km2
— é a falta de informações. Eles não sabem o tamanho dos
lagos das hidrelétricas, quando elas serão construídas e
menos ainda sobre o impacto que elas causarão na região.
"O governo não nos dá nenhuma informação. Queremos
saber se nossas terras serão inundadas e quantos índios
serão atingidos", reclama Paiacan. No vale do Xingu vivem
as nações Caiapó, Arara, Paracanâ, Xipaia, Araweté,
Assuriní, Junina, Caiabí. Suiá Crenhacorore e Txicão, num
total de cerca seis mil índios.

O encontro de Altamira será o primeiro de uma série
que os índios irão realizar com o objetivo de articular sua
participação na discussão dos projetos que afetam suas
terras e a preservação do meio ambiente. "Somos contra'as
barragens, porque a Amazônia é nosso supermercado. E de
lá que tiramos nosso alimento. Queremos saber se vamos
perder isto" explica Paiacan. Ele diz que pediu cinco vezes
para Eletronorte para visitar barragens. "Queria ver como
era para contar para meu povo. Só agora me convidaram
para visitar Tucuruí, dia 31. Vou contar no encontro de
Altamira tudo que ver", diz.

Holandês veio vincular

dívida a meio ambiente
BRASÍLIA — O vice-primeiro ministro

da Holanda, Rudolf de Korte. afirmou ontem,
cm entrevista coletiva no Itamaraty, que tanto
o presidente Sarney como o chanceler Abreu
Smlré concordaram em que a cooperação
internacional é a solução para os problemas
ambientais da Amazônia. Diante de sua pro-
posta de vincular o pagamento da dívida
externa do Brasil a essa cooperação para
preservação do meio ambiente. Sarney não
disse sim nem não, apenas que era um assunto
a ser estudado.

As afirmações do vice-primeiro ministro
holandês contradizem as informações dadas na
véspera pelo porta-voz do itamaraty. ministro
Ruy Nogueira, segundo o qual Sodré teria
recusado a oferta de recursos holandeses,
afirmando que cabe apenas ao governo brasi-
leiro a responsabilidade pela preservação do
meio ambiente no país. De Korte náoespecifi-

cou o montante de recursos que a Holanda
está interessada em investir na preservação da
Amazônia, afirmando apenas que é "muito
dinheiro". O ministro holandês não soube
explicar também como seu país pretende vin-
cular a preservação da floresta amazônica ao
pagamento da dívida externa, e ao mesmo
tempo respeitar a soberania brasileira nessa
região. Disse apenas que o assunto é "técnica-
mente muito complicado", que serão necessá-
rios grupos técnicos internacionais de apoio.

Segundo o vice-primeiro ministro hòlan-
dês. sua visita ao Brasil teve dois objetivos
fundamentais: intensificar as relações hilate-
rais entre os dois países e apoiar o esforço das
companhias holandesas interesadas em invés-
tir no Brasil.

BANCO DO BRASIL S.A.

CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

AVISO CACEX

A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR (CACEX)
do Banco do Brasil S.A. avisa que será publicado no
Diário Oficial da União de 30-01-89 o Comunicado
CACEX n° 215, de 26-01-89, substituindo o Comunicado
CACEX n° 168, de 28-10-86. relativo às normas de
registro de empresas no Cadastro de Exportadores e
Importadores na CACEX.

Rio de Janeiro, RJ, 26 de janeiro de 1989
Namir Salek. Diretor

xão com os que sofrem e que não poupa
esforços para combater a violência. Nós tam-
bém perseguimos os mesmos ideais que perse-
guia Chico Mendes."

De um modo geral, todos os políticos e
representantes ecologistas que discursaram na
missa, e depois na manifestação cm frente ao
Congresso, preferiram homenagear a figura de
Chico de Mendes c enfatizar o papel que ele
desempenhou, no Brasil e junto à comunidade
internacional, na conscientização da devasta-
ção da floresta amazônica e quais as alternati-
vas à disposição para combatê-las.

Quem melhor resumiu a idéia de que
qualquer solução com relação à Amazônia não
pode ser implementada à revelia do governo e
da sociedade brasileira, foi o diretor da Agên-
cia de Proteção ao Meio-ambiente do governo
americano, William Reilly. "A Amazônia só
sobreviverá se encontrarmos soluções de longo
prazo para ela. E essas só acontecerão na
medida em que sejam criadas a partir da
própria sociedade brasileira, que é que contro-
Ia a floresta", afirmou Reilly. "O que pode-
mos oferecer nesta luta é o nosso conhecimen-
to e a nossa colaboração".

Ministério das Comunicações

11E5V3BRATELErrpresa do SISTEMATELEBFIAS
AVISO

CREDENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERMINAIS DE
TEXTO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A EMBRATEL torna público que pretonde credenciar firmas para a manutenção de
equipamentos terminais de texto de usuários do SERVIÇO TELEX, localizados por áreas
de credenciamento.

O CADERNO com os requisitos básicos e demais elementos necessários ao perfeito
conhecimento dos critérios para CREDENCIAMENTO encontra-se b disposiçáo dos in-
teressados a partir de 25/01/89, no horário das 09:00 às 12:00 horas, nas localidades e
endereços abaixo:

1. RIO DE JANEIRO
Seç3o de Serviços Gerais

VOLTA REDONDA
Módulo do ManutençSo

CAMPOS
Módulo Comercial

Rua Senador Pompeu, 119
Sobreloja - Centro

Rua 27 n2 10
Santa Cecília

Av. Alberto Torres, 103
Sobreloja - Centro

EMBRATEL
DISTRITO DE OPERAÇÕES DO RIO DE JANEIRO

DISTRITO DE OPERAÇÕES DE GUARATIBA

SENAI
CURSO TÉCNICO ESPECIAL EM CONTROLE DE

QUALIDADE DE ALIMENTOS
(TEMPO INTEGRAL • BOLSA DE ESTUDOS)

PRÉ-RSQU!SITOSi 2° grau corr.plato, mais de i8 anoi. Inuv.içôes até 15/C2/89
CETEC de Alimentos - Av. Nilo Peçanha, 85 - Vassouras - RJ.
Rua Mariz e Barros, 678 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ.

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

SENAI
CURSO TÉCNICO ESPECIAL EM

PROCESSAMENTO DE CARNES E/DERIVADOS
[TEMPO INTEGRAL - BOLSA DE ESTUDOS!

PRÉ-REQUISITOS! 2? grau completo, mais d# 18 onos - InttrlçSen Até 15(02/89
CETEC d® Alimentos - Av. Nilo P»<anka, 85 - Vassouras - RJ.
Rua Mariz e Barros, 678 - Tijuca - Rio de janeiro - RJ.
DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO

SENAI
CURSO TECN1CO ESPECIAL EM

PROCESSAMENTO DE CARNES E/DERIVADOS
(TEMPO INTEGRAL - BOLSA DE ESTUDOS) I

PR£-REQUI5ITOSi 2? grau compieto, mais de 18 anos - Inttrl^Seii A!4 15(02/89
CETEC de Alimentos - Av. Nilo P»<ar>Ha, 85 - Vossouros - RJ.
Rua Mariz e Barros, 678 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ.

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO j
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Interrompido, o papa aguarda em silêncio o fim do tumulto

Italiano e inglês

se dizem Cristo e

interrompem o papa

g*i IDADE DO VATICANO —Os turis-
tasse divertiram, os fiéis sê indignaram

e a segurança trabalhou mais do que o
normal. Assim transcorreu ontem a tradicio-
nal missa pública feita nas quartas-feiras pelo
papa João Paulo II na basílica de São Pedro,
interrompida duas vezes por dois jovens que,
aos gritos, tentaram se aproximar do papa.

Primeiro foi um italiano que, se dizendo
filho de Deus, correu em direção a João
Paulo II, gritando: "Liberte-me, liberte-
me", sendo rapidamente agarrado pela poli-
cia e levado para interrogatório. Segundo
testemunhas, o rapaz, cujo nome não foi
divulgado, parecia estar fora de si.

Nem bem o papa recomeçou a pregação,
levou mais um susto. Outro rapaz, desta vez

um inglês, surgiu do meio da multidão e
correu em direção ao papa, ¦ também se
dizendo filho de Deus. Joscph McGovern,
de 23 anos, pulou um balcão de madeira que
separava a multidão de mais de 4.000 pessoas
da tribuna papal c, alegando ter recebido
revelações da Virgem de Fátima, disse a
João Paulo II: "Vou tomar o seu lugar." Os
fiéis irromperam em aplausos para abafar a
gritaria.

Diante da audiência atônita, seguranças,
policiais e homens da guarda suíça do papa
imobilizaram McGovern, que também foi
levado para interrogatório. Durante o rápido
incidente, João Paulo II permaneceu senta-
do, em silêncio, e logo em seguida continuou
a missa como se nada tivesse acontecido. Foi
o segundo incidente em dois dias no Vatica-
no. Na terça-feira, o alemão ocidental Tho-
mas Lange, em cadeira de rodas, tentou, sem
sucesso, incendiar um quadro renascentista
no museu do Vaticano.

Filme mostra

violência do

Khmer Vermelho

A sangrenta história da ocupação do
Camboja pelo Khmcr Vermelho foi ro-
manticamente filmada pelo inglês David
Puttnam, em Os Gritos do Silêncio (The
Killing Fields). Puttnam ficou sensibilizado
pela reportagem dc Sidney Shanberg, pu-
blicada em janeiro dc 1980 no New York
Times, revelando sua saga como corres-
pondente naquele pais.

O Vietnã ainda ocupava os principais
espaços da imprensa americana quando,
cm abril de 1975, Phnom Penh, a capital do
Camboja, foi invadida pelas tropas comu-
nistas do Khmer Vermelho. Os amcrica-
nos, dc modo geral, não tinham qualquer
informação sobre a derrubada do governo

do general Lon Nol, apoiado ideológica c
militarmcnte pelos Estados Unidos.

Os Gritos do Silêncio mostra o rclacio-
namento entre o jornalista Shanberg, refu-
giado como os demais jornalistas estrangei-
ros na Embaixada da França, e cambojano
Dith Pran, que além dc fotógrafo e poliglo-
ta, sempre conseguiu arrumar tudo (trans-
porte, informações, telex, etc) para seu
amigo americano. A partir de 1975, em
nome do nacionalismo do Khmer, uma
série dc atrocidades foram cometidas. To-
dos aqueles que dc alguma forma estavam
ligados ã cultura ocidental eram considera-
dos inimigos da pátria c rapidamente dizi-
mados.

Shanberg conseguiu partir para a Tai-
lãndia ainda cm 1975 c de lá rumou para os
Estados Unidos, onde ganharia no ano
seguinte o Prêmio Pulitzcr por sua cobcrtu-
ra na guerra. Seu amigo Pran foi enviado
para trabalhos forçados no campo, onde
sofreu os maus tratos do Khmcr. Os dois só
se reencontraram cm 1979 num campo dc
refugiados da Tailândia.

Dois intrusos no Vaticano

jornal do brasil Internacional

URSS descobre sepulturas

de vítimas do stalinismo

Israel condena à prisão

4 jornalistas judeus

ligados a palestinos
JERUSALÉM — Quatro jornalistas israelenses — entre

eles duas mulheres — foram condenados ontem por um
tribunal de Jerusalém a penas que variam entre nove e 30
meses de prisão por pertencer a uma organização terrorista

, palestina. A corte disse que a radical Frente Democrática
para a Libertação da Palestina (FDLP), dirigida por Nayef
Hawatmeh, financiava o semanário Derech Hanitzoz (Cami-

-u, nho da Luz), fechado por Israel em abril do ano passado. Os
.;. jornalistas — Yacov Efrat e sua mulher, Roni Ben-Efrat,

'Michal Schwartz e o editor do jornal, Asaf Adiv — se• declararam culpados como parte de um acordo com a
promotoria para se beneficiar de penas mais leves. Se
fossem acusados de espionagem e contato com agentes" estrangeiros, como previu a polícia no ano passado ao detê-

; los, eles poderiam ser condenados a 40 anos de prisão.
As autoridades israelenses fecharam o jornal, que' tinha uma tiragem pequena e publicava suas edições em

árabe e hebraico, pouco depois do levante palestino nos
territórios ocupados, que já dura 13 meses.lillli

Os quatro, que alegaram ter sido torturados durante
¦i seu interrogatório, disseram que o governo estava rnontan-

do uma caça às bruxas devido à cobertura dos excessos
-¦"cometidos pelas autoridades israelenses contra palestinos na

Cisjordâiíia e Faixa de Gaza.
Jornais israelenses, citando fontes de segurança, afir-

maram que uma das acusadas, Michal Schwartz, se filiou à
FDLP depois de se encontrar com um membro do grupo em
Londres, no final de 1983 ou início de 1984. A outra
acusada, Roni Ben-Efrat, se juntou ao grupo pouco depois.

|—| O governo de Israel admitiu pela primeira vezque
suas tropas mataram 47 palestinos nos últimos cinco

>. ¦ meses com tiros de um tipo de bala de borracha que as
autoridades ate agora garantiam não ser letal. O porta-
voz das Forças Armadas, general Ephraim Lapid, que
deu a informação, afirmou que não considera alto o
número de vítimas dessa munição. As balas dc borracha
começaram a ser usadas por Israel para dispersar mani-
festações de palestinos nos territórios ocupados da Cisjor-
dânia e Faixa de Gaza depois que 14 adolescente árabes
morreram numa única semana.

i

Trégua entre milícias
'xiitas 

no sul do Líbano

¦dura apenas três horas

BEIRUTE — Durou apenas três horas a trégua entre as
"'milícias xiitas Amai e Hizbollah anunciada ontem de manhã

na Síria. O "acordo preliminar" negociado separadamente
:;com líderes das duas facções pelos ministros do Exterior da
•..Síria, Farouq al-Shara, e do Irã, Akbar Velayati, previa um

, .^cessar-fogo a partir das 8h30 de ontem. Três horas depois,
no entanto, os dois grupos voltaram a se enfrentar próximo
a Jabaa, 38 quilômetros ao sul de Beirute. Pelo menos cinco
pessoas ficaram feridas no confronto, que durou cerca de
uma hora, segundo a polícia. Nenhum dos dois grupos
admitiu ter iniciado o ataque.

A trégua fora anunciada após 15 horas de negociações
"'em Damasco. O ministro do Exterior iraniano deve retornar

hoje à capital síria para novos encontros visando a um' acordo definitivo entre as duas facções, que lutam pelo
i .controle da comunidade dc 1,5 milhão de xiitas do Líbano.

- A batalha entre Amai (pró-Slria) e Hizbollah (pró-Irã) em
•Beirute e no sul do país intensificou-se a partir de 31 de
dezembro, matando pelo menos 142 pessoas desde então,
segundo cálculos da agência de notícias Reuters.

Divergências — O objetivo do grupo Amai' {Esperança) é forçar a retirada dos milicianos do Hizbollah
(Partido de Deus) de suas bases remanescentes em Iqlim al-
Tufah, de onde os pró-iranianos lançam ataques contra a
zona de segurança decretada por Israel em sua fronteira com
o Líbano. Os militantes pró-Síria criticam estes ataques

, devido às retaliações israelenses contra as comunidades do
sul do Líbano, e desde abril do ano passado vêm realizando"uma ofensiva na região.

O Hizbollah começou a ameaçar a liderança do Amai
na comunidade xiita do Líbano a partir de 1982, quando
integrantes da Guarda Revolucionária Iraniana chegaram
ao país para ministrar treinamento de combate. O objetivo
Partido de Deus é implantar um Estado islâmico no Líbano,"nos moldes da república iraniana.

Mais nacionalista, o grupo Amai, fundado nos anos 70,
luta para aumentar o poder dos muçulmanos no sistema
político libanês, dominado atualmente pelos cristãos. Os
dois grupos também diferem em questões religiosas: en-
quanto o Hizbollah obedece à liderança do aiatolá Khomei-
ni, o Amai segue o aiatolá Abolgassem Khoei, do Iraque.
Segundo especialistas militares, os cerca dc 5.000 milicianos
do Hizbollah são bem mais treinados do que os mais de
10.000 homens do grupo Amai.

Mulher lava legumes numa rua de Beirute

MOSCOU — Quinhentos e dez sepultu-
ras coletivas foram descobertas na floresta de
Kurapaty, perto de Minsk. por uma comissão
governamental que investiga o massacre dc
milhares de pessoas na Biclorrússia pela poli-
cia de Josef Stalin na década de 1930. A
informação foi divulgada pelo jornal Izvestia.

Seis túmulos foram escavados, cada um
deles contendo entre 50 e 60 corpos, o que
levou Nina Nazai, premiê da Bielorrússia e
presidente da comissão, a declarar: "Com base
nisso, e noutras informações que temos, deve
haver nessas sepulturas umas 30.000 pessoas

enterradas". O arqueólogo Zenon Poznyak.
que no ano passado revelou ao povo soviético
a história do massacre, estima o total de
corpos em 150.000.

Segundo o jornal Notícias de Moscou, que
tem publicado relatos sobre o massacre, as
pessoas eram levadas para a floresta diaria-
mente em caminhões e mortas a queima-
roupa, com um tiro de fuzil na cabeça. A
agência Tass disse que as autoridades da
Biclorrússia, cedendo a pressões de moradores
de Minsk, vão erguer um monumento às
vítimas.

Escolha o seu:
SAÍDAS ROTEIROS

01/02 CARNAVAL TOTAL NA BAHIA, inclui Salvador (o melhor
4? loira Carnaval do Brasil), Porto Seguro, Cabrália e Prado

(as emoções de um mundo novo) • 10 dias.

01/02 OS ENCANTOS E AS PRAIAS DO NORDESTE incluindo
Fortaleza, Natal, Maceió, Salvador • 12 dias. (aérea).

01, 03 PORTO SEGURO, GUARAPARI, PRADO, um encontro com a
e 05/02 natureza, e a curtição de praias maravilhosas • 8 dias.

02, 03 FOZ DO IGUAÇU ESPETACULAR, com as famosas cataratas
e 04/02 e compras tentadoras, visitando o Paraguai e Argentina - 6 dias.

02e 04/02 SERRAS GAÚCHAS COM GRAMADO E CAXIAS DO SUL.
Hospedagem em Gramado no magnífico Hotel Serra Azul (5
estrelas). E ainda o excitante "Circuito da Uva e do Vinho" •
8 dias. (Rodo-aérea).

02e 04/02 POÇOS DE CALDAS/ CAMPOS DO JORDÁO/ ECLUSAS DO
TIETÊ. O exuberante clima europeu, o famoso "Circuito das .
Águas" e passeio fluvial pelo Rio Tietê - 5 dias.

03 e 04/02 VALE DO ITAJAÍ E PRAIAS DO SUL, com as grandes
atrações de Blumenau, Joinville, Camboriu, Itapema,
Pomerode, etc. • 6 dias.

03/02 BUENOS AIRES ESPETACULAR, com jantar festivo em
La Boca e o encantador city tour pela capital portenha •
5 dias. (aérea).

03/02 BUENOS AIRES COM BARILLOCHE, reúne a atraente capital
porlenha com o maravilhoso ambiente da maior atração
turística da Argentina • 9 dias.

03e 04/02 MINAS COLONIAL, um mergulho no "ciclo do ouro", com
visitas a monumentos históricos do século XVIII, incluindo
Sào João Del Rey, Tiradentes, Ouro Preto, Gruta de Maquine,
Congonhas do Campo, etc. ¦ 5 dias.

04e05/02 COSTA VERDE E MARAVILHAS SERRANAS, incluindo
Paraty, Águas de Líndóia e Campos do Jordão
E mais: Ubatuba, Caraguatatuba, Serra Negra, Monte Sião,
Sào Paulo e Penedo • 4 dias.

04/02 CIDADE DA CRIANÇA/ SIMBA SAFARI/ PLAY CENTER, com
Guarujá, Santos, Caraguatatuba. Ubatuba, Costa Verde,
Paraty e São Paulo, com hospedagem no Hotel Eldorado
Boulevard (5 estrelas) - 4 dias.

04/02 CALDAS NOVAS ESPECIAL, para curtir o complexo de
piscinas com as prodigiosas águas quentes (38°) - 7 dias.

loletur
CENTRO: Rua da Quitanda, 20 • Sobreloja - Tel.: 221-4499
TIJUCA: Praça Saens Perta, 45 ¦ loja 101 - Tel.: 264-4893
IPANEMA: Rua Visconde de Piraji 351 • Loja 105 - Ed. Fórum ¦ Tel.: 521-1188
BARRA: Av. Armando Lombardi, 800 • Loja N - Condado de Cascais - Tel.: 399-0309

ou no Agente de Viagem de sua preferência

Vietnã faz acordo para 
a

retirada total do Camboja
PEQUIM — A China e o Vietnã

chegaram a um acordo para a retirada de
todas as tropas vietnamitas do Camboja
(50.000 homens) até setembro. A China
se comprometeu a não ajudar mais a
coalizão das três forças guerrilheiras, in-
cluindo o Khmer Vermelho, e o Vietnã,
por sua vez, vai por fim aos 10 anos de
ocupação do Camboja. Os ministros dos
dois países não conseguiram, entretanto,
chegar a um acordo sobre o mecanismo
da retirada. A China é favorável ao envio
de uma força internacional de paz ao
Camboja, mas o Vietnã se opõe a essa
idéia.

A retirada prevista para setembro
parece bastante viável, mas uma solução
para os conflitos internos do Camboja
está longe de ser alcançada", afirmou um

Taiiandia

diplomata que pediu para não ser identi-
ficado pela agência Reuter.

O Vietnã invadiu o Camboja cm 1978
para expulsar o governo do Khmcr Ver-
melho que tomara o poder cm 1975,
apoiada pelos chineses. Segundo fontes
dos governos ocidentais, o Khmer foi
responsável pela morte de mais de 1
milhão de pessoas durante esse período.
É a primeira vez desde 1979 que a China
e o Vietnã abrem negociações.

Em conferência com dirigentes tai-
landeses, o primeiro-ministro camboja-
no, Hun Sen, recusou aceitar a idéia de
uma força internacional de paz em seu
país, afirmando que 

"o Camboja pode
ajudar a si próprio". Numa visita sem
precedentes, Hun Sen chegou ontem a
Bancoc para manter conversações com o
governo da Tailândia, que apóia os gru-

pos guerrilheiros e abriga
319.000 refugiados cambojanos.
O primeiro-ministro vietnamita
também recusa a proposta chi-
nesa para a dissolução do gover-
no do Camboja e a convocação
de eleições gerais.

Diplomatas ocidentais e
asiáticos disseram que o Vietnã
apresentou propostas substan-
ciais de reaproximação com a
China. O vice-ministro do Exte-
rior vietnamina, Dinh Nho
Liem, propôs que ambos os la-
dos terminem com as propagan-
das hostis e choques armados,
retirem suas forças para dentro
de suas fronteiras e restabele-
çam as linhas aéreas e terres-
tres. A China reagiu com caute-
la, afirmando que o reatamento
com Hánoi se daria após a reti-
rada completa das forças cm
setembro.
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Parentes dos mineiros presos e equipes medicas esperam do lado de fora da rnina
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Fogo 
que 

explodiu mina |

no Peru foi 
criminoso

LIMA — 0 incêndio que provo-
cou desmoronamento cm unia mina de
ouro a 12 quilômetros de Nazca, no
Peru, foi intencional. A afirmação foi
feita ontem pelo ministro das Minas c
Energia, José Carrasco Tavara, que
não soube precisar quantos mineiros
estão soterrados, dizendo que o mime-
ro pode variar entre 15 e 200. Segundo
Carrasco, o incêndio começou na sex-
ta-feira, após disputa entre dois grupos
de trabalhadores pelo controle da mina
Sol de Oro, desativada desde 1980 e
reaberta há cinco meses. O grupo
derrotado nesta disputa teria provoca-
do o incêndio, pondo fogo nos suportes
de madeira da galeria principal.

Onze corpos já foram retirados da
mina e três sobreviventes foram encon-
trados pelas equipes de socorro. Dois
deles estão hospitalizados em Nazca,
370 quilômetros a sudeste da capital
Lima. Ccsar Vilchez Navarro, de 21
anos, disse que ele e os cinco compa-
nheiros de seu grupo só perceberam o
incêndio quando um deles passou mal
na madrugada de sábado, devido aos
gases gerados pelo fogo. Eles trabalha-
vam no segundo dos cinco níveis da
mina e tentaram alcançar a saída, no
nível superior. "Não foi fácil porque
tropeçávamos e caíamos constante-
mente", disse por telefone à agência
UP1.

A notícia do desabamento só che-
gou a Lima na noite de segunda-feira.
No dia seguinte, equipes de socorro
foram enviadas ao local com compres-
soras de ar para bombear oxigênio
dentro da mina. onde gases tóxicos c
muitos escombros dificultam o acesso
ao local em que os mineiros estão

Nazca, Peru — Routors

JP
ÉlÉilf

presos. Ainda há fogo em alguns pon-
tos. Segundo Carrasco Tavara, uma
das equipes obteve resposta ao golpear
a massa de escombros que bloqueia as
galerias. "Evidentemente há pessoas
vivas", disse o ministro.

Do lado de fora da mina foi levan-
tado um hospital de campanha, com
provisões de oxigênio. Já chegaram ao
local os 100 sacos de polietileno para o
transporte de cadáveres pedidos na
segunda-feira pelo prefeito de Nazca,
Enrique Li Vera.

Inicialmente autoridades locais ha-
viam descartado a hipótese de haver
sobreviventes, devido à grande quanti-
dade de fumaça e gases tóxicos no
interior das galerias. Cerca de 1.200
pessoas, entre agricultores desempre-
gados, mulheres e até crianças de mais
de 14 anos, trabalhavam na mina por
conta própria, em três turnos de 400.
Muitas delas não descem aos túneis.
Na sexta-feira, de acordo com as auto-
ridades, havia um número de mineiros
menor que o normal, devido a um
festival local.

Dois mineiros morreram e qua-
tro ficaram feridos numa mina

de ouro perto de VVelkom, na África
do Sul, cm conseqüência de um tre-
mor de 4.S graus na escala Richter.
Dois outros mineiros morreram num
desmoronamento em uma mina a su-
doeste de Johannesburgo, na terça-
feira. As companhias de mineração
sul-africanas desmentem as acusações
de relaxamento nas condições de segu-
rança feitas pelos sindicatos de mine-
radores. Parentes dos mineiros presos e equipes médicas esperam do lado de fora da mina

JORNAL DO BRASIL

URSS começa a

reduzir tropa

pela Hungria

BUDAPESTE — Até o fim deste
ano, a União Soviética irá retirar
da Hungria uma divisão de tan-
ques, 40 aviões de combate e um
batalhão de paraquedistas. A in-
formação foi dada ontem pelo mi-
nistro da Defesa húngaro, Fcrenc
Karpati, cm pronunciamento pela
televisão, após receber a informa-
ção de seu colega soviético, Dmitri
Yasov. Não informou, entretanto,
quando as tropas começarão a se
retirar.

A retirada faz parte do plano
apresentado pelo líder soviético
Mikhail Gorbachev em dezembro
na ONU de retirada de 50.000 de
seus soldados da Tcheco-
Eslováquia, Alemanha Oriental e
Hungria até 1991. Fcrenc Karpati
informou que um regimento de
tanques de treinamento também
sairá do território húngaro nos
próximos cinco meses.

Diplomatas ocidentais em Bu-
dapeste manifestaram surpresa
com a notícia de retirada do regi-
mento aéreo da base de Tokol,
uma vez que os aviões lá instalados
— presumivelmente MiGs-29 —
são defensivos. Um adido de defe-
sa chegou a calcular que um regi-
mento de 40 aviões representa um
terço da força aérea soviética na
Hungria. Um funcionário do go-
verno húngaro afirmara, ano pas-
sado, que suas tropas são suficien-
tes para defender as fronteiras cm
terra, mas que precisam da ajuda
do Pacto de Varsóvia para defesa
aérea.
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A Gcrfden Cross 
.

está muitos 
pontos 

acima

' — oc s^r~\krr\o h /IflloilHon PrnQ<; fri7
Nôo foi fácil montar uma

estrutura de filiais como a
Golden Cross possui. Mas
valeu.

Hoje. nossos 2 milhões de
Associados estão cobertos
por uma rede de 90 Filiais
localizadas nas principais
cidades brasileiras.

Esses escritórios possuem
equipes de funcionários
treinados para atender
nossos Associados com

carinho, sem burocracia e
de maneira personalizada.

O trabalho deles
suplementa o desempenho
de uma rede credenciada
de mais de 12 mil médicos
experientes, mais de 1.000
Hospitais, 2.000 Clínicas e
1.000 Laboratórios. E tem
mais: os Associados da
Golden Cross podem contar,
em todo o país, com 15
Hospitais de uso exclusivo

e mais 35 Centros Médicos.
Se você tiver a

oportunidade de
conhecer, por exemplo, o
Plantão Saúde da Golden
Cross, vai ver de perto um
trabalho que mobiliza, dia
e noite, centenas de
pessoas prontas para
prestar informações sobre
consultas, internações ou
remoções de emergência.
Muita gente sabe o que a

>n Cross

Golden Cross faz.
Mas, muita gente ainda

não sabe o que a Golden
Cross é.

Agora que você já
conhece mais um pouco de
nossa estrutura, pense duas
vezes antes de fazer um outro
Plano de Saúde

E, se você quer mais, entre
para a Golden Cross. Afinal,
a Golden Cross garante o
melhor.

ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE

Saúde em primeiro lugar.

Rio de Janeiro: 235-2001
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(|S*)CETEL

Companhia de Telefones do
Rio de Janeiro - CETEL/RJ ,
Empresa do Sistema TELEBRAS
Ministério das Comunicações
Governo Federal - Tudo pelo Social

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
C.G.C. N°. 33.460.809/0001-55

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ,
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

Ficam convocados os Srs, Acionistas da Companhia de
Telefones do Rio de Janeiro — CETEL/RJ, para se
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a se
realizar em sua sede social, na Rua Aníbal Porto, n° 450,
9° andar, nesta capital, às 10:00 horas do dia 02 (dois)
de fevereiro de 1989, a fim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: 1 — Alterações estatutárias
com o objetivo de promovera adaptação do ESTATUTO
SOCIAL às determinações dos Decretos n° 97.161, de
06/12/88 e 97.460, de 15/01/89. 2 — Redução da
remuneração dos membros do Conselho de Adminis-
tração não incluídos nas restrições previstas no Deere-
to n° 97.460/89.

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1989.
AMAURY DA COSTA RUBIN

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 019/89

(FORNECIMENTO
DE

REFEIÇÕES)

A Casa da Moeda do Brasil torna públi-
co que, acolhendo pedido de revisão
nos termos do edital acima referido,
que lhe foi formalmente apresentado
por empresa interessada em participar
da concorrência, resolveu suspender a
realização da licitação até que conclua
o exame jurídico/administrativo do pe-
ríodo. Oportunamente será divulgado
novo prazo para recebimento de pro-
postas.

Governo Federal. Tudo pelo social.

PlumèttéiQícQhfÒrtdi;;

do ura passo
ò frente. &

Plumette.
rA 

palmilha?da Teenopé.
1A Tecnopé lança
Plumette. A palmilha

que usa a mais
avançada tecnologia,

para você andar com
mais conforto.

Plumette absorve os choaues, não de-
forma, é higiênica e lavávet. Seu design
com pequenos orifícios proporciona ven-
tilação adequada e
melhor absorção da
transpiração. Plumette
anda muito à frente ^
das outras palmilhas. p*i •*> bom mão»

À vendo nas farmácias, drogarias, lojas de verejo
e lojas Schofl. Rio: 252-5097

CASA DA MOEDA DO BRASIL

F1
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A extrema esquerda fez dos 'carapintadas' her6is

Ex-embaixador denuncia

assassino de Letelier

Raul Sõhr
SANTIAGO — Os nomes dos re-

ponsáveis pelo assassínio do ex-chanceler
chileno Orlando Letelier foram entregues
à Justiça americana por um ex-
embaixador do governo de Augusto Pi-
nochet. José Miguel Barras, ex-chefe da
missão chilena em Washington, respon-
dendo a uma carta precatória enviada por
um tribunal americano, afirmou que o
então subsecretário do Interior, Enrique
Montero Marx (atual auditor geral da
Força Aérea chilena) lhe dissera que
Manuel Contreras, chefe da Dina, a hoje
dissolvida polícia secreta de Pinochet,
montara uma operação perfeita para as-
sassinar Letelier.

Letelier, chanceler à época do gover-
no de Salvador Allende, foi assassinado
em Washington junto com sua secretária
americana, Ronniè Moffit, a21 desetem-
bro de 1976. Um agente da Dina, o
americano Michael Townley, se entregou
ü Justiça americana e confessou ter parti-
cipado da instalação da bomba que des-
truiu o carro dirigido por Letelier.

Na carta precatória, o juiz Barring-
ton Parker, de Washington, perguntou a
Barros se tivera conhecimento, oficial ou
extraoficialmente, quando ocupava o car-
go de embaixador ou em qualquer outro
momento, de que Manuel Contreras Se-
pulveda ordenara, planejara ou autoriza-
ra o assassínio de Orlando Letelier.

O ex-diplomata respondeu afirmati-
vãmente e disse que durante uma reunião
de consultas com Miguel Schwcitzer (as-
sessor lega! do Ministério do Interior) e
Montero Marx, soubera que Townley,

Armando Fcrnández Larios (oficial do
Exército que desertou para se entregar à
Justiça americana) e Contreras tinham
procurado ocultar sua participação no
crime.

Barros disse que Schwcitzer lhe con-
tou que o presidente Pinochet perguntara
quatro vezes a Contreras, a sós, e três
vezes diante de testemunhas, se tinha
algo que ver com o caso Letelier, e
Contreras respondera que não. Schweit-
zer disse ainda ao ex-embaixador que a
21 de março de 1978 Pinochet decidira
iniciar um sumário de culpa contra o
general Contreras por considerar que
mentira.

De outra parte, o governo americano
anunciou segunda-feira que pretendia in-
vocar um tratado bilateral que estabelece
que cada país nomeará dois juristas, um
deles de nacionalidade diferente da do
país representado, mais um designado de
comum acordo.

Hernán Felipe Errazuriz, ministro do
Exterior do Chile, rechaçou a invocação
do tratado de 1914. classificando-a de"pressão implícita" mim assunto que o
governo chileno vinha tratando de forma"séria e profissional". O chanceler acres-
centou que o governo chileno prestara
toda a colaboração que o assunto reque-
ria.

O assassínio de Letelier é um forte
obstáculo às boas relações entre Estados
Unidos e Chile. Uma das condições parao levantamento da Emenda Kennedy,
que proíbe a venda de armas ao Chile e o
treinamento de suas Forças Armadas, é
que os assassinos do ex-chanceler sejam
identificados e levados à Justiça.

Emboscada — O general Gusta-
vo Alvarez Martinez, ex-chefe das Forças
Armadas de Honduras, foi morto com 18
tiros por cinco ou seis pistoleiros quando
saía do carro perto de sua casa cm Teguci-
galpa. Alvarez, partidário de uma invasão
militar na Nicarágua, foi figura-chave du-
rante o primeiro mandato do presidente
Ronald Reagan nos EUA, contribuindo
para aumentar a presença dos americanos
e dos contras nicaragüenses em Honduras.
Mágoa — O ministro do Exterior
britânico, sir Gcoffrey Howe, afirmou em
carta ao deputado trabalhista (oposição)Jack Ashlcy que a representação britânica
no funeral do imperador Hiroíto não re-
presenta esquecimento ou perdão "às
atrocidades cometidas pelos japoneses na
2a Guerra Mundial". A Grã-Bretanha
será representada no funeral do dia 24 de
fevereiro pelo príncipe Philip, marido da
rainha Elizabeth.
Polônia — O primeiro-ministro
polonês, Mieczsylaw Rakowski, disse queas negociações do governo com o proscri-to sindicato Solidariedade e outros gruposde oposição irão começar no dia 5 de
fevereiro, visando à reconciliação nacio-
nal Segundo ele, as eleições parlamenta-res de maio podem ser abertas a candida-
tos de associações independentes.
Devassa — Uma operação devas-
sa iniciada pela polícia alemã ocidental
reuniu provas de que três empresas do
país ajudaram a Líbia na construção da
fábrica de Rabitah, onde o governo ameri-
cano acredita que sejam prozidas armas
químicas. A operação segue-se à denúncia
de um funcionário da Imhausen-Chemie
de que os responsáveis pela empresa ha-
viam escondido documentos comprovan-
do suas ligações com os líbios.

identifica esquerdistas 
que 

tomaram 
quartel

Segurança terá

novo Conselho
O Conselho de Segurança Nacio-

nal que o presidente Raul Alfonsín
decidiu criar após o episódio dc La
Tablada, para assessorá-lo no combate
à ressurgente subversão de esquerda,
será constituído pelos ministros do In-
terior, da Defesa e de Relações exte-
riores, pelo procurador geral da Repú-
blica, pelo chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas e pelo chefe dos servi-
ços de informação do Estado (um
civil).

A Casa Rosada também dava na
noite de ontem os últimos retoques na
redação de um segundo decreto, que
colocará todos os procuradores fede-
rais sob o comando do procurador
geral, Andres d'Alessio — velho corre-
ligionário político de Alfonsín — para
coordenar nacionalmente as investiga-
ções sobre acontecimentos como os de
La Tablada e processar os guerrilheiros
a serem enquadrados na Lei de Defesa
da Democracia.

Ambos os decretos foram anuncia-
dos no dramático discurso de 12 minu-
tos em que Alfonsín agradeceu na
noite de terça-feira a resistência dos
militares e policiais que deram comba-
te aos guerrilheiros durante quase 30
horas e garantiu que os "ultra-
esquerdistas" serão reprimidos "no
quadro da lei, mas com energia". Re-
ferindo-se aos atacantes como "aluei-
nados", o presidente — criticado on-
tem por setores políticos por não ter
sido capaz de prever os acontecimen-
tos de segunda para terça-feira —
assegurou que "a democracia não é um
sistema indefeso, e aqueles que pensa-
vam o contrário poderão constatar o
quanto estavam equivocados".

O retomo

dos velhos

fantasmas

Carlos Castilho

sangrento ataque ao quartel
de La Tablada está ressusci-

tando velhos fantasmas políticos
na Argentina. O primeiro deles
foi o do controvertido Exército
Revolucionário do Povo (ERP),
enterrado desde 1980, e responsa-
bilizado pelos episódios desta se-
mana. Na terça-feira à noite, os
militares argentinos começaram
discretamente a voltar à política,
saindo do limbo a que foram
submetidos desde a posse do pre-
sidente Raúl Alfonsín, há quatro
anos. O retorno esta sendo feito
pela porta aberta pelo próprio
Alfonsín, que anteontem anun-
ciou a criação de um Conselho de
Segurança Nacional.

A criação do Conselho enfra-
quece a Lei de Defesa Nacional,
aprovada no início do mês pelo
Congresso argentino mas ainda
não regulamentada por causa da
oposição dos comandantes do
Exército, Marinha e Aeronáuti-
ca. A lei dá ao presidente a res-
ponsabilidade exclusiva no trato

dos conflitos internos, coisa com
a qual não concordam tanto os
militares como os partidos dc di-
reita. O projeto de Alfonsín era
criar pela primeira vez na história
argentina uma democracia desmi-
litarizada, aproveitando-se do en-
fraquccimento dos militares após
o fiasco na invasão das Malvinas c
do repúdio popular à chamada -
guerra suja- durante o período
autoritário (1976 a 1983), quando
forças policiais e militares execu-
taram milhares de suspeitos de
atividades esquerdistas.

O grupo armado que atacou
na segunda feira o quartel de La
Tablada, numa operação quase
suicida, conseguiu acabar com o
sonho da democracia desmilitàri-
zada. O Exército, que estava divi-
dido por questões salariais e pro-
fissionais, se reunificou com o
ressurgimento do fantasma do
ERP e conseguiu arrancar do pre-
sidente importantes concessões
políticas logo que o ataque foi
neutralizado. Agora ficou muito
mais difícil a Alfonsín manter um
controle total sobre as Forças Ar-
madas argentinas. Mais inquie-
tante ainda é a possibilidade de
que ressurja também o fantasma
da Ação Anticomunista Argenti-
na (Tríplice A), famosa no perío-
do autoritário pela violência com
que eliminou dirigentes políticos
e sindicais da esquerda.

AFP — 24/1/89

MORÃ

LADO»

«SÕIetur

CENTRO: Rua da Quitanda, 20 - Sobroloja - Tel.: 221-4499
IPANEMA: Rua Visconde de Piroiá 351 - Loja 105 - Ed Fórum - Tel.: 521 - 1188
BARRA: Av Armando lombardi, 800 ¦ toja N - Condado de Coscois Tel.: 399-0309
TIJUCA: Praco Saens Pena, 45 - Loja 10-1 Tc!.: 264-4Q93

Argentina

Boato na capital

mobiliza polícia
Um telefonema anônimo à polícia

de Buenos Aires informou que seis
jovens fortemente armados, que se
identificaram como pertencentes ao
Exército Revolucionário do Povo, in-
terromperam por alguns instantes o
trânsito nas duas principais avenidas
da capital gritando palavras de ordem
contra o governo. Policiais foram ao
local, a três quilômetros do quartel de
la Tablada, mas não encontraram os
supostos guerrilheiros.

A agência Notícias Argentinas, no
entanto, informou que testemunhas
confirmaram a presença do grupo ar-
mado, acrescentando que os jovens
estavam sem camisa e carregavam ar-
mamento pesado. Testemunhas cita-
das pela agência de notícias Ansa dis-
seram que policiais que estavam no
local pediram reforço, mas quando
outras tropas chegaram os jovens já
tinham deixado o local.

Sabe aquela história de ir a Roma e não ver
o Papa? Pois é a mesma coisa que ir a

Porto Seguro e não conhecer
Prado. Afinal, o paraíso (leia-se Prado) está
a apenas 2 horas de carro de Porto Seguro,
ou a 20 minutos de avião pela NORDESTE.

A SOLETUR, nos seus modernos
ônibus, também leva você a Prado

em viagens organizadas. Em Prado, a vida
é alegre e saudável. Você joga

fora as tensões nos 10 km de praia desfrutando
o lindo mar cor de esmeralda. E se hospeda no

. Hotel Praia do Prado, num lugar privilegiado,
com todo o requinte de um hotel muito

especial. Conheça Prado e a alegria
de ficar de bem com a natureza.

BUENOS AIRES — O advogado
Jorge Manuel Banos, integrante do
Movimento Todos pela Pátria (MTP),
organização cívica legal derivada do
extinto grupo guerrilheiro Exército
Revolucionário do Povo (ERP), enca-
beça a lista dos 10 atacantes mortos e
já identificados, após a sangrenta inva-
são e retomada do Regimento de In-
fantaria de La Tablada, perto de capi-
tal argentina. O procuiador geral da
República, Andres d'AIessio, acres-
centou que 18 guerrilheiros mortos
ainda não foram identificados e corri-
giu para 20 o número dos detidos.

Em discurso à nação na noite de
terça-feira, depois que combates de
quase 30 horas puseram fim à ocupa-
ção do quartel pelos rebeldes, o presi-
dente Raúl Alfonsín afirmara que além
de 28 terroristas, sete policiais e um
militar mortos, havia 63 feridos (poli-
ciais e militares) e 14 detidos. D'Ales-
sio, que foi em 1985 um dós magistra-
dos que julgaram os chefesda ditadura
militar de 1976-83, acrescentou, ao
divulgar os nomes dos detidos (entre
eles três mulheres) e dos mortos (duas
mulheres) já identificados, que todos
são argentinos. Ainda pode haver cor-
pos de guerrilheiros no quartel.

Jorge Manuel Banos, ex-
integrante da organização de defesa
dos direitos humanos Centro de Estu-
dos Legais e Sociais, havia denunciado
há duas semanas um suposto plano do
governador de La Rioja e1 candidato
presidencial peronista Carlos Menem,
junto com o coronel Mohamed Seinel-
din (líder da rebelião militar de dezem-
bro) e o líder sindical metalúrgico
Lorenzo Miguel (também peronista),
para derrubar o governo de' Alfonsín,
do Partido Radical.

Mulher — Entre os detidos,
especificou o procurador, está Ricardo
Daniel Hernández, ex-combatente na
guerra das Malvinas (1982) contra a
Inglaterra; ele está ferido e ainda não
ficou positivado se estava entre os
rebeldes ou se chegou ao regimento
para participar de sua retomada ao
iado dos militares. Entre os mortos
está Claudia Elsa Lareu, mulher de
Javier Provenzano, ex-militante do
ERP.

O juiz federal Gerardo Larralde-
vere, encarregado do inquérito crimi-
nal sobre a ocupação do quartel, deter-
minou à Polícia Federal mais de 20
operações de busca em bairros de
Buenos Aires.

O MTP foi fundado em 1982 por
dissidentes do Partido Revolucionário
dos Trabalhadores (PRT) e é uma das
quatro organizações civis que deriva-
ram da dissolução, em 1980, do ERP,
que ao lado dos Montonerosi liderou a
guerrilha contra a ditadura militar. O
MTP é vinculado ao principal líder
histórico e sobrevivente do ERP, Enri-
que Gorriaran Merlo, foragido.

Em Mar dei Plata, Carlos Menem
já havia denunciado o envolvimento do
MTP no ataque antes da entrevista
coletiva do procurador geral', afirman-
do que existia "uma relação não ca-

suai, mas causai" entre este envolvi-
mento e a denúncia que contra ele foi
feita por Banos. Menem pediu a cria-
ção de uma comissão parlamentar de
inquérito para dar reforço político às
investigações judiciais sobre o episódio
de La Tablada.

Como d'Alessio ainda não identifi-
cou 18 dos guerrilheiros abatidos, per-
manecem as dúvidas sobre inúmeras
versões segundo as quais havia cuba-
nos, nicaragüenses e outros latino-
americanos entre os atacantes — divul-
gadas, entre outros, pelo candidato
presidencial de direita Álvaro Alsoga-
ray, capitão reformado do Exército, e
desmentidas pelo chefe da polícia de
Buenos Aires, Walter Jurado. Alsoga-
ray sustenta também que muitos dos
atacantes foram treinados na Nicará-
gua, para onde foram em 1985 como
voluntários para a colheita de café.

Além de todos os partidos políti-
cos, da Confederação Geral do Traba-
Iho, dc organizações como as Mães da
Praça de Mayo e da imprensa unâni-
me, também repudiaram o ataque o
Partido Revolucionário dos Trabalha-
dores (do qual o ERP foi o braço

militar nos anos 70) e o Peronismo
Revolucionário, nome sob o qual
atuam os remanescentes dos Montone-
ros.

Logo após o discurso de Alfonsín,
o Executivo divulgou cópia de uma"proclamação" em nome da Frente de
Resistência Popular, encontrada no
bolso de um dos guerrilheiros mortos.
O documento parecia destinado a ser
distribuído se os rebeldes conseguis-
sem dominar a situação no regimento.
Afirmava que a invasão impediu uma
suposta "marcha contra a Casa Rosada
e um golpe de Estado" dos militares de
La Tablada, fiéis aos golpistas presosAldo Rico e Mohamed Seineldin.

Acrescentando que o povo "está
farto da prepotência dos milicos",
acrescentava o panfleto que "a popula-
ção dos arredores retomou o controle
do quartel sublevado" e a convocava
para uma marcha até à sede do gover-
no, "para impor o governo do povo,
cercar os quartéis, cortar-lhes a água e
a luz, impedir que os milicos assassinos
saiam deles, levantar barricadas, con-
trolar as ruas e bairros e assumir o
poder em toda parte".
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Argentina identifica esquerdistas 
que 

tomaram 
quartel

BUENOS AIRES — O advogado
Jorge Manuel Banos, integrante do
Movimento Todos pela Pátria (MTP),
organização cívica legal derivada do
extinto grupo guerrilheiro Exército
Revolucionário do Povo (ERP), enca-
beça a lista dos 10 atacantes mortos e
já identificados, após a sangrenta inva-
são e retomadado Regimento de In-
fantaria de La Tablada, perto de capi-
tal argentina. O procurador geral da
República, Andres d'Alessio, acres-
centou que 18 guerrilheiros mortos
ainda não foram identificados e corri-
giu para 20 o número dos detidos.

Em discurso à nação na noite de
terça-feira, depois que combates de
quase 30 horas puseram fim à ocupa-
ção do quartel pelos rebeldes, o presi-
dente Raul Alfonsín afirmara que além
de 28 terroristas, sete policiais e um
militar mortos, havia 63 feridos (poli-
ciais e militares) e 14 detidos. D'Ales-
sio, que foi em 1985 um dos magistra-
dos que julgaram os chefes da ditadura
militar de 1976-83, acrescentou, ao
divulgar os nomes dos detidos (entre
eles três mulheres) e dos mortos (duas
mulheres) já identificados, que todos
são argentinos. Ainda pode haver cor-
pos de guerrilheiros no quartel.

Jorge Manuel Banos, ex-
integrante da organização de defesa
dos direitos humanos Centro de Estu-
dos Legais e Sociais, havia denunciado
há duas semanas um suposto plano do
governador de La Rioja e candidato
presidencial peronista Carlos Menem,
junto com o coronel Mohamed Seinel-
din (líder da rebelião militar de dezem-
bro) e o líder sindical metalúrgico
Lorenzo Miguel (também peronista),
para derrubar o governo de Alfonsín,
do Partido Radical.

Mulher — Entre os detidos,
especificou o procurador, está Ricardo
Daniel Hernández, ex-combatente na
guerra das Malvinas (1982) contra a
Inglaterra; ele está ferido e ainda não
ficou positivado se estava entre os
rebeldes ou se chegou ao regimento
para participar de sua retomada ao
lado dos militares. Entre os mortos
está Claudia Elsa Lareu, mulher de
Javier Provenzano, ex-militante do
ERP.

O juiz federal Gerardo Larralde-
vere, encarregado do inquérito crimi-
nal sobre a ocupação do quartel, deter-
minou à Polícia Federal mais de 20
operações de busca em bairros de
Buenos Aires. Até o final da noite de
ontem, havia se informado apenas a
prisão de uma mulher, com quem se
apreendera "literatura marxista."

O MTP foi fundado em 1982 por
dissidentes do Partido Revolucionário
dos Trabalhadores (PRT) e é uma das
quatro organizações civis que deriva-
ram da dissolução, em 1980, do ERP,-
que ao lado dos Montoneros liderou a
guerrilha contra a ditadura militar. O
MTP é vinculado ao principal líder
histórico e sobrevivente do ERP, Enri-
que Gorriaran Merlo, foragido.

Em Mar dei Plata, Carlos Menem
já havia denunciado o envolvimento do

Buenos Aires — AFP

MTP no ataque antes da entrevista
coletiva do procurador geral, afirman-
do que existia "uma relação não ca-
suai, mas causai" entre este envolvi-
mento e a denúncia que contra ele foi
feita por Banos. Menem pediu a cria-
ção de uma comissão parlamentar de
inquérito para dar reforço político às
investigações judiciais sobre o episódio
de La Tablada.

Como d'Alessio ainda não identifi-
cou 18 dos guerrilheiros abatidos, per-
manecem as dúvidas sobre inúmeras
versões segundo as quais havia cuba-
nos, nicaragüenses e outros latino-
americanos entre os atacantes — divul-
gadas, entre outros, pelo candidato
presidencial de direita Álvaro Alsoga-
ray, capitão reformado do Exército, e
desmentidas pelo chefe da polícia de
Buenos Aires, Walter Jurado. Alsoga-
ray sustenta também que muitos dos
atacantes foram treinados na Nicará-
gua, para onde foram em 1985 como
voluntários para a colheita de café.

Além de todos os partidos políti-
cos, da Confederação Geral do Traba-
lho, de organizações como as Mães da
Praça de Mayo e da imprensa unâni-

me, também repudiaram o ataque o
Partido Revolucionário dos Trabalha-
dores (do qual o ERP foi o braço
militar nos anos 70).

Logo após o discurso de Alfonsín,
o Executivo divulgou cópia de uma"proclamação" em nome da Frente de
Resistência Popular, encontrada no
bolso de um dos guerrilheiros mortos.
O documento parecia destinado a ser
distribuído se os rebeldes conseguis-
sem dominar a situação no regimento.
Afirmava que a invasão impediu uma
suposta "marcha contra a Casa Rosada
e um golpe de Estado" dos militares de
La Tablada, fiéis aos golpistas presos
Aldo Rico e Mohamed Seineldin.

Acrescentando que o povo "está
farto da prepotência dos milicos",
acrescentava o panfleto que "a popula-
ção dos arredores retomou o controle
do quartel sublevado" e a convocava
para uma marcha até à sede do gover-
no, "para impor o governo do povo,
cercar os quartéis, cortar-lhes a água e
a luz, impedir que os milicos assassinos
saiam deles, levantar barricadas, con-
trolar as ruas c bairros e assumir o
poder em toda parte".

Segurança terá

novo Conselho
O Conselho de Segurança Nacio-

nal que o presidente Raúl Alfonsín
decidiu criar após o episódio de La
Tablada, para-assessorá-lo no combate
à ressurgente subversão de esquerda,
será constituído pelos ministros do In-
terior, da Defesa e de Relações exte-
riores, pelo procurador geral da Repú-
blica, pelo chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas e pelo chefe dos servi-
ços de informação do Estado (um
civil).

A Casa Rosada também dava na
noite de ontem os últimos retoques na
redação de um segundo decreto, que
colocará todos os procuradores fede-
rais sob o comando do procurador
geral, Andres d'Alessio — velho corre-
ligionário político de Alfonsín — para
coordenar nacionalmente as investiga-
ções sobre acontecimentos como os de
La Tablada e processar os guerrilheiros
a serem enquadrados na Lei de Defesa
da Democracia.

Ambos os decretos foram anuncia-
dos no dramático discurso de 12 minu-
tos em que Alfonsín agradeceu na
noite de terça-feira a resistência dos
militares e policiais que deram comba-
te aos guerrilheiros durante quase 30
horas e garantiu que os "ultra-
esquerdistas" serão reprimidos "no
quadro da lei, mas com energia". Re-
ferindo-se aos atacantes' como "aluei-
nados", o presidente — criticado on-
tem por setores políticos por não ter
sido capaz de prever os acontecimen-
tos de segunda para terça-feira —
assegurou que "a democracia não é um
sistema indefeso, e aqueles que pensa-
vam o contrário poderão constatar o
quanto estavam equivocados".

Boato na capital

mobiliza polícia
Um telefonema anônimo à polícia

de Buenos Aires informou que seis
jovens fortemente armados, que se
identificaram como pertencentes ao
Exército Revolucionário do Povo, in-
terromperam por alguns instantes o
trânsito nas duas principais avenidas
da capital gritando palavras de ordem
contra o governo. Policiais foram ao
local, a três quilômetros do quartel de
la Tablada, mas não encontraram os
supostos guerrilheiros.

A agência Notícias Argentinas, no
entanto, informou que testemunhas
confirmaram a presença do grupo ar-
mado, acrescentando que os jovens
estavam sem camisa e carregavam ar-
mamento pesado. Testemunhas cita-
das pela agência de notícias Ansa dis-
seram que policiais que estavam no
local pediram reforço, mas quando
outras tropas chegaram os jovens já
tinham deixado o local.

O retorno

dos velhos

fantasmas

Carlos Castilho

©sangrento 
ataque ao quartel

de La Tablada está ressusci-
tando velhos fantasmas políticos
na Argentina. O primeiro deles
foi o do controvertido Exército
Revolucionário do Povo (ERP),
enterrado desde 1980, e responsa-
bilizado pelos episódios desta se-
mana. Na terça-feira à noite, os
militares argentinos começaram
discretamente a voltar à política,
saindo do limbo a que foram
submetidos desde a posse do pre-
sidente Raúl Alfonsín, há quatro
anos. O retorno esta sendo feito
pela porta aberta pelo próprio
Alfonsín, que anteontem anun-
ciou a criação de um Conselho de
Segurança Nacional.

A criação do Conselho enfra-
quece a Lei de Defesa Nacional,
aprovada no início do mês pelo
Congresso argentino mas ainda
não regulamentada por causa da
oposição dos comandantes do
Exército, Marinha e Aeronáuti-
ca. A lei dá ao presidente a res-
ponsabilidade exclusiva no trato

dos conflitos internos, coisa com
a qual não concordam tanto os
militares como os partidos de di-
reita. O projeto de Alfonsín era
criar pela primeira vez na história
argentina uma democracia desmi-
litarizada, aproveitando-se do cn-
fraquecimento dos militares após
o fiasco na invasão das Malvinas e
do repúdio popular à chamada -
guerra suja- durante o período
autoritário (1976 a 1983), quando
forças policiais e militares execu-
taram milhares de suspeitos de
atividades esquerdistas.

O grupo armado que atacou
na segunda feira o quartel de La
Tablada, numa operação quase
suicida, conseguiu acabar com o
sonho da democracia desmilitarí-
zada. O Exército, que estava divi-
dido por questões salariais e pro-
fissionais, se reunificou com o
ressurgimento do fantasma do
ERP e conseguiu arrancar do pre-
sidente importantes concessões
políticas logo que o ataque foi
neutralizado. Agora ficou muito
mais difícil a Alfonsín manter um
controle total sobre as Forças Ar-
madas argentinas. Mais inquie-
tante ainda é a possibilidade de
que ressurja também o fantasma
da Ação Anticomunista Argenti-
na (Tríplice A), famosa no perío-
do autoritário pela violência com
que eliminou dirigentes políticos
e sindicais da esquerda.

A extrema esquerda fez dos ícarapintadas, heróis

Ex-embaixador denuncia

assassino de Letelier

Raul Sóhr

SANTIAGO — Os nomes dos re-
ponsáveis pelo assassínio do ex-chanceler
chileno Orlando Letelier foram entregues
à Justiça americana por um ex-
embaixador do governo de Augusto Pi-
nochei José Miguel Barros, ex-chefe da
missão chilena em Washington, respon-
dendo a uma carta precatória enviada por
um tribunal americano, afirmou que o
então subsecretário do Interior, Enrique
Montero Marx (atual auditor geral da
Força Aérea chilena) lhe dissera que
Manuel Contreras, chefe da Dina, a hoje
dissolvida polícia secreta de Pinochet,
montara uma operação perfeita para as-
sassinar Letelier.

Letelier, chanceler à época do gover-
no de Salvador Allende, foi assassinado
em Washington junto com sua secretária
americana, Ronnie Moffit, a 21 de setem-
bro de 1976. Um agente da Dina, o
americano Michael Townley, se entregou
à Justiça americana e confessou ter parti-
cipado da instalação da bomba que des-
truiu o carro dirigido por Letelier.

Na carta precatória, o juiz Barring-
ton Parker, de Washington, perguntou a
Barros se tivera conhecimento, oficial ou
extraoficialmente, quando ocupava o car-
go de embaixador ou em qualquer outro
momento, de que Manuel Contreras Se-
pulveda ordenara, planejara ou autoriza-
ra o assassínio de Orlando Letelier.

O ex-diplomata respondeu afirmati-
vãmente e disse que durante uma reunião
de consultas com Miguel Schweitzer (as-
sessor legal do Ministério!do Interior) e
Montero Marx, soubera que Townley,

Armando Férnández Larios (oficial do
Exército que desertou para se entregar à
Justiça americana) e Contreras tinham
procurado ocultar sua participação no
crime.

Barros disse que Schweitzer lhe con-
tou que o presidente Pinochet perguntara
quatro vezes a Contreras, a sós, e três
vezes diante de testemunhas, se tinha
algo que ver com o caso Letelier, e
Contreras respondera que não. Schweit-
zer disse ainda ao ex-embaixador que a
21 de março de 1978 Pinochet decidira
iniciar um sumário de culpa contra o
general Contreras por considerar que
mentira.

De outra parte, o governo americano
anunciou segunda-feira que pretendia in-
vocar um tratado bilateral que estabelece
que cada país nomeará dois juristas, um
deles de nacionalidade diferente da do
país representado, mais um designado de
comum acordo.

Hernán Felipe Errazuriz, ministro do
Exterior do Chile, rechaçou a invocação
do tratado de 1914, classificando-a de"pressão implícita" num assunto que o
governo chileno vinha tratando de forma"séria e profissional". O chanceler acres-
centou que o governo chileno prestara
toda a colaboração que o assunto reque-
ria.

O assassínio de Letelier é um forte
obstáculo às boas relações entre Estados
Unidos e Chile. Uma das condições para
o levantamento da Emenda Kennedy,
que proíbe a venda de armas ao Chile e o
treinamento de suas Forças Armadas, é
que os assassinos do ex-chanceler sejam
identificados e levados à Justiça.

Reagan — O ex-presidente Ronald
Reagan assinou contrato com a editora
Simon & Schuster para lançar dois livros,
um ainda este ano, com seus discursos
acrescidos de anotações pessoais e o ou-
tro, sem data marcada, uma biografia. A
editora não informou o valor do contrato
mas duas emissoras de televisão deram
números diferentes: na versão da NBC,
Reagan receberá US$ 7 milhões c na
versão da NBC o ex-presidente ganhrá
US$ 6 milhões."Estou com a caneta na
mão, pronto para começar", afirmou Rea-
gan numa declaração divulgada pela Si-
mon & Schuster.
Mexicano — O presidente do sin-
dicato dos petroleiros mexicanos, Joaquin
Hernández Galicia, preso por estocar ar-
mas c por corrupção, foi acusado de mais
um crime pelas autoridades: mandou um
de seus auxiliares, Ramon Vazquez] ma-
tar um sindicalista adversário, Oscar Tor-
res Pancardo.
Emboscada — O general Gusta-
vo Alvarez Martinez, ex-chefe das Forças
Armadas de Honduras, foi morto com 18
tiros por cinco ou seis pistoleiros quando
saía do carro perto de sua casa em Teguci-
galpa. Alvarez, partidário de uma invasão
militar na Nicarágua, foi figura-chave du-
rante o primeiro mandato do presidente
Ronald Reagan nos EUA, contribuindo
para aumentar a presença dos americanos
e dos contras nicaragüenses em Honduras.
Mágoa — O ministro do Exterior
britânico, sir Geoffrey Howe, afirmou em
carta ao deputado trabalhista (oposição)
Jack Ashley que a representação britânica
no funeral do imperador Hiroíto não re-
presenta esquecimento ou perdão "às
atrocidades cometidas pelos japoneses na
2a Guerra Mundial". A Grã-Bretanha
será representada no funeral do dia 24 de
fevereiro pelo príncipe Philip, marido da
rainha Elizabcth.
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Sabe aquela história de ir a Roma e não ver
o Papa? Pois é a mesma coisa que ir a

Porto Seguro e não conhecer
Prado. Afinal, o paraíso (leia-se Prado) ,está
a apenas 2 horas de carro de Porto Seguro,
ou a 20 minutos de avião pela NORDESTE.

A SOLETUR, nos seus modernos
ônibus, também leva você a Prado

em viagens organizadas. Em Prado, a vida
é alegre e saudável. Você joga

fora as tensões nos 10 km de praia desfrutando
o lindo mar cor de esmeralda. E se hospeda no

Hotel Praia do Prado, num lugar privilegiado,
com todo o requinte de um hotel muito

especial. Conheça Prado e a alegria
de ficar de bem com a natureza.
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Obituário

Rio dc Janeiro

Idelma Boano Donati, 80, de
scpticemia, na Casa de Saúde
do Grajaú (Zona Norte). Pau-
lista, morava em Copacabana
(Zona Sul), era viúva e deixa
dois filhos. Foi sepultada on-
tem no Cemitério de São João
Batista.
Dulce de Faria Lemos Walker,
85, de infarto do miocárdio, no
Pró-Cardíaco de Botafogo (Zo-
na Sul). Fluminense, professo-
ra aposentada, morava em Co-
pacabana. Era viúva e deixa
um filho. Foi sepultada ontem
no Cemitério de São João Ba-
tista.
Heitor Jorge de Carvalho To-
lentino, 74, de parada cardio-
respiratória, na Sociedade Be-
neficente Amparo Feminino,
no Rio Comprido (Zona Nor-
te). Acreano, marítimo, mora-
va na Tijuca (Zona Norte).
Deixa viúva. Foi sepultado on-
tem no Cemitério de São João
Batista.
Iolanda Flora Paes Cabo, 72,
de parada cardio-respiratória.
Fluminense, dona de casa. mo-
rava em Copacabana. Deixa
viúvo. Foi sepultada ontem no
Cemitério de São João Batista.
Adriano Corrêa Bandeira, 84,
de parada cardio-respiratória.
Fluminense, era aposentado.
Foi sepultado ontem no Cemi-
tério de São Francisco Xavier,
no Caju.
Dolores Cecília Barbosa, 61, de
insuficiência cardio-
respiratória, no Hospital da
Üniversidade Federal do Rio
de Janeiro, na Ilha do Fundão.
Fluminense, aposentada, mo-
rava no Caju (Zona Norte).
Era viúva e deixa cinco filhos.
Foi sepultada ontem no Cemi-
tério de São Francisco Xavier.
Francisco Valente, 61, de infar-
to agudo do miocárdio. Flumi-
nense, era aposentado. Foi se-
pultado ontem no Cemitério de
São Francisco Xavier.
Joaquim Pereira Leal, 63, de
parada cardio-respiratória.
Português, aposentado, mora-
va na Penha (subúrbio). Era

desquitado e deixa oito filhos.
Foi sepultado ontem no Cemi-
tério de São Francisco Xavier.
Afonsina Vieira Caldeira, 60,
de diabetes. Fluminense, dona
de casa, era viúva. Foi sepulta-
da ontem no Cemitério de São
Francisco Xavier.

Júlio Figueiredo, 66, de câncer,
no Hospital da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, na
Ilha do Fundão. Fluminense,
aposentado, morava em Brás
de Pina (Zona Norte). Deixa
viúva e quatro filhos. Foi sepul-
tado ontem no Cemitério de
São Francisco Xavier.
Joaquim Correia, 46, no Hos-
pitai do Inamps de Posse, em
Nova Iguaçu (Baixada Flumi-
nense). Mineiro, era eletricis-
ta. Foi sepultado ontem no Ce-
mitério de São Francisco Xa-
vier.
Odaiza Carmo dos Santos, 56,
de infarto agudo do miocárdio.
Fluminense, morava no Rio
Comprido (Zona Norte). Dei-
xa viúvo e dois filhos. Foi se-
pultada ontam no Cemitério de
São Francisco Xavier.
Carmelita dos Santos Sant'An-
na, 87, de pneumonia, na Casa
de Saúde Dr. Eiras, em Bota-
fogo (Zona Sul). Fluminense,
morava em Santa Cruz (Zona
Oeste) e era viúva. Foi sepulta-
da ontem no Cemitério de São
Francisco Xavier.
Emma Costa Gouvêa, 86, de
arteriosclerose coronariana.
Fluminense, morava em Bota-
fogo (Zona Sul). Era viúva e
deixa cinco filhos. Foi sepulta-
da ontem no Cemitério de São
Francisco Xavier
Maria Rosa de Jesus Oliveira
dos Santos, 56, de infarto do
miocárdio. Fluminense, mora-
va na Mangueira (subúrbio).
Era solteira e dona de casa. Foi
sepultada ontem no Cemitério
de São Francisco Xavier.

Fazendeiro citado em

carta de Chico Mendes

apresenta-se à polícia
RIO BRANCO— O fazendeiro Benedito Rosas e o filho

de Alvarino Alves da £ilva. Gentil Alves da Silva, citados
numa carta que Chico Mendes enviou ao juiz de Xapuri,
Adair Longhini, acusando-os de tramar sua morte, apresenta-
ram-se ontem no diistrito policial desta ccapital, acompanha-
dos do advogado Rubens Lopes Torres. Os dois ficaram de se
reapresentar hoje para serem ouvidos pelo delegado Nilson
Alves de Oliveira, que preside as investigações sobre a morte
do sindicalista e ecologista.

Nem conhecia o Chico Mendes, nunca tive problemascom ele nem com o PT", declarou o fazendeiro Benedito
Rosas. Ele explicou que estava cm Inhumas, Goiás, quandosoube que estava sendo citado nos jornais como um dos
mandantes da morte de Chico Mendes. Disse que viajou paraGoiás no dia 25 de dezembro, três dias após o assassinato de
Chico Mendes, porque todos os anos costuma passar o Natal
com parentes em Inhumas, onde também possui uma fazenda.

O fazendeiro disse que viajou com uma autorização do
delegado de Brasiléia! Acrescentou que conhece bem Darli
Alves da Silva, é seu amigo e costumava fazer negócios de
compra e venda de gado com ele.

Gentil Alves da Silva, filho de Alvarino, disse que estava
se apresentando à polícia porque é sócio do fazendeiro
Benedito Rosas e viajara com ele, no mesmo dia, paraInhumas. Afirmou que ficou todo esse tempo em Goiás e não
sabe o paradeiro do pai, procurado por 1Ü0 policiais nas matas
de Xapuri e Brasiléia.

Na carta que endereçou ao juiz de Xapuri, com data de
28 de outubro, o ecologista Chico Mendes dizia textualmente:"1 lá mais de dez dias estão sendo realizadas cm Brasiléia
reuniões secretas, onde se planeja o assassinato de Chico
Mendes e Osmarino Amãncio. Da reunião participam como
coordenadores Alvarino e Darli. No apoio estão Crispim,
Coronel Chicão, Luizinho Assem, Antônio Pequeno, José
Bcnvindo e Benedito Rosas."

O advogado da Comissão Pastoral da Terra (CPT),
Genésio da Natividade, contou que, no final de novembro,
testemunhas viram o fazendeiro Benedito Rosas em Rio
Branco contratando dois pistoleiros. O advogado disse tam-
bém que. logo após o assassinato de Chico Mendes, Benedito
Rosas começou a vender tudo o que tem cm Brasiléia e viajou,
deixando apenas a mulher com a incumbência de vender os
móveis da casa que possui na vila Epitaciolândia. em Brasi-
leia.

MEDICO

DR. LAURO LANA
(FALECIMENTO)

Sua FAMÍLIA com pesar comunica o seu
T falecimento e convida parentes e amigos para

| seu sepultamento HOJE, às 10:00 horas,
saindo o féretro da Capela Real Grandeza n° 4

para o Cemitério São João Batista.

t

MARTHA EDE BITTENCOURT
(MISSA 7o DIA)

Moacyr, Murilo, Mareio, Mario, noras e
netos, convidam amigos e parentes para
a missa a se realizar no dia 27, sexta-feira
às 8:30 horas na Igreja Nossa Senhora

Mercadores, situada na Travessa do Co-dos
mércio 23 — Centro.

OLGA VERJOVSKY
(DESCOBERTA DA MATZEIVA)

a Os filhos Sérgio e Soma, a nora. o
t/\i genro e os netos convidam os amigos
Y Y de sua querida e saudosa OLGA para a

cerimonia religiosa da inauguração da
Y lápide tumular a se reahzar no próximo

domingo dia 29 de janeiro às ' 0 horas na parte
nova do Cemitério Israelita de Vila Rosali.

Empregados denunciam violência

em 
fazenda 

de banco no Pará

BELÉM — A delegada regional do
Trabalho no Pará e Amapá, Josefina
Silva, ainda não tomou conhecimento
oficialmente das denúncias de maus-
tratos sofridos por empregados da Fazen-
da Agromendes, do Banco Real, localiza-
da nos limites dos municípios de Acará,
Moju e Tailândia, a 180 quilômetros de
Belém, na rodovia PA-150. Disse, po-
rém, que vai mandar uma equipe da
delegacia apurar as denúncias, divulgadas
hoje por sindicalistas e um grupo de
lavradores, que afirmam ter sido explora-
dos no trabalho e espancados.

Segundo esses trabalhadores, 150
pessoas foram despejadas da Fazenda
Agromendes e agredidas pela Polícia Mi-
litar e guardas de segurança particulares e
estão acampadas no sindicato rural de
Moju e prédios públicos do município,
esperando uma decisão da Justiça. Mas o
presidente do sindicato rural de Acará,
José Domingos Foro, disse que só vai
procurar a delegada Josefina Silva quan-do tiver juntado toda a documentação
necessária para provar as acusações feitas
pelos trabalhadores.

O motivo dos despejos foi uma grevedos colhedores de dendê, insatisfeitos
com os baixos salários que recebiam, queacabou se estendendo a outros setores da
fazenda. A greve foi declarada no dia 16
e, três dias depois, houve a última tentati-
va de acordo com os representantes da
empresa. Logo em seguida, em represa-
lia, começaram os despejos.

A Agromendes foi criada pelo grupo
Mendes Júnior, de Minas Gerais, com
incentivos fiscais da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia (Sudam),
cm 1979, para desenvolver dois projetos:
plantação de dendê e criação de gado. Há
dois meses, a fazenda foi adquirida pelo
Banco Real, mas, segundo os sindicalis-
tas, os problemas vêm se arrastando
desde a época da Mendes Júnior. Por
isso, entraram em greve.

Foro e Manoel Amaral de Souza
disseram que a fazenda pagava um piso
nacional de salário a cada trabalhador.
Mas, para receber a diária, cada um tinha
que colher 120 cachos de dendê; caso
contrário, ficava sem nada receber por-
que o ponto era cortado. A Agromendes
pagava ainda NCz$ 0,45 por cada cacho
que excedesse a cota diária, mas, para
cumprir essa meta, os trabalhadores pre-
cisavam da ajuda de suas mulheres e
filhos, que nada recebiam.

Na reunião do dia 19, os operários
exigiram aumento no pagamento do ca-
cho excedente, mas os diretores Sílvio
Maia e Ricardo Casqueiro, além do pro-
curador Antôonio Lopes, recusaram-se a
conversar nessa base e disseram, seguun-
do Manoel Amaral de Souza, que todos
deveriam voltar ao trabalho imediata-
mente.

Empresa diz que
apenas demitiu
SÃO PAULO — O diretor da

Companhia Real Agroindustrial e pro-curador da Agromendes (a empresa está
cm fase de transferência do grupo Men-
des Júnior para o Banco Real), José
Elanir de Lima, negou que 150 pessoas
tenham sido despejadas da fazenda no
Pará. Segundo José Elanir, o que houve
foi a demissão de 19 funcionários que
parliciparam fr piquetes durante uma
greve para reivindicar aumento de salá-
rios que durou dois dias, na semana
passada.

A fazenda tem 12 mil hectares, dos
quais metade é destinada ü plantação de
dendê. Estão plantados com dendê 3.341
hectares, com produção estimada em
66.820 quilos, equivalentes a 13.400 tone-
ladas de óleo.

O trabalho é feito por até 700 pes-
soas, no pico da colheita. Na área indus-
trial trabalham 10% dos empregados,
ficando os outros ocupados no cultivo e
colheita do dendê. Foram justamente
esses trabalhadores que entraram em gre-
ve na semana passada.

Comandante da PM mineira quer

apurar denúncias de rebelião

BELO HORIZONTE — O coman-
dante-geral da Polícia Militar de Minas
Gerais, coronel Jair José Dias, determi-
nou ontem a abertura de Inquérito Poli-
ciai Militar (IPM) para apurar as declara-
ções do coronel da reserva Felisberto Egg
de Resende, que disse haver uma rebe-
lião em curso na corporação. Jair Dias
solicitou também ao ex-comandante-
geral da PM, coronel José Braga Júnior,
que confirme por escrito sua delcaração à
imprensa de que o Alto Comando se
rebelou contra ele. Caso confirme, o
coronel Braga Júnior também responderá
a IPM, segundo o comandante-geral Jair
Dias.

O anúncio foi feito em entrevista
coletiva concedida no final da tarde. O
comandante-geral Jair Dias compareceu
acompanhado por oito dos 19 coronéis
que compõem com ele o Alto Comando
da PM, fato que justificou como prova da
coesão do comando. Segundo Jair Dias, é"inverídica e da maior gravidade" a de-
claraçâo de Braga Júnior de que ele se
teria curvado à "prepotência" do gover-
nador Newton Cardoso.

O comandante Jair Dias atribuiu ao"sofrimento a que tem sido submetido

em todo esse doloroso processo" as de-
clarações do ex-comandante Braga Jú-
nior, elogiou "os esforços que sempre
realizou pela corporação" e sua fidelida-
de ao governador Newton Cardoso, du-
rante o período de um ano e sete meses
em que chefiou a PM. Em novembro do
ano passado. Braga Júnior foi exonerado
quando, com o apoio do Alto Comando,
desafiou a autoridade do governador.
Não deixou, porém, de alfinetar o coro-
nel Braga Júnior lembrando que a crise
da PM começou com a denúncia feita
pelo coronel Egg, em novembro do ano
passado, de que o ex-comandante era
corrupto.

A denúncia valeu ao coronel Egg
prisão de 38 horas na Academia da Poli-
cia Militar, determinada pelo próprio ex-
comandante Braga Júnior, e trouxe como
conseqüência manifestações de apoio de
vários policiais da ativa e da reserva,
entre eles o comandante-geral da PM em
1964 e até hoje um de seus maiores
líderes, coronel José Geraldo de Oli-
veira.

Por se negar a prender o coronel José
Geraldo, o ex-comandante Braga Júnior
foi exonerado por Newton Cardoso, reu-

nindo durante dois dias em seu apoio
todo o Alto Comando da PM. Braga
Júnior arrancou, no entanto, do governa-
dor de Minas a promessa por escrito de
equiparação salarial da corporação ao
Exército. A promessa não foi cumprida e
a crise recomeçou.

Na entrevista, o comandante-geral
Jair Dias ameaçou ainda com punições
semelhantes às impostas aos coronéis
Braga Júnior e Felisberto Egg todos os
policiais militares da reserva que se mani-
festaram publicamente sobre a insatisfa-
ção salarial na PM. "Recomendei expres-
samente que se abstenham de qualquer
manifestação pública sobre a matéria.
Náo tenho dúvida a respeito da com-
preensão pelos militares inativos dos mo-
tivos e alcance dessa determinação, nem
do seu disciplinado acatamento", disse o
comandante-geral.

Voltou a justificara Lei Delegada 37,
com a qual o governador Newton Cardo-
so reajustou os vencimentos da PM mas
não equiparou-os aos das Forças Arma-
das, alegando que os índices concedidos
foram os possíveis ao tesouro do estado e
que a equiparação será feita posterior-
mente.

Felisberto Egg

O intelectual

e liberal

bem-sucedido
TI3 ELO HORIZONTE — Nos 30

anos de carreira na Polícia Militar
de Minas, o hoje coronel reformado
Felisberto Egg de Resende formou uma
imagem de "intelectual da corporação",
uma situação que contrasta com sua ori-
gem humilde, filho de um pequeno agri-
cultor de Lagoa Dourada, a 152quilôme-
tros de Belo Horizonte. Começou seus
estudos graças ao brigadeiro Eduardo
Gomes, a quem aprendera a admirar
durante a campanha presidencial de
1943, ainda garoto. Aos 13 anos, o inte-
riorano Felisberto escreveu ao brigadeiro
para pedir-lhe uma batina. Não ganhou.
Eduardo Gomes foi mais generoso: em

B H — Ronaldo Guimarães/Agência Extra

Egg é católico praticante

troca, custeou-lhe os estudos, até seu
ingresso na PM em 1958. Felisberto con-
quistou a amizade do brigadeiro, e, por
seu intermédio, chegou a relacionar-se
intimamente com gente como o ex-
ministro da aeronáutica Délio Jardim de
Matos.

Foi a inteligência que levou Egg a se
destacar na corporação, onde atingiu to-

das as patentes. Para isso valeu-lhe a
formação sólida do vetusto seminário de
Mariana, onde aprendeu a dominar o
francês e o italiano, até completar o curso
de Humanidades (equivalente hoje ao 2°
grau). Licenciou-se em Português pela
Universidade Federal de Minas Gerais,
deu aulas em vários colégios de Belo
Horizonte e fez com facilidade o curso de
aperfeiçoamento dc oficiais e o curso
superior da Polícia Militar.

Na cabeceira, há sempre um livro do
seu guru: o iluminista francês Voltaire."Ele marcou época pelo seu liberalis-
mo", diz o coronel Egg, ele próprio um"liberal avançado", ccfnforme se define
politicamente. Mas, reconhece limites no
liberalismo.

Aos 54 anos, casado, pai de cinco
filhos, Egg faz da leitura de obras de
Direito uma de suas paixões, ao mesmo
tempo em que evita o cinema, esportes
ou videocassete. É católico praticante e
orientador de cursos de noivos. A reli-
gião, diz, lhe "dá força para lutar contra a
corrupção do governo de Minas".

Delegado baiano culpa

Polícia Rodoviária por

acidente de caminhão
BRASÍLIA — O delegado de Correntina (BA), Getúlio

Cardoso Reis, que pelo menos indiretamente pode ser consi-
derado um dos culpados pelo acidente do caminhão, ocorrido
no último domingo em Brasília, endossou ontem a acusação
de que a Polícia Rodoviária Federal d negligente na fiscaliza-
ção. Ele disse que, na maioria das vezes, os motoristas
conseguem passar tranqüilamente pelas barreiras da polícia e,
quando são parados, "dão sempre um jeitinho para prosseguir
viagem". O delegado ressaltou, no entanto, que é difícil
comprovar casos de suborno.

Segundo Getúlio Reis, a fiscalização do trânsito em
Correntina, município de onde sairam os 76 passageiros que
ocupavam o caminhão acidentado no último domingo, deveria
ser feita pela delegacia, já que não existem fiscais na cidade.
Mas como "os policiais têm coisas mais importantes a fazer",
nas palavras do delegado, a fiscalização não é feita: "Simples-
mente porque ninguém nos procura para pedir autorização,"
disse, tentando justificar a falha.

— Nossa delegacia nunca foi procurada, mas a prática de
conduzir trabalhadores em carrocerias de caminhões existe há
mais de 20 anos e eu estou há apenas seis como delegado da
cidade —, disse tentando explicar a falha.

A pedido do prefeito de Correntina, Theofilo Guerra
(PFL), o delegado foi ontem ao Hospital Regional da Asa
Norte (HRAN) — onde mais uma vítima do desastre morreu
pela manhã — para levantar informações sobre o estado de
saúde dos acidentados.

O vice-diretor do hospital, médico Elias Miziara, infor-
mou que existem 16 pessoas em estado gravíssimo, seis em
estado grave e 20 em condições regulares. A informação foi
passada pelo delegado Getúlio Reis à Prefeitura de Correnti-
na, que transmitiu a notícia para a população através de seu
serviço de alto-falante.

Um avião Búfalo da FAB foi cedido pelo Ministério da
Aeronáutica para transportar amanhã para Correntina os 21
corpos que estão no IML de Brasília.

Exército recebe verba

para tratamento de

soldados toxicômanos
BRASÍLIA — O Ministério do Exército recebeu verba

superior a US$ 1 milhão para aplicar no Plano Esperança, que
trata da recuperação de recrutas toxicômanos. A informação
foi dada ontem pelo presidente do Conselho Federal de
Entorpecentes (Confen), Laércio Pellegrino, que disse ser
muito grande o número de soldados viciados, embora não
saiba revelar o total. Além do Ministério do Exército, outras
quatro entidades receberam quantia semelhante antes de
Pellegrino assumir o Confen: a Escola Paulista de Medicina, a
Universidade do Rio Grande do Sul, a Universidade do
Estado do Rio de Janeiro e o Senai.

A Polícia Federal recebeu US$ 6 milhões, como parte de
uma verba total de US$ 12 milhões obtida através de um
convênio assinado entre o Brasil e o Fundo das Nações Unidas
para o Combate às Drogas (Unfdac), cm novembro de 1987.
Os outros US$ 6 milhões foram distribuídos entre o Ministério
e as quatro entidades antes da posse dc Pellegrino, no final do
ano passado. "Mas são- instituições de respeitabilidade",
explicou o presidente.

A distribuição dos recursos seguiu critérios da equipe do
ex-presidente do Confen, Miguel Reale Júnior. Segundo
Laércio Pellegrino , a escolha foi realizada com o apoio de
consultores das Nações Unidas. Ele explicou que, no caso do
Senai, o dinheiro será usado na formação de especialistas e
professores na área de prevenção contra drogas.

O presidente do Confen anunciou também que o organis-
mo voltará a debater a questão da seita Santo Daime. Ele
disse ter recebido documentos e fotos com denúncias pedindo
a proibição da seita.

MARIA DE LOURDES

LACERDA DE ABREU

(FALECIMENTO)

t 

ANTENOR PEDROSO DE
ABREU, VILMA CARMEM
ABREU PEREIRA UMA e Netos
participam o falecimento de sua

inesquecível Esposa, Mãe e Avó e
convidam demais parentes e amigos
para o sepultamento a realizar-se ho-
je; às 11:00 horas, saindo o féretro da
Capela Real Grandeza n° 8 para o
Cemitério São João Batista.

Recebemos seu anúncio na Av. Brasil, 500 De domingo a 6'1 até
20:00h, aos sábados e feriados até 17:00h. Tel 585-4350 —
585-4326 — 585-4356 ou no horário comercial nas lojas de
CLASSIFICADOS

CRIACO AQUIM

(FALECIMENTO)

A família consternada convida, parentes o amigos para o sepultamento
que se dará hoje dia 26 às 10 horas no São Francisco Xavier (Cajú)

PROF. DR. FRANCISCO EDUARDO ACCIOLI RABELLO
(FALECIMENTO)

T FUNICE PAES BARRETO RABELLO. MARIA DO CARMO RABELLO*T MARTINS DE FREITAS. JOCELYNA GUIMARÃES RABELLO. GILDA
f RABELLO DE SÁ E SILVA, FERNANDO CARLOS DE MATTOS. MARINA
I PAES BARRETO DE FARIA. CARLOS EDUARDO PAES BARRETO e

suas respectivas famílias cumprem o doloroso dever de comunicíir o
falecimento de seu querido Esposo, Irmão. Cunhado e Tjo e convidam para o
sepultamento hoje. às 16:00 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza
n" 1 para o Cemitério São Joáo Batista.

PAULO MOREIRA DA SILVA
(MISSA)

tLilia, 

Lilian, Arthur, Arthurzinho, André,
Fatima, Sérgio, Mariana, Rafael, Pauii-
nho, Silvia, Ana Paula e Pedro, esposa
filhos, genros, nora e netos, agradecem

as maniestações de pesar e convidam para a
Missa ser realizada no dia 27 de Janeiro as
18 horas na Igreja do Cristo Redentor a Rua
das Laranjeiras, 519 — Laranjeiras.

PAULO MOREIRA DA SILVA
(MISSA)

i Lilia, Lilian, Arthur, Arthurzinho, André,
T Fátima, Sérgio, Mariana, Rafael, Pauli-

I nho, Silvia, Ana Paula e Pedro, esposa
filhos, genros, nora e netos, agradecem

as maniestações de pesar e convidam para a
Missa ser realizada no dia 27 de Janeiro as
18 horas na Igreja do Cristo Redentor a Rua
das Laranjeiras, 519 — Laranjeiras.

CMT MARIO PITTET

(30° Dia)

tSua 

família sensibilizada agradece
as manifestações de carinho e
pesar pelo seu falecimento e con-
vida para a Missa de 30° Dia a

realizar-se na Igreja Matriz de N. S. de
Copacabana no dia 27/01/89, às 10h à
Pç. Serzedelo Corrêa — Copacabana.

JOSE PORTES DA ROCHA

(Missa de 7o Dia)

t 

Esposa, filhos, netos, genro e nora agrade-
cem as manifestações de pesar e convidam

para a Missa de 7o dia, a ser realizada no dia
27 de janeiro, às 8:30h., na Igreja Nossa Apare-
cida, à Rua Ferreira de Andrade n° 103 —

Cachambi (Méier).

JOSÉ PORTES DA ROCHA

(Missa de 7o Dia)

tA 
AMIL agradece as manifestações de pesar

recebidas por ocasião do falecimento do Sr.

JOSÉ PORTES DA ROCHA, pai do seu Vice-

Presidente, e convida para a Missa de 7° dia, a ser
realizada no dia 27 de janeiro, às 8:30h., na Igreja

Nossa Senhora Aparecida, à Rua Ferreira de Andrade
n° 103 — Cachambi (Méier).
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Prejuízo com título estadual 
fecha 

distribuidoras

Informe Econômico

Está 
armada a briga entre comércio vare-

jista, especialmente os supermercados,
e seus fornecedores, a indústria. A questão
é saber como acertarão preços, em regime
não inflacionário.

Com inflação, funciona assim. O fome-
cedor, ao fazer seu preço, embute um custo
financeiro, uma previsão de inflação, pois o
supermercado lhe paga em 30 ou 60 dias.
Como o supermercado recebe à vista, direto
nos caixas, ele absorve esse custo financei-
ro. Entre receber a vista e pagar a prazo,
abre-se um tempo precioso, em que o dire-
tor financeiro do supermercado faz girar o
dinheiro, em aplicações financeiras. Estas,
freqüentemente, são mais rentáveis que a
atividade comercial em si, de modo que o
supermercado podia reduzir sua margem,
vendendo quase pelo mesmo preço que
pagava.

Sem inflação e sem correção monetá-
ria, como fica? Os supermercados querem
que os fornecedores apliquem um desconto
nos seus preços — um desconto equivalente,
por exemplo, ao que se aplica com a lablita.
Se a inflação vai ser zero ou muito baixa, é
preciso retirar dos preços o que era inflação
embutida. Dizem os supermercados que
precisam agora aumentar suas margens de
lucro comercial, uma vez que se reduziram
os ganhos financeiros, mesmo com os juros
altos.

Os fornecedores não parecem muito
dispostos a conceder o desconto. Conse-
qüência, os supermercados param de com-
prar. Conseqüência maior: desabasteci-
mento.

O problema foi levado ate o ministro
Maílson da Nóbrega, alguns comerciantes
solicitando que o governo arbitre a taxa de
desconto. O ministro, porém, parece ineli-
nado a deixar que o mercado resolva por si.

Sem preço
A Associação da Indústria do Calçado do

Rio Grande do Sul informa que o preço dos
insumos subiu 50% nos últimos 15 dias. Assim,
tornou-se impossível fazer preço para venda do
calçado no país: se a indústria repassa os aumen-
tos, estoura o congelamento; se respeita o conge-
lamento, tem prejuízo. Com os negócios para-
dos, os fabricantes discutem a situação no próxi-
mo dia 30.
Boi gordo

Comerciantes do Ceará informam que não
pagaRão mais que NCz$ 1,70 pelo quilo do boi
gordo. Se os pecuaristas insistirem em cobrar
mais, frigoríficos e açougues ameaçam suspender
as compras. Não distribuirão para não pagar
ágio.
Ovos e milho

Os avicultores do Ceará têm milho para
alimentar suas galinhas para apenas mais uma
semana. Informam que, se precisarem comprar
milho em outros estados, o preço final do ovo
ficará mais caro que o do congelamento.
Neg-ativo

A demissão de 90 mil funcionários públicos
representa economia muito pequena nos gastos
do governo. Tem mais efeito simbólico — serve
para demonstrar que o governo está cortando na
própria carne.

No caso, o jogo de empurra das demissões
entre o presidente Sarney e o Congresso, nin-
güém querendo assiná-las, também tem um efei-
to simbólico. Negativo.
Programa

O deputado Ulysscs Guimarães pediu aos
economistas jjfuciáho Coutinho, ex-secretário-
geral do Ministério de Ciência e Tecnologia, e
Carlos Lessa, ex-diretor do BNDES, que não
assumam novos compromissos profissionais defi-
nitivos. Quer tê-los com tempo para escreverem
o programa econômico do PMDB. para a con-
venção de março.
Discretamente

A Receita Federal regulamenta o negócio
dos consórcios no país, e assim não pode intervir
ha eleição da diretoria da Associação Nacional
dos Consórcios, marcada para o próximo dia 2.
Discretamente, porém, a Receita torce pela
chapa de oposição. Os consórcios empregam 30
mil pessoas c vendem 60 mil de consumo por
mês.
Ajuda

Acompanhado de Lula, o prefeito de Porto
Alegre, Olivio Dutra, parte para um giro curo-
peu. em março próximo. Vai visitar instituições
financeiras em busca de empréstimos e uté dou-
çóes.

Se conseguir, poderia depois dar uma passa-
da cm Brasília e mostrar o mapa da mina ao
ministro Maílson da Nóbrega. Faz anos que o
Brasil não pega um centavo novo.
Salários

O ex-ministro da Fazenda, Luiz Carlos
Bresser Pereira, acha que é indispensável uma
regra salarial para o Plano Verão, mas com base
na nova inflação. Para Bresser. é fundamental
que a correção dos salários seja mensai. porque
senão se desequilibra muito a economia.

Curiós Alberto Sardenberg, com sucursais

QpenGASH
SUA CONTA REMUNERADA.

Compare nossas taxas.

Instituições Financ< irus THcdfâd
Tel.: 2627474

Pelo menos três distribuidoras deve-
rão ser fechadas hoje pelo Banco Central
cm função de prejuízos na negociação de
títulos estaduais. São elas Crcdiraus, Pri-
ce c a Fórmula, segundo informou ontem
o presidente da Credimus, Newton
Thuin. A perda total com os papéis
estaduais pode chegar a NCz$ 400 mi-
Ihões, dos quais NCz$ 210 milhões foram
financiados pelo Banco do Brasil. A
consumação da falência financeira dessas
instituições ocorreu ontem, quando a
Distribuidora *de Valores do Estado do
Rio de Janeiro (Diverj) resolveu recom-
prar as Obrigações do Tesouro Estadual
(OTEs) pagando juros de 14% ao ano e
dando prejuízo de, em média, NCz$ 0,50
por título.

O que deverá determinar a interven-
ção do Banco Central nessas instituições
é que elas precisam ir ao mercado todos
os dias para conseguir dinheiro — usando
as OTEs como garantia do financiamento
— mas accrtam um acordo de devolver
esses recursos no dia seguinte. Ontem,
essas distribuidoras, com enormes prejuí-
zos, disseram que não devolveriam o
dinheiro, que devem, em sua maior par-
te, ao Banco do Brasil. As distribuidoras
dos estados, entretanto, já garantiram
ontem que elas vão honrar os prejuízos

do Banco do Brasil, recomprando as
OTEs que estão em seu poder.

Rccompra — Tudo começou
quando, no Plano Verão, o governo fede-
ral decidiu acabar com a correção nione-
tária. Assim como as Obrigações do Te-
souro Nacional (OTNs), as OTEs eram
corrigidas pela correção monetária mais
juros. Com o fim da correção, esses
títulos teriam que ser recomprados pelos
estados c substituídos por outros papéis.
Com o valor de rccompra estipulado pela
Diverj (abaixo do preço de balanço),
essas instituições teriam que repor um
grande volume de capital, que aumentava
de acordo com a quantidade de papéis em
carteira. A perda da Credimus seria de
NCz$ 14 milhões e a da Fórmula de NCz$
300 mil.

As instituições, que possuem OTEs
do Rio de Janeiro, acusaram o Governo
do Estado de estar querendo se aprovei-
tar da situação do fim da correção mone-
tária para poder fazer caixa. "Eles que-
riam US$ 20 milhões de presente para o
Estado", disparou Fernando Orotavo,
diretor da Credimus.

Mas, o que acontece, é que a situação
do Rio é bastante peculiar. Por uma
questão técnica — a chamada Resolução
551 — os papéis do Rio de Janeiro foram

vendidos a um preço contábil diferente
do que ele realmente valia cm mercado.
Assim, cada instituição que comprou cs-
ses papéis fez, na hora da compra, uma
grande caixa, que crescia na mesma pro-
porção do volume de títulos comprados.
Isso significa que, na hora da posse, as
instituições tiveram um grande lucro, que
teriam que devolver agora, com o leilão.
Só que, no acerto de contas, essas insti-
tuições se dizem sem caixa.

Fiscalização — Os fiscais do
Banco Central já estavam desde terça-
feira de sobreaviso, cientes da precária
saúde financeira de algumas instituições.
Segundo Edmilson Martins, da Credi-
mus, os fiscais daquela instituição estive-
ram na distribuidora tomando pé da si-
tuação e ficaram sabendo, inclusive, que
as empresas vão tentar acionar os estados
para tentar, de alguma forma, reverter a
situação.

Ontem, técnicos do Banco Central se
reuniram para estudar a postura do go-
verno em relação a essas distribuidoras.
A situação de insolvência do mercado
vinha sendo acompanhada atentamente
pelo Banco. Alguns técnicos, inclusive, já
tinham proposto há meses a liquidação da
Credimus, mas o diretor de Fiscalização
José Tupy Caldas de Moura, não aceitou.

Credimus

eslava toda

irregular

Joyce Jane

A 
Distribuidora Credimus comprou 164
vezes o valor de seu patrimônio em

Obrigações do Tesouro Estadual (OTEs)
quando, legalmente, não poderia ter adquiri-
do um montante superior a 30 vezes seu
patrimônio. Isso significa que ela possui em
carteira um total de títulos quase seis vezes
acima o que ela poderia ter. Cabia ao
Departamento de Fiscalização do Banco
Central ter conferido se a instituição estava
dentro da lei. Não estava.

Mas, segundo informações oficiosas, o
Banco Central tinha conhecimento da irregu-
laridade. E não podia ser diferente. No
balanço da Credimus do fim do ano, publica-
do pela Andima (Associação Nacional das
Instituições de Mercado Aberto), está decla-
rado que sua posição em papéis estaduais
alcançava CZS 104.433.694.128,89, enquan-

to seu patrimônio estava em apenas CZS
636.944.753,66 ou seja, os títulos em carteira
são 164 vezes o seu patrimônio.

Por isso, seu prejuízo seria tão grande. A
Credimus perderia com a revenda de suas
OTEs um total de NCZS 14 milhões, com o
que ela poderia adquirir 1.200 Monzas. Para
não realizar essa perda, ela resolveu enfren-
tar a decisão da Diverj em estipular os preços
abaixo do seu valor contábil e decidiu não
honrar a operação.

Preparação —Na verdade, a Credi-
mus se preparou para dar um golpe de
mestre no Estado. Primeiro, ela se preocu-
pou em não pegar dinheiro com nenhum
cliente seu, tomando empréstimos apenas
com as próprias Distribuidoras do Estado
que, por sua vez, recorrem á Gerência de
Operações Financeiras (Gerof) do Banco do
Brasil. Além disso, ontem ela resolveu pagar
todas as suas contas, inclusive os salários de
seus funcionários, para que uma intervenção
do Banco Central não prejudicasse ninguém
que negocia com ela. Afinal, o dono da
Credimus tem participação acionária em ou-
trás instituições financeiras e não quer per-
der seus parceiros."O prejuízo não vai ser de ninguém. As
perdas da Credimus são apenas morais. Se
não honramos o compromisso de recompra,
quem quebra é quem nos emprestou o di-

nheiro que, no caso, foi a própria Diverj,
que obteve recursos junto ao Banco do
Brasil", disse Edmilson Martins, que traba-
lha na Credimus. Aliás, foi esse funcionário
que entrou com mandato na Justiça exigindo
o respeito do tabelamento dos juros em 12%
ao ano, decisão que favoreceria muito a
posição de quem tivesse OTEs cm carteira.

Privilégios — Mas há muito tempo
todo o mercado sabe que a Credimus estava
tendo muito prejuízo com as OTEs. Há
quem afirme que as ligações de Newton
Thuin com governo são muito fortes, o que
fez com que o Banco Central fizesse vista
grossa para muitas das suas irregularidades.
Entre elas, possuir um volume de papel
muito acima do permitido. Segundo circula
no mercado, Thuin é compadre do presiden-
te Sarney e tem ligações muito estreitas com
a família de Jorge Murad, ex-genro e cx-
assessor do presidente Sarney. A amizade
começou em São Luís do Maranhão, onde
morava o pai de Thuin.

Para poder comprar tantos títulos, New-
ton Thuin alugou lugares nas carteiras de
outras instituições financeiras. Mas. garante
Thuin, há muito tempo que ele retirou esses
títulos das outras instituições e vem, ele
mesmo, financiando diariamente esses títu-
los no mercado financeiro.

Fase do lucro fácil terminou
Os negócios com as OTEs do Rio deram

lucros fáceis para muitas instituições do merca-
do. Depois, o que parecia dinheiro imediato
acabou se transformando em grandes dores de
cabeça para corretores e para a administração
da dívida. Mas, o presidente da Diverj, Paulo
Mallmann, garante que o preço de recompra
estabelecido pelo Estado nada mais é do que a
média das rentabilidades oferecidas pelos pa-
péis nos últimos dois anos. "Estamos pagando
pelo papel o que ele vale em mercado", diz
Mallmann.

O que ocorreu é que muitas instituições se
utilizaram de um artifício legal para obter
capital de giro. Agora, não querem devolver
esse dinheiro, que já virou Mercedes Bens,
imóveis ou servir para cobrir necessidade de
caixa imediata de instituições com problemas
de liquidez. As OTEs pareciam a galinha dos
ovos ile ouro do mercado financeiro. Só que,
agora, o Estado quer de volta seu dinheiro.

A operação — Comprar OTEs e fi-
nanciar diariamente no mercado foi, durante
muito tempo, um excelente negócio. Primeiro,
a instituição comprava um papel que valia 100
(exemplo hipotético), mas recebia, de imedia-
to, 120. Esses 20 a mais eram embolsados pela
instituição, que podia pegar esse dinheiro para

comprar uma casa no campo ou qualquer
outra coisa que o empresário financeiro dese-
jasse. Esse valor acima do real é conhecido no
mercado com o nome de valor de lastro.

O valor real se distanciou do valor de
lastro devido às elevações das taxas reais de
juros do overnight. O que ocorreu é que as
taxas subiram muito rápido e, cada vez que
elas subiam, os Estados precisavam reajustar o
valor de lastro de seus títulos. E a cada
reajuste as instituições financeiras tinham que
repor o dinheiro da diferença. Foi nesse mo-
mento que a galinha dos ovos dc ouro come-
çou a se mostrar um negócio perigoso.

Como muitas instituições tinham dificulda-
des de repor o dinheiro em velocidade rápida,
o Estado do Rio começou a fazer os ajustes de
forma mais gradual. Com isso, a diferença
entre o lastro e o valor de mercado foi
aumentando. A cada reajuste mais brusco que
a Diverj fazia, seus telefones não paravam de
tocar com chamadas de corretores chorosos
com as correções.

Mas, na hora da recompra, a Diverj resol-
vcu não dar privilégios a ninguém e fez o
ajuste que faltava dc uma só vez, obrigando
todo mundo a repor de uma só vez as apropria-
çóes dos últimos anos. Muitas instituições

venderam parte de seus ativos para honrar
essa diferença. Outras não conseguiram fazer
isso e não honraram seus compromissos
ontem.

Quem perde— A decisão de algumas
instituições em não vender suas OTEs para o
Estado e nem honrar o compromisso de re-
compra, vai obrigar a Diverj a recomprar seus
títulos sem fazer os ajustes, pagando o preço
contábil pelos seus papéis, que são muito
acima do que eles realmente valem. Nesse
caso, a Diverj perde, mas as instituições que
não devolvem o dinheiro deverão fechar. A
maioria dos títulos está com o Banco do Brasil,
mas o Estado do Rio já informou que vai
comprar sem nenhuma perda para o banco.

"Esse dinheiro que a Diverj quer ela já
tomou de volta no dia a dia, quando reajustou
gradualmente os papéis", acredita Olímpio
Vianna, diretor da Distribuidora Fórmula, que
^firma que se ela vendesse seus títulos pelo
preço determinado pela Diverj seu prejuízo
chegaria a NZCS 300 mil. E informa que vai
entrar com medida cautelar na Justiça contra a
Diverj.

Andima não apoiou

as distribuidoras
Desta vez a Associação Nacional das Insti-

tuições de Mercado Aberto (Andima) não
tentou evitar as perdas do mercado com a
recompra dos títulos. O que fez foi pedir aos
estados que estabelecessem preços fixos pela
compra e venda dos títulos e que a operação
fosse realizada em um único dia. As distribui-
doras atenderam. A Andima não fez mais do
que isso.

Ontem, meia dúzia de distribuidoras com
grandes riscos de quebras se reuniu na Andima
tentando encontrar uma solução e buscar
apoio da instituição. Sua reunião não empol-
fou os associados. O diretor presente da
entidade, João Magno Coutinho de Souza
Dias, disse que a Andima "não estava coord.ç-
nando nenhuma reunião, mas apenas deixan-
do cumprir o direito que qualquer associado
tem, que é o de convocar uma reunião".

Souza Dias classificou as perdas de "mons-
truosas". Mas, admitiu que quem perde agora
já teve muitos ganhos em outras épocas.
"Quem comprou OTE do Rio pegou o dinhei-
ro e tirou o lucro dentro da empresa. Coloca,-
ram em algum lugar e agora ninguém quer
bancar", afirmou ele.

Malmann justifica
decisão de ontem
O presidente da Diverj Paulo Mallmann,

deve ter sido ontem o homem mais odiado do
mercado financeiro. Sua decisão, tomada em
conjunto com as secretarias econômicas do
Estado e com o governador Moreira Franco,
irritou muita gente c levou à tomada de
algumas providências como, por exemplo, exi-
gir a presença de seguranças da Polícia Civil na
Diverj.

Mas ele encara tudo isso com muita natu-
ralidade. "O preço que determinamos para as
OTEs não foi por acaso. Na verdade, fizemos
um levantamento dc todas as taxas que as
OTEs foram vendidas nos últimos anos é
tiramos a média", explicou ele.

Mallmann disse que os prejuízos do mer-
cado se tornaram inevitáveis. Depois de deter-
minados os preços, a Diverj fez o levantamen-
to da posição de todo mundo e concluiu que
não poderia ter pago um valor diferente pelos
papéis.

Aliás, mesmo que a correção monetária
não houvesse sido extinta, a Diverj faria uma
proposta de recompra pelas OTEs. "Desde a
véspera do pacote vínhamos nos preparando
para a recompra. Porque, mesmo que a corre-
ção permanecesse, o descolamento dos juros
da taxa de inflação ia ser tão grande que as
instituições não suportariam os prejuízos",
afirmou Mallmann.

Empresário vai

processar Diverj
A Distribuidora Fórmula está disposta a

apelar à Justiça para tentar reduzir seus prejuí:
zos. "Vamos entrar com medida cautelar con-
tra a Diverj porque o edital do leilão estava
errado. Juridicamente, foi incorreto", decla-
rou o diretor da Fórmula, Olímpio Vianna.
Segundo ele, informalmente o presidente da
Diverj, Paulo Mallmann, assegurou que os
critérios de recompra das Obrigações do Te-
souro Estadual ( OTEs) seguiriam os mesmos
critérios das OTNs, mas isso, segundo ele, não
aconteceu."A Diverj tinha que ter rccomprado as
OTEs pelo preço dc lastro, assim como fez o
Banco Central com as OTNs", defendeu
Olímpio Vianna. Ele usou esses argumentos
para justificar sua decisão de não acatar a
chamada para recompra de OTE feita ontem
pela Diverj.

Ele disse também que os lucros que ele
teve na compra do papel ele já devolveu no dia
a dia. "As taxas de juros subiram tanto que as
OTEs começaram a dar prejuízos todo dia. É
como se o Estado pagasse os juros mas nós não
recebêssemos. Na verdade, o governo se apro-
veitou de nós para cobrir os rombos de caixa'
do Estado", lamentou ele.

Em 
jantar 

com empresários, Maílson debate plano

A

E diz que câmbio

pode ser corrigido
no congelamento

taxa dc câmbio continua, por en-
quanto, congelada. Mas será o

primeiro preço a sair do congelamento
assim que o governo sentir que é a hora.
Esta foi a resposta dada pelo ministro
Maílson da Nóbrega a uma pergunta do
exportador Jacques Eluf que participou
do jantar de terça-feira à noite no Rio,
na casa do empresário José Antônio
Nascimento Brito, com um grupo de
empresários e altos executivos do mer-
cado financeiro. Maílson informou tam-
bém que os leilões de conversão serão
retomados, só que com um limite de
apenas USS 100 milhões por mês. e
admitiu até a possibilidade de serem
aprovados projetos de conversão para
exportação, hipótese descartada pelo
governo no final do ano passado.

O reajuste do câmbio será dc forma
descontínua, explicou o ministro. O
cruzado novo. já em fevereiro, sofrerá
uma desvalorização e depois volta ao
congelamento e assim sucessivamente.
Não haverá o retorno das mini-
desvalorizações diárias com projeção de
inflação. Garantiu que mexerá no cám-
bio ainda que haja pressão por reajustes
de salários. Para um grupo reduzido
chegou a admitir que o congelamento
pode não passar dc 45 dias.

Foi um jantar ameno, principalmen-
te em vista do tiroteio da semana passa-
da entre alguns desses executivos e o
governo. Na semana passada, houve um
momento que a pressão dc alguns ban-
queiros sobre a Fazenda foi tão forte
que o secretário geral Paulo Ximenes
"Morremos na praia. Quebramos o -

tema financeiro". Passada a confusão
das primeiras horas, verificou-se o
quanto de exagero havia em algumas
versões. Na terça-feira a noite no jan-
tar, o ministro teve tempo de explicar
longamente os princípios do seu plano,
ouvir reclamações, sugestões e anunciar
convicções.

Para o empresário César Manoel de
Souza, da Open Corretora, que falou
sobre os problemas do mercado finan-
ceiro, o ministro garantiu: "Não há
hipótese de que o governo dê qualquer
tipo de subsídio ao setor financeiro".
Depois, numa conversa em roda menor,
foi descontraída: "Ah César Manoel,
pára de chorar". Mas na verdade, nem
tudo é choro e existem problemas con-
crctos ainda não resolvidos. Ainda pai-
ra a suspeita de que houve inside infor-
matióti já que algumas instituições fo-
ram apanhadas pelo pacote em ótima
posição e outras na pior possível, tendo
que arcar com grandes prejuízos. O
ministro aproveitou o jantar e a presen-
ça do presidente da Andima. Marcos
Jacobsen. para explicar o que estava
pensando quando disse que o mercado
havia especulado:

— Acho que especular cm se tra-
tando de mercado financeiro, faz parte
da regra do jogo.

Garantiu que os banqueiros interna-
cionais não souberam antes. E contou
que na reunião feita na véspera do
Plano Verão em Nova Iorque, os mem-
bros do comitê dos credores pediram ao
negociador da dívida Sérgio Amaral
que não entrasse em detalhes técnicos
do plano porque existem leis rigorosas
nos Estados Unidos contra informação
privilegiada.

Lembranças — Dura
versa no jantar, o diretor

ite a coi
rf'»c I ni

tablita de fevereiro tem que ser divulga-
do o mais rapidamente possível e ex-
plicou: As grandes empresas enviam pa-
ra os bancos as promissórias a serem
pagas com sete dias de antecedência.
Sem a tablita vai tumultuar a vida das
empresas e dos bancos.

Ih rapaz! A gente esqueceu dis-
to, disse Maílson e prometeu trabalhar
neste fim de semana para divulgá-la no
começo da semana que vem.

Quanto às taxas de juros elas conti-
nuarão altas para evitar o consumo, a
especulação. O ministro estava entu-
siasmado e falou como um verdadeiro
monetarista sobre os efeitos rápidos de
uma taxa de juros elevada para condu-
zir a economia:

O governo é burro e o mercado
muito inteligente. Nós nem imaginava-
mos todos os efeitos benéficos que po-
deria trazer uma taxa alta, disse Mail-
son, acrescentando que foi surpresa
para o governo a reação dos exportado-
res que entregaram seus contratos de
câmbio nos bancos para correr para o
overnigth. A conseqüência benéfica foi
o aumento das reservas cambiais em
USS 1.2 bilhão em uma semana. Mafl-
son contou aos empresários que durante
a tarde daquele dia havia encontrado
empresários mineiros que disseram-
: 'Ministro, com estes juros não pode-
mos estocar, temos que vender tudo".
E ele respondeu: "E exatamente este o
objetivo do governo". Por causa disto,
independente dos efeitos que tenha 50-
bre o custo da dívida pública, os juros
ficarão altos. Mas o ministro contou que
não usará os juros para. por exemplo,
derrubar o black. "Não estou preocupa-
do com o paralelo". O banqueiro Júlio
Bozano di-cordou e depois, discreta-

<erto

preocupar com o black. Afinal, se ele
disparar será um sinal de desconfiança.

Moratória — A tendência do
governo não é de fazer moratória nem
endurecer com os banqueiros interna-
cionais, disse Mailson. mas explicou:

Tenho que admitir que neste
assunto concordo com o diagnóstico da
esquerda. O Brasil não pode continuar
remetendo a quantidade de juros que
remete.

O ministro fez uma previsão de
assustar os banqueiros internacionais,
que aliás não estavam representados no
jantar. Garantiu que este ano ainda dois
outros países devem entrar em mora-
tória.

Ouvidos ontem, os empresários que
estiveram no jantar estavam confiantes.
Acham que o ministro foi sincero e
firme. "Sabe que eu estou apoiando o
plano" confessou um deles ontem. Ou-
tro disse que 

"se o plano for bem
gerenciado, dará certo". Os demais em-
presários repetiram frases na mesma
linha. Mas pelo menos dez dos 46
convidados sairam da casa do anfitrião
com a impressão dc que ele não foi
muito firme quando falou em corte dos
gastos públicos. Um dos empresários
inclusive chegou a criticar o fato de o
ministro Aloisio Alves ter poupado al-
gumas pessoas, inclusive parentes seus,
da lista de demissões:

Isto foi um desastre para o go-
verno. reagiu Maílson.

Estiveram ainda no jantar o presi-
dente do Unibanco, Israel Vainboim.
do Nacional. Marcos Magalhães Pinto,
o jornalista João Roberto Marinho, das
organizações Olobo. Artur Sendas.
Guilherme Frering, do grupo Caemi.
Luiz Octávio da Motta Veiga, Carlos
Geraldo Langoni. Paulo Guedes. Pedro
Salgado . Ricardo Fernandez. Márcio

pre >rte< Gouveia Vi
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Prestação da casa 
própria 

será congelada 
por janeiro

BRASÍLIA — As prestações da casa
própria estão congeladas pelo valor fixado
para janeiro; os carnes emitidos, que incluem
reajustes para os próximos meses, deverão ser
refeitos pelos agentes financeiros. Terminado
o congelamento, os aumentos que não foram
repassados até janeiro serão incorporados às
prestações parceladamente.

O número de parcelas ainda não foi defini-
do, segundo o presidente da Comissão de
Controle do Plano Verão, Cláudio Adilson
Gonçalves, mas até o valor de apenas uma
URP que ainda não tenha sido repassado
poderá ser subdividido. A decisão de congelar
as prestações do Sistema Financeiro da Habi-
taçáo (SFH) já foi adotada pela Comissão e
pelo ministro da Fazenda, Maílson da Nobre-
ga, mas a sua aplicação depende ainda de uma
portaria do ministro.

Essa Portaria vai regulamentar a forma de
repasse das duas URPs e da variação do IPC
(índice de Preços ao Consumidor) no período
do congelamento para as prestações, quando o
governo iniciar a flexibilização dos preços. Nos
contratos com equivalência salarial ainda falta-
riam incorporar às prestações de fevereiro e
março as URPs de dezembro e janeiro, cada
uma de 26.05% — sem considerar as catego-
rias com data-base em dezembro e janeiro.
Para aqueles com correção pela OTN, as
prestações ficam congeladas pelo valor da
OTN de janeiro. NCzS 6,17 — e, no final do
congelamento, será a-passada à variação do
IPC desde fevereiro. Durante o descongela-
mento. as prestações com cláusula de equiva-
lência salarial serão aumentadas a cada corre-
çáo salarial e as indexadas à OTN passam a ser
corrigidas pelo IPC.

Aluguéis — Os aluguéis com data de
vencimento fora do mês-calendário deverão
ser reajustados em fevereiro por uma fórmula
divulgada ontem pela Comissão de Controle
do Plano Verão. O resultado desse cálculo
vale para os vencimentos de fevereiro, pois em
março deverá ser aplicada a mesma fórmula
utilizada para os demais aluguéis para determi-
nar o valor do congelamento.

Para determinar o aluguel a pagar cujo
mês de competência abrange parte de janeiro
e parte de fevereiro, a pessoa deve dividir por
30 — os 30 dias do mês — o último valor pago.

que se refere ao período dezembro de 1988/ja-
neiro de 1989. Esse resultado deverá ser
multiplicado pelo número de dias transcorri-
dos de janeiro para determinar a parcela
devida referente a esse mês. A segunda parce-
la será determinada pela multiplicação do
último valor pago — referente aos dias de
dezembro e janeiro — pelo fator de conversão
da tabela e o seu resultado deverá ser dividido
por 30. 0 fator resultante dessa divisão de ser
multiplicado pelo número de dias eorrespon-
dente a fevereiro, para determinação da parce-
la, que deverá ser somada à primeira para
determinação do valor total do aluguel a ser
pago etn fevereiro.

Um aluguel com reajuste semestral, que
tenha sido aumentado em setembro para CzS
100 mil, por exemplo, e que tenha data de
vencimento em 15 de cada mês. Esses CzS 100
mil devem ser divididos por 30 — para esses
cálculos, todos os meses têm 30 dias — o que
dá como resultado CzS 3,33 e que deve ser
multiplicado por 15 — 15 dias de janeiro."Nesse caso, a primeira parcela do aluguel
será de NCzS 50,00. Os mesmos CzS 100 mil
devem ser multiplicados por 1,6136 — que
corresponde ao fator de conversão de setem-
bro, de acordo com a tabela para os reajustes
semestrais. Essa multiplicação resulta em
NCzS 161.36 e deverá ser dividido por 30 —
como se fevereiro tivesse 30 dias — para
determinar o valor diário do aluguel em teve-
reiro, que é de NCzS 5,38. Esse valor deve ser
multiplicado por 15 —os 15 dias de aluguel em
fevereiro — para determinar a segunda parce-
la do aluguel, que será de NCzS 80,70 e. para
chegar ao valor total a ser pago em 15 de
fevereiro, a pessoa deverá somar as duas
parcelas — NCzS 50,00 com NCzS 80,70 —
que resulta em NCzS 130,70.

Salários — A Comissão de Controle
do Plano divulgou ainda notas técnicas regula-
mentando as vendas a prazo de produtos
controlados pelo governo. Segundo a Comis-
são, o adicional de um terço do salário pago
nas férias, a partir da promulgação da Consti-
tuião, não deverá ser incluído no cálculo da
média dos rendimentos recebidos. Também
não podem ser incluídos o 13" salário e o
adicional por tempo de serviço—-esse deve ser
incorporado à média depois do cálculo.

Metalúrgico exige

que 
Fiesp cumpra o

acordo de novembro

SÀO PAULO — Os sindicatos de metalúrgicos de São
Paulo, Guarulhos e Osasco — que representam cerca de 500 mil
trabalhadores — entregaram ontem à Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp), documento no qual exigem o
cumprimento do acordo coletivo celebrado em novembro
último. O acerto prevê o disparo de um gatilho toda vez que as
perdas salariais alcançarem 10%, na diferença entre o mecanis-
mo oficial (a URP ou outro) e a inflação real.Sempre que isso
ocorrer, haverá o disparo de um gatilho de 75% dessa diferença.

Os metalúrgicos querem, também, o pagamento normal da
URP de fevereiro. A Fiesp, por intermédio do seu diretor do
Departamento Sindical, Roberto Delia Manna, pediu tempo
para consultar os seus sindicatos — tem uma reunião marcada
para hoje, de avaliação das conseqüências provocadas pelo
Plano Verão — mas reconheceu que "a convenção está em
vigor."

"Vimos pedir o cumprimento da convenção coletiva, que é
sagrada", discursou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de São Paulo, Luiz Antônio Medeiros. Ele reafirmou sua
disposição de negociar, de agora em diante, "apenas com os
empresários". Quanto ao sucesso do Plano Verão ou não,
Medeiros disse: "Que se danem o Plano Verão, o governo,
quem quiser, a convenção tem que ser cumprida".

CUT — Em Brasília, o presidente da CUT, Jair Mene-
guelli, discutiu a ocorrência ou não de perdas salariais em
decorrência do Plano Verão, durante quase quatro horas com os
ministros do Trabalho, Dorothéa Werneck, da Fazenda, Maíl-
son da Nóbrega, e do Gabinete Civil, Ronaldo Costa Couto.
"Eu sempre pensei quye a matemática era uma ciência exata,
mas estou começando a acreditar que estava enganado."
Enquanto o Dieese aponta perdas de 30% a 40% para o
conjunto dos trabalhadores, o governo sustenta que não houve
perdas salariais.

Meneguelli foi taxativo ao afirmar que a CUT não
participará de negociações com o governo para definir uma
política salarial futura (a ser implantada após o descongelamen-
to), caso não sejam zeradas as perdas salariais passadas. O
presidente da CUT anunciou que continua trabalhando para a
decretação de uma greve geral como instrumento de pressão
para a recuperação dessas perdas.

Gilson Barreto

Galvão discursa na cerimônia, ao lado de Moreira Franco (E)

BR Distribuidora vai ter

13% do seu capital aberto

O presidente da Petrobrás, Orlando Gal-
vão, anunciou ontem que a empresa pretende
abrir o capital da Petrobrás Distribuidora em
12,5% a 13%, programa já previsto para a
Petroquisa e Petrofértil, deixando a estatal
com o controle acionário. No entanto, a aber-
tura do capital da Petroquisa não poderá ser
realizada nos mesmos moldes previstos em
1986, de 25%, porque a operação atingiria um
vulto muito grande para o mercado.

Orlando Galvão afirmpu, durante o dis-
curso de posse na Petrobrás, que a abertura de
capital da Petroquisa deverá render USS 100
milhões. Tanto a Petroquisa como a Petrobrás
Distribuidora são empresas rentáveis, o que já
não ocorre com a Petrofértil que, no entanto,
vem apresentando melhores resultados nos
últimos meses, disse ele.

Orlando Galvão lamentou o episódio do
caso BR e afirmou que "todos os controles
estão sendo rechecados para que o episódio
nunca mais aconteça". Apesar das seqüelas
deixadas, a Petrobrás considera o caso encer-
rado. Ontem, entretanto, o diretor do Banco
Geral do Comércio de São Paulo, Francisco
Bonilha, confirmou na Delegacia de Defrau-
dações que participou no dia 24 de novembro
de uma reunião com o então presidente da
Petrobrás, Armando Guedes, para denunciar
a tentativa de extorsão de funcionários da BR
Distribuidora. No depoimento, ele citou os
nomes de Geraldo Magela, assessor especial
do presidente da BR, Albérico Barroso, e
também de Eid Mansur, que teria intermedia-
do a transação.

Setor de autopeças ameaça suspender fornecimentos

SÁO PAULO — Cerca de 130 representantes
de indústrias de componentes para veículos
automotores reuniram-se ontem, na sede do
Sindicato Nacional da Indústria de Autopeças
(Sindipeças), exigindo do presidente da enti-
dade Pedro Eberhardt gestões junto ao gover-
no e às montadoras para que seja encontrada
uma fórmula que evite os problemas de preços
do setor, motivados por distorções atribuídas
ao Plano Verão. Alegando uma diferença
média de 30% entre os custos de produção e os
de venda, alguns industriais ameaçaram sus-
pender as entregas de peças e partes às monta-
doras.

Na reunião, circulou com insistência a
informação que várias fábricas de vidros e
pneus já suspenderam as entregas a algumas
montadoras, entre elas a General Motors. "Se
nada for feito em breve, como durante o Plano
Cruzado, veremos pátios de montadoras
cheios de automóveis com falta de peças",
previu um dos participantes do encontro, que
terminou no começo da noite.

Eberhardt disse que o problema é geral e
foi motivado principalmente pelos aumentos
concedidos à última hora pelo governo a
muitos fornecedores de matérias-primas e ser-
viços, como cobre, níquel, zinco e combustí-
veis, vários controlados pelo próprio Estado.

"Vamos em primeiro lugar levar o problema à
direção da Anfavea (Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores), pois
não é possível vender durante muito tempo
com prejuízos elevados", reclamou ele.

Para Eberhardt. a questão pode ser resol-
vida entre as próprias empresas, com fórmulas
que vão desde a permissão para o repasse de
custos até a prorrogação dos prazos de paga-
mento. De qualquer forma, o assunto já foi
levado ao conhecimento do governo, que
também poderá contribuir para que o impasse
não se agrave.

|—| Uma das fórmulas encontradas por em-
— presários do comércio e da indústria
para administrar os conflitos entre as duas
partes, surgidos com a edição do Plano de
Verão, é a entrega, pela indústria, de metade
da encomenda com o preço antigo e de outra
metade com o preço novo. Essa proposta foi
debatida na noite de terça-feira entre os
presidentes das duas maiores federações pa-
tronais paulistas — da Indústria, Mário
Àmato, e do Comércio, Abram Szajman.
Nesta reunião ficou patente que o congela-
mento não pode durar mais que 45 dias, a fim
de que as mercadorias não faltem.

Empresário firma pacto

pelo sucesso do pacote
O Fórum Informal dos Empresários — articulação das

principais entidades patronais paulistas que representam indús-
trias, comércio, agricultura e mercado financeiro — decidiu
firmar um pacto de defesa visando o sucesso do Plano Verão e,
ao mesmo tempo, em defesa da iniciativa privada. As questões
intersetoriais serão solucionadas pelas próprias partes interessa-
das, sem gestões junto ao governo, na medida do possível. O
Fórum pretende fazer um diagnóstico das dificuldades enfrenta-
das pelos setores econômicos e preparar um documento com
sugestões ao Plano Verão a ser apresentado no dia 12 de
fevereiro ao presidente José Sarney, de forma a tirar o governo
das questões do dia-a-dia da administração do plano.

Ou seja, os empresários paulistas não querem mais ter de
negociar com o governo todas as questões problemáticas do
Plano Verão. Vão solucioná-las entre si e só vão levar ao
governo, de uma só vez, as questões realmente de hindo. O
problema salarial, por exemplo, será resolvido setor por setor,
com cada qual formulando sua política de rejustamente de
salários. As decisões foram tomadas em reunião do Fórum
Informal de Empresários na sede da Bolsa de Valores de Sáo
Paulo (Bovespa). "Os problemas que se referem à iniciativa
privada serão resolvidos por nós mesmos", afirmou o presidente
da Bolsa Eduardo da Rocha Azevedo.

Brasília — J.França
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

CODEVASF
Companhia de Desenvolvimento

do Vale do São Francisco

Administração Central
EDITAL N° 7/89

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
OBJETO fornecimento de tubulações de aço e peças
especiais para o projeto Formoso "A", no município de
Bom Jesus da Lapa. Estado da Bahia. Brasil.
CONDIÇÕES: empresas nacionais e estrangeiras com
capital social mínimo de NCzS 40.000.00 (quarenta mil
cruzados novos), ou equivalente em moeda estrangeira,
integralizado até a data de apresentação da proposta. As
empresas estrangeiras deverão ter sede em países mem-
bros do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento — BIRD, na Suíça e em Taiwan, China
LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA PROPOSTA
Edifíclo-Sede da CODEVASF, Setor de Grandes Áreas Norte
(SGAN). quadra 601. bloco I. auditório. Brasília-DF, Brasil.
Dia 24 de fevereiro de 1989, às 15 00 horas.
OBSERVAÇÃO , o edital Dodera ser adquTido na sala 202 do
endereço acima, por NCzS 10.00 (dez cruzados novosl
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.Arthur

Andersen
Consultoria I-inanceira e Auditoria

Consultoria Fiscal-Financeira
Consultoria Gerencial e de Informática

Novo endereço no Rio de JaneiroOI
Comunicamos que. a partir de segunda-feira,

dia 30 de janeiro de 1989. a Arthur Andersen estará
funcionando em seu novo endereço no Rio de Janeiro:

Praia de Botafogo, n° 300
Edifício Caemi • 4o, 6o e 7o andares
CEP 22250
Telefone: (021) 559-4141
Fac-símile: (021) 552-3253
Telex: (21) 22894

m

JOFRAN — DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS' 
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

— EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL —
CGC 76.661 842 0001-56

AVISO
O Liquidante da JOFRAN DISTRIBUIDORA DE TÍTUL OS

E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA - Em Liquidação Extrajudicial,
cumprtrxdo o disposto no artigo 26, S 4". da Lei n" 6024. de
13.03 74, comuntca «ws interessados que. terminado o prazo legai
e julgadas todas as impugnaçoei; ao "QUADRO GERAL DE
CREDORES", cujo aviso' foi pub^cado na imprensa o?'Oál e comum,
fica dtto "QUADRO", a partir desta data. considerado definitivo.

INCLUSÕES va»or em 30.12.88

direi

Maãson presidiu a reunião do CMN que avaliou o Plano Verão

Abílio Diniz no CMN aponta

problemas 
de abastecimento

BRASÍLIA — O presidente do grupo Pão
de Açúcar, Abílio Diniz, disse ontem, durante
a reunião do Conselho Monetário Nacional
(CMN), que alguns setores da economia já
estão apresentando problemas de abasteci-
mento em função do congelamento de preços
imposto pelo Plano Verão. E exemplificou
com produtos derivados do leite. Para evitar a
repetição de desabastecimento verificada no
Plano Cruzado, Diniz sugeriu aos ministros da
Fazenda. Planejamento e Trabalho que "revi-

gorem" o mais rápido possível as reuniões do
pacto social entre empresários, trabalhadores
e governo, para discutir o problema.

A maior parte da reunião do CMN foi
tomada pela discussão dos representantes de
trabalhadores e empresários sobre o Plano
Verão. Enquanto a preocupação maior dos
empresários era com o desabastecimento. que
segundo Diniz pode ser provocado pelo fato
de alguns preços ainda estarem desalinhados,
a dos trabalhadores foi com os salários. O
representante dos trabalhadores no CMN.
José Calixto Ramos, protestou contra a forma

de correção dos salários determinada pelo
Plano Verão e acusou o governo de novamen-
te ter "confiscado os salários".

Abílio Diniz também pediu muito cuidado
ao governo no momento de divulgar a inflação
de janeiro, cujas projeções iniciais apontam
para um índice entre 609í e 70%. Após a
reunião do Conselho Monetário Nacional,
Diniz salientou que o índice relativo a janeiro"é muito alto" e que os cuidados são necessá-
rios para náo confundir a população. "Não se
pode pensar que o Plano Verão faliu apenas
com base no cálculo da inflação de janeiro, já
que ele incorpora reajustes anteriores à divul-
gaçáo do programa de estabilização econõmi-
ca", comentou Diniz.

Para o presidente da Confederação Nacio-
nal do Comércio. Antônio Oliveira Santos, "o
plano está funcionando bem e a inflação está
exorcizada". Ele entende que o alto índice da
inflação de janeiro já era Ssperado. pois "cor-
responde a um período de 45 dias e não de 30
dias. conforme a metodologia rotineira para o
cálculo da inflação."

Secretaria da Receita vai

avaliar a nova indexação

BRASÍLIA \ Secretaria da Receita
Federa! poderá definir; ainda hoje. sobre a
criação di um indevidor — que poderá ser o
rendimento do over — para os impostos.
Segtmdo um técnico do governo, é necessário
garantir a retéiCi prevista pelo orçamento da
União pi .s "o penei» de indexar os impostos e-
que acabaria por se indexar o-- aluguéis, os
preços, os salários e o câmbio".

Os técnicos da Receita não estão a favor
da criação di muitas pesadas para quem atra-
sar i>s impost"^ porque elas teriam que ser
determinadas através de lei, ou seja. o gover-
no teria que mandar a proposta para o Con-
gresso Nacional c isso demandaria tempo
ficando então, perdidos, os fatos geradores
que estão ocorrendo. Segundo explicação dos
técnico-, não pode regulamentar nada de-
pt ,js. Jo fato ccodor ocorrido, o uuc implica
que até se definir t> critério estaria comprome-

ramente desprotegida, diz a fonte, que aponta
esse aspecto como um dos vários furos do
pacote econômico. O principal problema e em
relação ao Imposto de Renda que responde
por 5fori da arecadação que em 88 foi NCzS 7
bilhões ficando o IR com NCzS 4.11 bilhões.
Os técnicos alertam que com o atrativo do
atual rendimentodopvcr. que e de 25 <. nãoe
razão para o contribuinte pagar em dia o
imposto anual.

Em relação ao Imposto de Renda retido
na fonte — que o empregador desconta do
salário do empregado — e ao [PI (Imposto
sobre Produtos Industrializados) o governo
conta com a proteção porque o não recolhi-
mento dos dois tributos significa apropriação
indébita e pôde dar prisão. O problema é que
no caso da fiscalização da Receita detectar o
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Prestação da casa 
própria 

será congelada 
por janeiro

BRASÍLIA — As prestações da casa
própria estão congeladas pelo valor fixado
para janeiro; os carnes emitidos, que incluem
reajustes para os próximos meses, deverão ser
/efeitos pelos agentes financeiros. Terminado
o congelamento, os aumentos que não foram
repassados até janeiro serão incorporados às

.prestações parceladamente.
O número de parcelas ainda não foi defini-

do, segundo o presidente da Comissão de
Controle do Plano Verão, Cláudio Adilson
Gonçalves, mas até o valor de apenas uma
URP que ainda não tenha sido repassado
poderá ser subdividido. A decisão de congelar
as prestações do Sistema Financeiro da Habi-
tação (SFH) já foi adotada pela Comissão e
pelo ministro da Fazenda, Maflson da Nobre-
ga, mas a sua aplicação depende ainda de uma
portaria do ministro.

Essa Portaria vai regulamentar a forma de
repasse das duas URPs e da variação do IPC
(índice de Preços ao Consumidor) no período
do congelamento para as prestações, quando o
governo iniciar a flexibilização dos preços. Nos
contratos com equivalência salarial ainda falta-
riam incorporar às prestações de fevereiro e
março as URPs de dezembro e janeiro, cada
uma de 26,05% — sem considerar as catego-
rias com data-base em dezembro e janeiro.
Para aqueles com correção pela OTN. as
prestações ficam congeladas pelo valor da
OTN de janeiro, NCzS 6,17 — e, no final do
congelamento, será repassada à variação do
IPC desde fevereiro. Durante o descongela-
mento, as prestações com cláusula de equiva-
léncia salarial serão aumentadas a cada corre-
ção salarial e as indexadas à OTN passam a ser
corrigidas pelo IPC.

Aluguéis — Os aluguéis com data de
vencimento fora do mès-calendário deverão
ser reajustados em fevereiro por uma fórmula
divulgada ontem pela Comissão de Controle
do Plano Verão. O resultado desse cálculo
vale para os vencimentos de fevereiro, pois em
março deverá ser aplicada a mesma fórmula
utilizada para os demais aluguéis para determi-
nar o valor do congelamento.

Para determinar o aluguel a pagar cujo
mês de competência abrange parte de janeiro
e parte de fevereiro, a pessoa deve dividir por
30 — os 30 dias do mês — o último valor pago.

que se refere ao período dezembro de 1988/ja-
neiro de 1989. Esse resultado deverá ser
multiplicado pelo número de dias transcorri-
dos de janeiro para determinar a parcela
devida referente a esse mês. A segunda parce-
la será determinada pela multiplicação do
último valor pago — referente aos dias de
dezembro e janeiro — pelo fator de conversão
da tabela c o seu resultado deverá ser dividido
por 30. 0 fator resultante dessa divisão de ser
multiplicado pelo número de dias correspon-
dente a fevereiro, para determinação da parce-
la, que deverá ser- somada à primeira para
determinação do valor total do aluguel a ser
pago em fevereiro.

Um aluguel com reajuste semestral, que
tenha sido aumentado em setembro para CzS
100 mil, por exemplo, e que tenha data de
vencimento em 15 de cada mês. Esses CzS 100
mil devem ser divididos por 30 — para esses
cálculos, todos os meses têm 30 dias — o que
dá como resultado CzS 3.33 e que deve ser
multiplicado por 15 — 15 dias de janeiro."Nesse caso, a primeira parcela do aluguel
será de NCzS 50,00. Os mesmos CzS 100 mil
devem ser multiplicados por 1,6136 — que
corresponde ao fator de conversão de setem-
bro, de acordo com a tabela para os reajustes
semestrais. Essa multiplicação resulta em
NCzS 161,36 e deverá ser dividido por 30 —
como se fevereiro tivesse 30 dias — para
determinar o valor diário do aluguel em leve-
reiro, que é de NCzS 5,38. Esse valor deve ser
multiplicado por 15 — os 15 dias de aluguel em
fevereiro — para determinar a segunda parce-
la do aluguel, que será de NCzS 80,70 e, para
chegar ao valor total a ser pago em 15 de
fevereiro, a pessoa deverá somar as duas

1 parcelas — NCzS 50,00 com NCzS 80,70 —
que resulta em NCzS 130,70.

Salários — A Comissão de Controle
do Plano divulgou ainda notas técnicas regula-
mèntando as vendas a prazo de produtos
controlados pelo governo. Segundo a Comis-
são, o adicional de um terço do salário pago
nas férias! a partir da promulgação da Consti-
tuião. não deverá ser incluído no cálculo da
media dos rendimentos recebidos. Também
não podem ser incluídos o 13° salário e o
adicionai por tempo de serviço — esse deve ser
incorporado à média depois do cálculo.

Metalúrgico exige

que 
Fiesp cumpra o

acordo de novembro

SÃO PAULO — Os sindicatos de metalúrgicos de São
Paulo, Guarulhos e Osasco — que representam cerca de 500 mil
trabalhadores — entregaram ontem à Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp), documento no qual exigem o
cumprimento do acordo coletivo celebrado em novembro
último. O aceno prevê o disparo de um gatilho toda vez que as
perdas salariais alcançarem 10%, na diferença entre o mecanis-
mo oficial (a URP ou outro) e a inflação real.Sempre que isso
ocorrer, haverá o disparo de um gatilho de 75% dessa diferença.

Os metalúrgicos querem, também, o pagamento normal da
URP de fevereiro. A Fiesp, por intermédio do seu diretor do
Departamento Sindical, Roberto Delia Manna, pediu tempo
para consultar os seus sindicatos — tem uma reunião marcada
para hoje, de avaliação das conseqüências provocadas pelo
Plano Verão — mas reconheceu que "a convenção está em
vigor."

"Vimos pedir o cumprimento da convenção coletiva, que é
sagrada", discursou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de São Paulo, Luiz Antônio Medeiros. Ele reafirmou sua
disposição de negociar, de agora em diante, "apenas com os
empresários". Quanto ao sucesso do Plano Verão ou não,
Medeiros disse: "Que se danem o Plano Verão, o governo,
quem quiser, a convenção tem que ser cumprida".

CUT — Em Brasília, o presidente da CUT, Jair Mene-
guelli, discutiu a ocorrência ou não de perdas salariais em
decorrência do Plano Verão, durante quase quatro horas com os
ministros do Trabalho, Dorothéa Werneck, da Fazenda, Maíl-
son da Nóbrega, e do Gabinete Civil, Ronaldo Costa Couto.
"Eu sempre pensei quye a matemática era uma ciência exata,
mas estou começando a acreditar que estava enganado."
Enquanto o Dieese aponta perdas de 30% a 40% para o
conjunto dos trabalhadores, o governo sustenta que não houve
perdas salariais.

Meneguelli foi taxativo ao afirmar que a CUT não
participará de negociações com o governo para definir uma
política salarial futura (a ser implantada após o descongelamen-
to), caso não sejam zeradas as perdas salariais passadas. O
presidente da CUT anunciou que continua trabalhando para a
decretação de uma greve geral como instrumento de pressão
para a recuperação dessas perdas.

Gilson Barreto

Galvão discursa na cerimônia, ao lado de Moreira Franco (E)

BR Distribuidora vai ter

13% do seu capital aberto

O presidente da Petrobrás, Orlando Gal-
vão, anunciou ontem que a empresa pretende
abrir o capital da Petrobrás Distribuidora em
12.5% a 13%, programa já previsto para a
Petroquisa e Petrofértil, deixando a estatal
com o controle acionário. No entanto, a aber-
tura do capital da Petroquisa não poderá ser
realizada nos mesmos moldes previstos em
1986, de 25%, porque a operação atingiria um
vulto muito grande para o mercado.

Orlando Galvão afirmou, durante o dis-
curso de posse na Petrobrás, que a abertura de
capital da Petroquisa deverá render USS 100
milhões. Tanto a Petroquisa como a Petrobrás
Distribuidora são empresas rentáveis, o que já
não ocorre com a Petrofértil que, no entanto,
vem apresentando melhores resultados nos
últimos meses, disse ele.

Orlando Galvão lamentou o episódio do
caso BR e afirmou que "todos os controles
estão sendo rechecados para que o episódio
nunca mais aconteça". Apesar das seqüelas
deixadas, a Petrobrás considera o caso encer-
rado. Ontem, entretanto, o diretor do Banco
Geral do Comércio de São Paulo, Francisco
Bonilha, confirmou na Delegacia de Defrau-
dações que participou no dia 24 de novembro
de uma reunião com o então presidente da
Petrobrás, Armando Guedes, para denunciar
a tentativa de extorsão de funcionários da BR
Distribuidora. No depoimento, ele citou os
nomes de Geraldo Magela, assessor especial
do presidente da BR, Albérico Barroso, e
também de Eid Mansur, que teria intermedia-
do a transação.

Setor de autopeças ameaça suspender fornecimentos

SAo PAULO — Cerca de 130 represen-
tantes de indústrias de componentes para
veículos automotores reuniram-se ontem, na
sede do Sindicato Nacional da Indústria de
Autopeças (Sindipeças), exigindo do presiden-
te da entidade Pedro Eberhardt gestões junto
ao governo e às montadoras para que seja
encontrada uma fórmula que evite os proble-
mas de preços do setor, motivados por distor-
ções atribuídas ao Plano Verão. Alegando
uma diferença média de 30% entre os custos
de produção e os de venda, alguns industriais
ameaçaram suspender as entregas de peças e
partes às montadoras.

Na reunião, circulou com insistência a
informação que várias fábricas de vidros e
pneus já suspenderam as entregas a algumas
montadoras, entre elas a General Motors. "Se
nada for feito em breve, como durante o Plano
Cruzado, veremos pátios de montadoras
cheios de automóveis com falta de peças",
previu um dos participantes do encontro, que
terminou no começo da noite.

Eberhardt disse que o problema é geral e
foi motivado principalmente pelos aumentos
concedidos à última hora pelo governo a
muitos fornecedores de matérias-primas e ser-
viços, como cobre, níquel, zinco e combustí-
veis, vários controlados pelo próprio Estado.

"Vamos em primeiro lugar levar o problema à
direção da Anfavea (Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores), pois
não é possível vender durante muito tempo
com prejuízos elevados", reclamou ele.

Para Eberhardt, a questão pode ser resol-
vida entre as próprias empresas, com fórmulas
que vão desde a permissão para o repasse de
custos até a prorrogação dos prazos de paga-
mento. De qualquer forma, o assunto já foi
levado ao conhecimento do governo, que
também poderá contribuir para que o impasse
não se agrave.

|—| Uma das fórmulas encontradas pur em-
— presários do comércio e da indústria
para administrar os conflitos entre as duas
partes, surgidos com a edição do Plano de
Verão, é a entrega, pela indústria, de metade
da encomenda com o preço antigo e de outra
metade com o preço novo. Essa proposta foi
debatida na noite de terça-feira entre os
presidentes das duas maiores federações pa-
tromãs paulistas — da Indústria, Mário
Ainato, e do Comércio, Abram Szajman]
Nesta reunião ficou patente (pie o congela-
mento não pode durar mais (pie 45 dias, a fim
de que as mercadorias não faltem.

Empresário firma pacto

pelo sucesso do pacote
O Fórum Informal dos Empresários — articulação das

principais entidades patronais paulistas que representam indús-
trias, comércio, agricultura e mercado financeiro — decidiu
firmar um pacto de defesa visando o sucesso do Plano Verão e,
ao mesmo tempo, em defesa da iniciativa privada. As questões
intersetoriais serão solucionadas pelas próprias partes interessa-
das, sem gestões junto ao governo, na medida do possível. O
Fórum pretende fazer um diagnóstico das dificuldades enfrenta-
das pelos setores econômicos e preparar um documento com
sugestões ao Plano Verão a ser apresentado no dia 12 de
fevereiro ao presidente José Sarney, de forma a tirar o governo
das questões do dia-a-dia da administração do plano.

Ou seja, os empresários paulistas não querem mais ter de
negociar com o governo todas as questões problemáticas do
Plano Verão. Vão solucioná-las entre si e só vão levar ao
governo, cie uma só vez, as questões realmente de fungo. O
problema salarial, por exemplo, será resolvido setor por setor,
com cada qual formulando sua política de rejustamente de
salários. As decisões foram tomadas cm reunião do Fórum
Informal de Empresários na sede da Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa). "Os problemas que se referem à iniciativa
privada serão resolvidos por nós mesmos", afirmou o presidente
da Bolsa Eduardo da Rocha Azevedo.

Brasília — J.França
SUtí" 
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Maãson presidiu a reunião do CMN (jue avaliou Verão

O melhor sistema de

comunicação do país deixou

de ser privilégio dos grandes.
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MULTITEL 1000 CP
LANÇAMENTO

Até hoje, só grandes empresas
tinham acesso ao mais avançado
KS totalmente eletrônico do país,o MULTITF.L 1000 Agora a

Multiteí acaba de estender esse
privilégio a pequenas e médias

empresas, escritório e resi-
ciências. Desenvolveu um KS

COMPACTO, com capacidade des-
tronco c 4 ramais até 8 troncos e 16

xecuta as mesmas funções do MUI.T1-
preço bem mais acessível. É o novo° COMPACTO, totalmente eletrônico.
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imaFDíi K»-\rndedor Autori/ado
Comércio de Materiais Telefônicos Ltdu.Especializado em Revenda de Material Telefônico
Rua Senador Pompeu, 154/A - Loja - 2o Pavimento- Ttls., 2JJ-8326 — 253-9439Rio - telex (021) 37061 dmtc -

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

CODEVASF
Companhia de Desenvolvimento

do Vale do São Francisco

Administração Central
EDITAL N° 7/89

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
OBJETO: fornocimento de tubulações de aço e peçasespeciais para o projeto Formoso "A", no município de
Bom Jesus da Lapa. Estado da Bahia, Brasil.
CONDIÇÕES; empresas nacionais e estrangeiras com
capital social minimo de NCzS 40.000,00 (quarenta mil
cruzados novos), ou equivalente em moeda estrangeira,
integralizado até a data de apresentação da proposta. As
empresas estrangeiras deverão ter sede em países mem-
bros do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento — BIRD, na Suíça e em Taiwan. China.
LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA PROPOSTA.
Edificio-Sede da CODEVASF, Setor do Grandes Áreas Norte
(SGAN). quadra 601, bloco i. auditório, Brasília-DF, Brasil.
Dia 24 de fevereiro de 1989, às 15:00 horas.
OBSERVAÇÃO: o edital poderá ser adquirido na sala 202 do
endereço acima, por NCzS 10.00 (dez cruzados novos).

Área de Administração e Finanças

JB

Cidade
Os fotos

e o charme
do Rio estão

no Cidade.

aArthur

Andersen
Consultoria F inanceira e Auditoria

Consultoria Fiscal-Financeira
Consultoria Gerencial c de Informatica

Novo endereço no Rio de Janeiro

Comunicamos que. a partir de segunda-feira,
dia 30 de janeiro de 1989. a Arthur Andersen estará

funcionando em seu novo endereço no Rio de Janeiro:

Praia de Botafogo, n° 300
Edifício Caemi - 4o, 6o e 7o andares
CEP 22250
Telefone: (021) 559-4141
Fac-símile: (021) 552-3253
Telex: (21) 22894

JOFRAN — DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS

E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL —

CGC: 76 661 842'0001-56
AVISO

O Liquidante d.i JOFRAN — DISTRIBUIDORA DE TlTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA — Em liquidação Extrajudicial,
cumprrndo o disposto no artigo 26. 5 \ da Le; n 6024. do
13 03.74. comunica aos interessados que terminado o prazo lega?
e julgadas todas as Impugnaçâes ao «ÓUACRO GERAL Li
CREDORES", cujo aviso foi pu&icad > na tmptèrs.i oficia e c omum,
fca dito "QUADROa partir desta data. ccr.s-áerado ddf?nit;vo.
com as modificações abaixo indicadas
INCLUSÕES

; Trabalhistas
rs da Massa

ÀjntibatPR}; Rua Ima*orto AfeQreíHo>'. mv
P,i'j?cxSP) Rua S

¦ em 30 12.38
rS 895 155,55

Maílson 
pede 

a empresários

que 
mantenham os estoques

BRASÍLIA — "O comercio c a indústria
terão que fazer promoções para manter os seus
estoques." A comunicação foi feita ontem
pelo ministro da Fazenda, Maílson da Nobre-
ga, durante a reunião do Conselho Monetário
Nacional cm resposta às alegações dos dois
setores de que é impossível manter os estoques
com a atual taxa de juros.

Advertido pelo presidente do Grupo Pão
de Açúcar, empresário Abílio Diniz, sobre o
perigo de desabastecimentò — "porque o
consumo continua alto apesar dos juros" — o
ministro garantiu que não vai se repetir o que
ocorreu durante o Plano Cruzado, destacando
que "as taxas atuais não vão se manter altas
por muito tempo, sob pena de inviabilizar os
investimentos."

Para o ministro, a avaliação da primeira
semana do plano demonstra que há sinais
muito positivos e o "movimento provocado
pelos juros altos era esperado pelo governo,
não havendo um sinal de monetização." Na
questão do abastecimento, enfatizou Maflson,
hã problemas sérios, mas que não podem ser

comparados aos que ocorreram nos outros
congelamentos, porque desta vez o governo
foi ajudado pelas listas negociadas no pacto
social. Ele reconhece que há desalinhamemo
de preos, já tendo identificado dois, que são
pneus e tintas. Mas os supermercados garanti-
ram, destacou, que o atual nível de preços
praticados permite suportar por um Bom
tempo.

Abílio Diniz informou que outros produ-
tos, como derivados de leite, estão apresentan-
do problemas de abastecimento. E sugeriu que
os ministros da Fazenda, do Trabalho e do
Planejamento "revigorem" o mais rápido pos-
sível as reuniões do pacto social entre empre-
sários, trabalhadores e governo para discuti-
rem juntos o problema.

A maior parte da reunião do CMN foi
tomada pela discussão dos representantes dos
trabalhadores e empresários sobre o Plano
Verão. Enquanto a preocupação maior dos
empresários era com o desabastecimentò, a
dos trabalhadores foi com os salários.

Secretaria da Receita vai

avaliar a nova indexação

BRASÍLIA — A Secretaria da Receita
Federal poderá definir, ainda hoje. sobre a
criação de um indexador — que poderá ser o
rendimento do over — para os impostos.
Segundo um fecnico do governo, é necessário
garantir a receita prev ista pelo orçamento da
União mas "o perigo de indexar os impostos c
que acabaria por se indexar os aluguéis, os
preços, os pátios e o câmbio".

Os (étnicos da Receita não estão a favor
da criação dc multa* pesadas para quem atra-
sar os impostos porque elas teriam que ser
determinada através de lei. ou seja. o gover-
no teria que mandar a proposta para O Con-
gresso Nacional e isso demandaria tempo
ficando então, perdidos, os fatos £eradorc>
que estão ocorrendo.; Segundo explicação dos
técnico*, não se p>\ie regulamentar nada de-

ramente desprotegida, di/ a fonte, que aponta
esse aspecto como um dos vários furos do
pacote econômico. O principal problema é em
relação ao Imposto de Renda que responde
por 56Cí da arccadação que em 83 foi NCzS 7
bilhões ficando o IR coro NC. S 4.11 bilhões.
Os técnicos alertam que corri o atrativo do
atual rendimento do over. que e de 15rí. não é
razão para o contribuinte pagif em dia o
imposto anual.

Em relação ao Impo : > de Renda retido
na fonte — que o empre gaJotj desconta do
<il.trio do empregado
sobre Produtos Industr.
conta com a proteção pi»
mento dos dois trihat- -s s
indébita c pode dar pnsáe
no caso Ja fiscalização d.
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Está 
armada a briga entre comércio vare-

jista, especialmente os supermercados,
e seus fornecedores, a indústria. A questão
é saber como acertarão preços, em regime
não inflacionário.

Com inflação, funciona assim. O forne-
cedor, ao fazer seu preço, embute um custo
financeiro, uma previsão de inflação, pois o
supermercado lhe paga em 30 ou 60 dias.
Como o supermercado recebe à vista, direto
nos caixas, ele absorve esse custo financei-
ro. Entre receber a vista e pagar a prazo,
abre-se um tempo precioso, em que o dire-
tor financeiro do supermercado faz girar o
dinheiro, em aplicações financeiras. Estas,
freqüentemente, são mais rentáveis que á
atividade comercial em si, de modo que o
supermercado podia reduzir sua margem,
vendendo quase pelo mesmo preço que
pagava.

Sem inflação e sem correção monetá-
ria, como fica? Os supermercados querem
que os fornecedores apliquem um desconto
nos seus preços — um desconto equivalente,
por exemplo, ao que se aplica com a tablita.
Se a inflação vai ser zero ou muito baixa, é
preciso retirar dos preços o que era inflação
embutida. Dizem os supermercados que
precisam agora aumentar suas margens de
lucro comercial, uma vez que se reduziram
os ganhos financeiros, mesmo com os juros
altos.

Os fornecedores não parecem muito
dispostos a conceder o desconto. Conse-
qüência, os supermercados param de com-
prar. Conseqüência maior: desabasteci-
mento.

O problema foi levado até o ministro
Maílson da Nóbrega, alguns comerciantes
solicitando que o governo arbitre a taxa de
desconto. O ministro, porém, parece ineli-
nado a deixar que o mercado resolva por si.

Sem preço
A Associação da Indústria do Calçado do

Rio Grande do Sul informa que o preço dos
insumos subiu 50% nos últimos 15 dias. Assim,
tornou-se impossível fazer preço para venda do
calçado no país: se a indústria repassa os aumen-
tos, estoura o congelamento; se respeita o conge-
lamento, tem prejuízo. Com os negócios para-
dos, os fabricantes discutem a situação no próxi-
mo dia 30.
Boi g-ordo

Comerciantes do Ceará informam que não
pagaRão mais que NCz$ 1,70 pelo quilo do boi
gordo. Se os pecuaristas insistirem em cobrar
mais, frigoríficos e açougues ameaçam suspender
as compras. Não distribuirão para não pagar
ágio.
Ovos e milho

Os avicultores do Ceará têm milho para
alimentar suas galinhas para apenas mais uma
semana. Informam que, se precisarem comprar
milho em outros estados, o preço final do ovo
ficará mais caro que o do congelamento.

Neg-ativo
A demissão de 90 mil funcionários públicos

representa economia muito pequena nos gastos
do governo. Tem mais efeito simbólico — serve
para demonstrar que o governo está cortando na
própria carne.

No caso, o jogo de empurra das demissões
entre o presidente Sarney e o Congresso, nin-
guém querendo assiná-las, também tem um efei-
to simbólico. Negativo.
Programa

O deputado Ulysses Guimarães pediu aos
economistas Luciano Coutinho, cx-secretario-
geral do Ministério de Ciência e Tecnologia, e
Carlos Lessa, ex-diretor do BNDES, que não
assumam novos compromissos profissionais defi-
nitivos. Quer tê-los com tempo para escreverem
o programa econômico do PMDB. para a con-
vençáo de março.
Discretamente

A Receita Federal regulamenta o negócio
dos consórcios no pais, e assim nao pode intervir
na eleição da diretoria da Associação Nacional
dos Consórcios, marcada para o próximo dia 2.
Discretamente, porém, a Receita torce pela
chapa de oposição. Os consórcios empregam 30
mil pessoas c vendem 60 mil de consumo por
mês.
Ajuda

Acompanhado de Lula, o prefeito de Porto
Alegre, Ohvio Dutra, parte para um giro curo-
peu, em março próximo. Vai visitar instituições
financeiras em busca de empréstimos e até doa-
çóes.

Se conseguir, poderia depois dar uma passa-
da em Brasília e mostrar o mapa da mina ao
ministro Maílson da Nóbrega. Faz anos que o
Brasil não pega um centavo novo.

Salários
O ex-ministro da Fazenda. Luiz Carlos

Bresser Pereira, acha que é indispensável uma
regra salarial para o Plano Verão, mas com base
na" nova inflação. Para Bresser. c fundamental
que a correção dos salários seja mensal, porque
senão se desequilibra muito a economia.

Carlos Alberto Sardenberg, comsucvrsais

Pelo menos três distribuidoras deve-
rão ser fechadas hoje pelo Banco Central
em função de prejuízos na,negociação de
títulos estaduais. São elas Credimus, Pri-
ce e a Fórmula, segundo informou ontem
o presidente da Credimus, Newton
Thuin. A perda total com os papéis
estaduais pode chegar a NCz$ 400 mi-
Ihões, dos quais NCz$ 210 milhões foram
financiados pelo Banco do Brasil. A
consumação da falência financeira dessas
instituições ocorreu ontem, quando a
Distribuidora de Valores do Estado do
Rio de Janeiro (Diverj) resolveu recom-
prar as Obrigações do Tesouro Estadual
(OTEs) pagando juros de 14% ao ano e
dando prejuízo de, em média, NCz$ 0,50
por título.

O que deverá determinar a interven-
ção do Banco Central nessas instituições
é que elas precisam ir ao mercado todos
os dias para conseguir dinheiro — usando
as OTEs como garantia do financiamento
— mas acertam um acordo de devolver
esses recursos no dia seguinte. Ontem,
essas distribuidoras, com enormes prejuí-
zos, disseram que não devolveriam o
dinheiro, que devem, em sua maior par-
te, ao Banco do Brasil. As distribuidoras
dos estados, entretanto, já garantiram
ontem que elas vão honrar os prejuízos

Credimus

estava toda

irregular

Joyce Jane

Bb, Distribuidora Credimus comprou 164
A vezes o valor de seu patrimônio em
Obrigações do Tesouro Estadual (OTEs)
quando, legalmente, não poderia ter adquiri-
do um montante superior a 30 vezes seu
patrimônio. Isso significa que ela possui em
carteira um total de títulos quase seis vezes
acima o que ela poderia ter. Cabia ao
Departamento de Fiscalização do Banco
Central ter conferido se a instituição estava
dentro da lei. Não estava.

Mas, segundo informações oficiosas, o
Banco Central tinha conhecimento da irregu-
laridade. E não podia ser diferente. No
balanço da Credimus do fim do ano, publica-
do pela Andima (Associação Nacional das
Instituições de Mercado Aberto), esta decla-
rado que sua posição em papéis estaduais
alcançava CZS 104.433.694.128,89, enquan-

do Banco do Brasil, recomprando
OTEs que estão em seu poder.

Recompra — Tudo começou
quando, no Plano Verão, o governo fede-
ral decidiu acabar com a correção mone-
tária. Assim como as Obrigações do Te-
souro Nacional (OTNs), as OTEs eram
corrigidas pela correção monetária mais
juros. Com o fim da correção, esses
títulos teriam que ser recomprados pelos
estados e substituídos por outros papéis.
Com o valor de recompra estipulado pela
Diverj (abaixo do preço de balanço),
essas instituições teriam que repor um
grande volume de capital, que aumentava
de acordo com a quantidade de papéis em
carteira. A perda da Credimus seria de
NCz$ 14 milhões e a da Fórmula de NCz$
300 mil.

As instituições, que possuem OTEs
do Rio de Janeiro, acusaram o Governo
do Estado de estar querendo se aprovei-
tar da situação do fim da correção mone-
tária para poder fazer caixa. "Eles que-
riam US$ 20 milhões de presente para o
Estado", disparou Fernando Orotavo,
diretor da Credimus.

Mas, o que acontece, é que a situação
do Rio é bastante peculiar. Por uma
questão técnica — a chamada Resolução
551 — os papéis do Rio de Janeiro foram

to seu patrimônio estava em apenas CZS
636.944.753,66 ou seja, os títulos em carteira
são 164 vezes o seu patrimônio.

Por isso, seu prejuízo seria tão grande. A
Credimus perderia com a revenda de suas
OTEs um total de NCZS 14 milhões, com o
que ela poderia adquirir 1.200 Monzas. Para
não realizar essa perda, ela resolveu enfren-
tar a decisão da Diverj em estipular os preços
abaixo do seu valor contábil e decidiu não
honrar a operação.

Preparação —Na verdade, a Credi-
mus se preparou para dar um golpe de
mestre no Estado. Primeiro, ela se preocu-
pou em não pegar dinheiro com nenhum
cliente seu, tomando empréstimos apenas
com as próprias Distribuidoras do Estado
que, por sua vez, recorrem à Gerência de
Operações Financeiras (Gerof) do Banco do
Brasil. Além disso, ontem ela resolveu pagar
todas as suas contas, inclusive os salários de
seus funcionários, para que uma intervenção
do Banco Central não prejudicasse ninguém
que negocia com ela. Afinal, o dono da
Credimus tem participação acionária em ou-
tras instituições financeiras e não quer per-
der seus parceiros."O prejuízo não vai ser de ninguém. As
perdas da Credimus são apenas morais. Se
não honramos o compromisso de recompra ,
quem quebra é quem nos emprestou o di-

vendidos a um preço contábil diferente
do que ele realmente valia em mercado.
Assim, cada instituição que comprou es-
ses papéis fez, na hora da compra, uma
grande caixa, que crescia na mesma pro-
porção do volume de títulos comprados.
Isso significa que, na hora da posse, as
instituições tiveram um grande lucro, que
teriam que devolver agora, com o leilão.
Só que, no acerto de contas, essas insti-
tuições se dizem sem caixa.

Fiscalização — Os fiscais do
Banco Central já estavam desde terça-
feira de sobreaviso, cientes da precária
saúde financeira de algumas instituições.
Segundo Edmilson Martins, da Credi-
mus, os fiscais daquela instituição estive-
ram na distribuidora tomando pé da si-
tuação e ficaram sabendo, inclusive, que
as empresas vão tentar acionar os estados
para tentar, de alguma forma, reverter a
situação.

Ontem, técnicos do Banco Central se
reuniram para estudar a postura do go-
verno em relação a essas distribuidoras.
A situação de insolvência do mercado
vinha sendo acompanhada atentamente
pelo Banco. Alguns técnicos, inclusive, já
tinham proposto há meses a liquidação da
Credimus, mas o diretor de Fiscalização
José Tupy Caldas de Moura, não aceitou.

nheiro que, no caso, foi a própria Diverj,
que obteve recursos junto ao Banco do
Brasil", disse Edmilson Martins, que traba-
lha na Credimus. Aliás, foi esse funcionário
que entrou com mandato na Justiça exigindo
o respeito do tabelamento dos juros em 12%
ao ano, decisão que favoreceria muito a
posição de quem tivesse OTEs cm carteira.

Privilégios — Mas há muito tempo
todo o mercado sabe que a Credimus estava
tendo muito prejuízo com as OTEs. Há
quem afirme que as ligações de Newton
Thuin com governo são muito fortes, o que
fez com que o Banco Central fizesse vista
grossa para muitas das suas irregularidades.
Entre elas, possuir um volume de papel
muito acima do permitido. Segundo circula
no mercado, Thuin é compadre do presiden-
te Sarney e tem ligações muito estreitas com
a família de Jorge Murad, ex-genro e ex-
assessor do presidente Sarney. A amizade
começou em São Luís do Maranhão, onde
morava o pai de Thuin.

Para poder comprar tantos títulos, New-
ton Thuin alugou lugares nas carteiras de
outras instituições financeiras. Mas, garante
Thuin, há muito tempo que ele retirou esses
títulos das outras instituições e vem, ele
mesmo, financiando diariamente esses títu-
los no mercado financeiro.

Os negócios com as OTEs do Rio deram
lucros fáceis para muitas instituições do merca-
do. Depois, o que parecia dinheiro imediato
acabou se transformando em grandes dores de
cabeça para corretores e para a administração
da dívida. Mas, o presidente da Diverj, Paulo
Mallmann, garante que o preço de recompra
estabelecido pelo Estado nada mais é do que a
média das rentabilidades oferecidas pelos pa-
péis nos últimos dois anos. "Estamos pagando
pelo papel o que ele vale em mercado", diz
Mallmann.

O que ocorreu é que muitas instituições se
utilizaram de um artifício legal para obter
capital de giro. Agora, não querem devolver
esse dinheiro, que já virou Mercedes Bens,
imóveis ou servir para cobrir necessidade de
caixa imediata de instituições com problemas
de liquidez. As OTEs pareciam a galinha dos
ovos de ouro do mercado financeiro. Só que,
agora, o Estado quer de volta seu dinheiro.

A operação — Comprar OTEs e fi-
nanciar diariamente no mercado foi, durante
muito tempo, um excelente negócio. Primeiro,
a instituição comprava um papel que valia 100
(exemplo hipotético), mas recebia, de imedia-
to, 120. Esses 20 a mais eram embolsados pela
instituição, que podia pegar esse dinheiro para

Fase do lucro fácil terminou
comprar uma casa no campo ou qualquer
outra coisa que o empresário financeiro dese-
jasse. Esse valor acima do real é conhecido no
mercado com o nome de valor de lastro.

O valor real se distanciou do valor de
lastro devido às elevações das taxas reais de
juros do overnight. O que ocorreu é que as
taxas subiram muito rápido e, cada vez que
elas subiam, os Estados precisavam reajustar o
valor de lastro de seus títulos. E a cada
reajuste as instituições financeiras tinham que
repor o dinheiro da diferença. Foi nesse mo-
mento que a galinha dos ovos de ouro come-
çou a se mostrar um negócio perigoso.

Como muitas instituições tinham dificulda-
des de repor o dinheiro em velocidade rápida,
o Estado do Rio começou a fazer os ajustes de
forma mais gradual. Com isso, a diferença
entre o lastro e o valor de mercado foi
aumentando. A cada reajuste mais brusco que
a Diverj fazia, seus telefones não paravam de
tocar com chamadas de corretores chorosos
com as correções.

Mas, na hora da recompra, a Diverj resol-
veu não dar privilégios a ninguém e fez o
ajuste que faltava de uma só vez, obrigando
todo mundo a repor de uma só vez as apropria-
ções dos últimos anos. Muitas instituições

venderam parte de seus ativos para honrar
essa diferença. Outras não conseguiram fazer
isso e não honraram seus compromissos
ontem.

Quem perde— A decisão de algumas
instituições em não vender suas OTEs para o
Estado c nem honrar o compromisso de re-
compra, vai obrigar a Diverj a recomprar seus
títulos sem fazer os ajustes, pagando o preço
contábil pelos seus papéis, que são muito
acima do que eles realmente valem. Nesse
caso, a Diverj perde, mas as instituições que
não devolvem o dinheiro deverão fechar. A
maioria dos títulos está com o Banco do Brasil,
mas o Estado do Rio já informou que vai
comprar sem nenhuma perda para o banco.

"Esse dinheiro que a Diverj quer ela já
tomou de volta no dia a dia, quando reajustou
gradualmente os papéis", acredita Olímpio
Vianna, diretor da Distribuidora Fórmula, que
í^firma que se ela vendesse seus títulos pelo
preço determinado pela Diverj seu prejuízo
chegaria a NZCS 300 mil. E informa que vai
entrar com medida cauteíar na Justiça contra a
Diverj.

Andima não apoiou

as distribuidoras
Desta vez a Associação Nacional das Insti-

tuições de Mercado Aberto (Andima) nao
tentou evitar as perdas do mercado com a
recompra dos títulos. O que fez loi pedir aos
estados que estabelecessem preços tixos pela
compra e venda dos títulos e que a operação
fosse realizada em um único dia. As distribui-
doras atenderam. A Andima nao fez mais do
que isso.

Ontem, meia dúzia de distribuidoras com
grandes riscos de quebras se reuniu na Andima
tentando encontrar uma solução e buscar
apoio da instituição. Sua reunião não cmpol-
gou os associados. O diretor presente da
entidade. João Magno Coutinho de Souza
Dias, disse que a Andima "não estava coordç-
nando nenhuma reunião, mas apenas deixan-
do cumprir o direito que qualquer associado
tem, que é o de convocar uma reunião".

Souza Dias classificou as perdas de "mons-

trúosas". Mas, admitiu que quem perde agora
já teve muitos ganhos em outras épocas.
"Quem comprou OTE do Rio pegou o dinhei-
ro e tirou o lucro dentro da empresa. Coloca-
ram em algum lugar e agora ninguém quer
bancar", afirmou ele.

Maltnann justifica
decisão de ontem
O presidente da Diverj Paulo Mallmann,

deve ter sido ontem o homem mais odiado do
mercado financeiro. Sua decisão, tomada cm
conjunto com as secretarias econômicas do
Estado e com o governador Moreira Franco,
irritou muita gente e levou à tomada de
algumas providências como. por exemplo, exi-
gir a presença de seguranças da Polícia Civil na
Diverj.

Mas ele encara tudo isso com muita riatu-
ralidade. "O preço que determinamos para as
OTEs não foi por acaso. Na verdade, fizemos
um levantamento de todas as taxas que as
OTEs foram vendidas nos últimos anos e
tiramos a média", explicou cie.

Mallmann disse que os prejuízos do mer-
cado se tornaram inevitáveis Depois de deter-
minados os preços, a Diverj fez o levantamen-
to da posição de todo mundo e concluiu que
não poderia ter pago um valor diferente pelos
papéis.

Aliás, mesmo que a correção monetária
não houvesse sido extinta, a Diverj faria uma
proposta de recompra pelas OTEs. "Desde a
véspera do pacote vínhamos nos preparando
para a recompra. Porque, mesmo que a corre-
ção permanecesse, o descolamento dos juros
da taxa de inflação ia ser tão grande que as
instituições não suportariam os prejuízos",
afirmou Mallmann.

Empresário vai

processar Diverj
A Distribuidora Fórmula está disposta a

apelar à Justiça para tentar reduzir seus prejuí:
zos. "Vamos entrar com medida cauteíar con-
tra a Diverj porque o edital do leilão estava
errado. Juridicamente, foi incorreto", decla-
rou o diretor da Fórmula, Olímpio Vianna.
Segundo ele, informalmente o presidente da
Diverj, Paulo Mallmann. assegurou que os
critérios de recompra das Obrigações do Te-
souro Estadual ( OTEs) seguiriam os mesmos
critérios das OTNs, mas isso, segundo ele, não
aconteceu."A Diverj tinha que ter recomprado as
OTEs pelo preço de lastro, assim como fez o
Banco Central com as OTNs", defendeu
Olímpio Vianna. Ele usou esses argumentos
para justificar sua decisão de não acatar a
chamada para recompra de OTE feita ontem
pela Diverj.

Ele disse também que os lucros que ele
teve na compra do papel ele já devolveu no dia
a dia. "As taxas de juros subiram tanto que as
OTEs começaram a dar prejuízos todo dia. E
como se o Estado pagasse os juros mas nós não
recebêssemos. Na verdade, o governo se apro-
veitou de nós para cobrir os rombos de caixa
do Estado", lamentou cie.

Em jantar 
com empresários, Maílson debate plano

r- r. -~ ,i„ tom mu» cpr íiivnion. nrp.oninar com o black. Afinal, se

Compare nossas taxas.

I nstituições Financeiras iHcdtta

E diz que câmbio

pode ser corrigido

no congelamento

A 
taxa de câmbio continua, por en-
quanto, congelada. Mas será o

primeiro preço a sair do congelamento
assim que o governo sentir que é a hora.
Esta foi a resposta dada pelo ministro
Maílson da Nóbrega a uma pergunta do
exportador Jacques Eluf que participou
do jantar de terça-feira à noite no Rio,
na casa do empresário José Antonio
Nascimento Brito, com um grupo de
empresários e altos executivos do mer-
cado financeiro. Maílson informou tam-
bém que os leilões de conversão serão
retomados, só que com um limite de
apenas USS 100 milhões por mês, e
admitiu até a possibilidade de serem
aprovados projetos de conversão para
exportação, hipótese descartada pelo
governo no final do ano passado.

O reajuste do câmbio será de forma
descontínua, explicou o ministro. O
cruzado novo. já em fevereiro, sofrerá
uma desvalorização e depois volta ao
congelamento e assim sucessivamente.
Não haverá o retorno das mini-
desvalorizações diárias com projeção de
inflação. Garantiu que mexerá no càm-
bio ainda que haja pressão por reajustes
de salários. Para um grupo reduzido
chegou a admitir que o congelamento
pode não passar de 45 dias.

Foi um jantar ameno, principalmen-
te em vista do tiroteio da semana passa-

entre alguns desses executivos e o
erno. Na semana passada, houve um
mento que a pressão de alguns ban-
riros sobre a Fazenda foi tão forte
: <> secretário geral Paulo .Vmenes
rou na sala do ministro e disse:

da
go\
mo

tema financeiro". Passada a confusão
das primeiras horas, verificou-se o
quanto de exagero havia em algumas
versões. Na terça-feira a noite no jan-
tar, o ministro teve tempo de explicar
longamente os princípios do seu plano,
ouvir reclamações, sugestões e anunciar
convicções.

Para o empresário César Manoel de
Souza, da Open Corretora, que falou
sobre os problemas do mercado finan-
ceiro, o ministro garantiu: 

"Não há
hipótese de que o governo dê qualquer
tipo de subsídio ao setor financeiro".
Depois, numa conversa em roda menor,
foi descontraída: "Ah César Manoel,
pára de chorar". Mas na verdade, nem
tudo é choro e existem problemas con-
cretos ainda não resolvidos. Ainda pai-
ra a suspeita de que houve inside infor-
mation já que algumas instituições fo-
ram apanhadas pelo pacote em ótima
posição e outras na pior possível, tendo
que arcar com grandes prejuízos. O
ministro aproveitou o jantar e a presen-
ça do presidente da Andima. Marcos
Jacobsen. para explicar o que estava
pensando quando disse que o mercado
havia especulado:

— Acho que especular em se tra-
tando de mercado financeiro, faz parte
da regra do jogo.

Garantiu que os banqueiros interna-
cionais não souberam antes. E contou
que na reunião feita na véspera do
Plano Verão em Nova Iorque, os mem-
bros do comitê dos credores pediram ao
negociador da dívida Sérgio Amaral
que não entrasse em detalhes técnicos
do plano porque existem leis rigorosas
nos Estados Unidos contra informação
privilegiada.

Lembranças — Durante sn-
jantar, o díreti

Americanas, Carlos Albert<
rir)« i

tablita de fevereiro tem que ser divulga-
do o mais rapidamente possível e ex-
plicou: As grandes empresas enviam pa-
ra os bancos as promissórias a serem
pagas com sete dias de antecedência.
Sem a tablita vai tumultuar a vida das
empresas e dos bancos.

Ih rapaz! A gente esqueceu dis-
to, disse Maílson e prometeu trabalhar
neste fim de semana para divulgá-la no
começo da semana que vem.

Quanto às taxas de juros elas conti-
nuarão altas para evitar o consumo, a
especulação. O ministro estava entu-
siasmado e falou como um verdadeiro
monetarista sobre os efeitos rápidos de
uma taxa de juros elevada para condu-
zir a economia:

O governo é burro e o mercado
muito inteligente. Nós nem imagináva-
mos todos os efeitos benéficos que po-
deria trazer uma taxa alta, disse Mail-
son. acrescentando que foi surpresa
para o governo a reação dos exportado-
res que entregaram seus contratos de
câmbio nos bancos para correr para o
overnigth. a\ conseqüência benéfica foi
o aumento das reservas cambiais em
USS 1.2 bilhão em uma semana. Maíl-
son contou aos empresários que durante
a tarde daquele dia havia encontrado
empresários mineiros que disseram-
i"Ministro, com estes juros não pode-
mos estocar, temos.que vender tudo".
E ele respondeu: "E exatamente este o
objetivo do governo". Por causa disto,
independente dos efeitos que tenha so-
bre o custo da dívida pública, os juros
ficarão altos. Mas o ministro contou que
não usará os juros para. por exemplo,
derrubar o black. "Nãoestou preocupa-
do com o paralelo". O banqueiro Júlio
Bozano d acordou e depoi>. discreta-
mente, falou das suas preocupações:

preocupar com o black. Afinal, se ele
disparar será um sinal de desconfiança.

Moratória — A tendência do
governo não é de fazer moratória nem
endurecer com os banqueiros interna-
cionais, disse Mailson, mas explicou:

— Tenho que admitir que neste
assunto concordo com o diagnóstico da
esquerda. O Brasil não pode continuar
remetendo a quantidade de juros que
remete.

O ministro fez uma previsão de
assustar os banqueiros internacionais,
que aliás não estavam representados no
jantar. Garantiu que este ano ainda dois
outros países devem entrar em mora-
tória.

Ouvidos ontem, os empresários que
estiveram no jantar estavam confiantes.
Acham que o ministro foi sincero e
firme. "Sabe que eu estou apoiando o
plano" confessou um deles ontem. Ou-
tro disse que 

"se o plano for bem
gerenciado, dará certo". Os demais em-
presários repetiram frases na mesma
linha. Mas pelo menos dez dos 46
convidados sairam da casa do anfitrião
com a impressão de que ele não foi
muito firme quando falou em corte dos
gastos públicos. Um dos empresários
inclusive chegou a criticar o fato de o
ministro Aloisio Alves ter poupado al-
gumas pessoas, inclusive parentes seus,
da lista de demissões:

— Isto foi um desastre para o go-
verno, reagiu Maílson.

Estiveram ainda no jantar o presi-
dente do Unibanco. Israel Vainboim.
do Nacional. Marcos Magalhães Pinto,
o jornalista João Roberto Marinho, das
organizações Globo. Artur Sendas,
Guilherme Frering. do grupo Caemi,
Luiz Octávio da Motta Veiga. Carlos
Geraldo Langoni. Paulo Guedes. Pedro
Salgado . Ricardo Fernandez. Márcio
Fones e Eduardo Gouveia Vieira.
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Prestação da casa 
própria 

será congelada por janeiro

BRASÍLIA — As prestações da casa
própria estão congeladas pelo valor fixado
para janeiro; os carnes emitidos, que incluem
reajustes para os próximos meses, deverão ser
refeitos pelos agentes financeiros. Terminado
o congelamento, os aumentos que não foram
repassados até janeiro serão incorporados as
prestações parceladamente.

O número de parcelas ainda nao foi delini-
do, segundo o presidente da Comissão de
Controle do Plano Verão, Cláudio Adilson
Gonçalves, mas até o valor de apenas uma
URP que ainda não tenha sido repassado
poderã ser subdividido. A decisão de congelar
as prestações do Sistema Financeiro da Habi-
tação (SFH) já foi adotada pela Comissão c
pelo ministro da Fazenda, Maílson da Nobre-
ga, mas a sua aplicação depende ainda de uma
portaria do ministro.

Essa Portaria vai regulamentar a forma de
repasse das duas URPs e da variação do IPC
(índice de Preços ao Consumidor) no período
do congelamento para as prestações, quando o
governo iniciara flexibilização dos preços. Nos
contratos com equivalência salarial ainda falta-
riam incorporar às prestações de fevereiro e
março as URPs de dezembro e janeiro, cada
uma de 26.05% — sem considerar as catego-
rias com data-base em dezembro e janeiro.
Para aqueles com correção pela Of*N, as
prestações ficam congeladas pelo valor da
OTN de janeiro. NCzS 6,17 — c. no final do
congelamento, será repassada à variação do
IPC desde fevereiro. Durante o descongela-
mento. as prestações com cláusula de equiva-
lência salarial serão aumentadas a cada corre-
ção salarial e as indexadas à OTN passam a ser
corrigidas pelo IPC.

Aluguéis — Os aluguéis com data de
vencimento fora do mês-calcndário deverão
ser reajustados em fevereiro por uma fórmula
divulgada ontem pela Comissão de Controle
do Plano Verão. O resultado desse cálculo
vale para os vencimentos de fevereiro, pois em
março deverá ser aplicada a mesma fórmula
utilizada para os demais aluguéis para determi-
nar o valor do congelamento.

Para determinar o aluguel a pagar cujo
mês de competência abrange parte de janeiro
e parte de fevereiro, a pessoa deve dividir por
30 — os 30 dias do mês — o último valor pago.

que se refere ao período dezembro de 1988/ja-
neiro de 1989. Esse resultado deverá ser
multiplicado pelo número de dias transcorri-
dos de janeiro para determinar a parcela
devida referente a esse mês. A segunda parce-
la será determinada pela multiplicação do
último valor pago — referente aos dias de
dezembro e janeiro — pelo fator de conversão
da tabela e o seu resultado deverá ser dividido
por 30. 0 fator resultante dessa divisão de ser
multiplicado pelo número de dias correspon-
dente a fevereiro, para determinação da parce-
la, que deverá ser somada a primeira para
determinação do valor total do aluguel a ser
pago em fevereiro.

Um aluguel com reajuste semestral, que
tenha sido aumentado em setembro para CzS
100 mil, por exemplo, e que tenha data de
vencimento em 15 de cada mês. Esses CzS 100
mil devem ser divididos por 30 — para esses
cálculos, todos os meses têm 30 dias — o que
dá como resultado CzS 3,33 e que deve ser
multiplicado por 15 — 15 dias de janeiro."Nesse caso, a primeira parcela do aluguel
será de NCzS 50,00. Os mesmos CzS 100 mil
devem ser multiplicados por 1,6136 — que
corresponde ao fator de conversão de setem-
bro, de acordo com a tabela para os reajustes
semestrais. Essa multiplicação resulta em
NCzS 161.36 e deverá ser dividido por 30 —
como se fevereiro tivesse 30 dias — para
determinar o valor diário do aluguel em feve-
reiro, que é de NCzS 5,38. Esse valor deve ser
multiplicado por 15 — os 15 dias de aluguel em
fevereiro — para determinar a segunda parce-
la do aluguel, que será de NCzS 80,70 e, para
chegar ao valor total a ser pago em 15 de
fevereiro, a pessoa deverá somar as duas
parcelas — NCzS 50,00 com NCzS 80,70 —
que resulta em NCzS 130,70.

Salários — A Comissão de Controle
do Piano diviilgou ainda notas técnicas regula-
mcntándo as vendas a prazo de produtos
controlados pelo governo. Segundo a Comis-
são, o adicional de um terço do salário pago
nas férias, a partir da promulgação da Consti-
tuião, não deverá ser incluído no cálculo da
média dos rendimentos recebidos. Também
não podem ser incluídos o 13" salário e o
adicional por tempo de serviço — esse deve ser
incorporado à média depois do cálculo.

Metalúrgico exige

que 
Fiesp cumpra o

acordo de novembro

SÃO PAULO — Os sindicatos de metalúrgicos de São
Paulo, Guarulhos e Osasco —que representam cerca de 500 mil
trabalhadores — entregaram ontem à Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp), documento no qual exigem o
cumprimento do acordo coletivo celebrado em novembro
último. O acerto prevê o disparo de um gatilho toda vez que as
perdas salariais alcançarem 10%, na diferença entre o mecanis-
mo oficial (a URP ou outro) e a inflação real.Sempre que isso
ocorrer, haverá o disparo de um gatilho de 75% dessa diferença.

Os metalúrgicos querem, também, o pagamento normal da
URP de fevereiro. A Fiesp, por intermédio do seu diretor do
Departamento Sindical, Roberto Delia Manna, pediu tempo
para consultar os seus sindicatos — tem uma reunião marcada
para hoje. de avaliação das conseqüências provocadas pelo
Plano Verão — mas reconheceu que "a convenção está em
vigor.""Vimos pedir o cumprimento da convenção coletiva, que é
sagrada", discursou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de São Paulo, Luiz Antônio Medeiros. Ele reafirmou sua
disposição de negociar, de agora em diante, "apenas com os
empresários". Quanto ao sucesso do Plano Verão ou não,
Medeiros disse: "Que se danem o Plano Verão,^o governo,
quem quiser, a convenção tem que ser cumprida .

CUT — Em Brasília, o presidente da CUT, Jair Mene-
guelli, discutiu a ocorrência ou não de perdas salariais em
decorrência do Plano Verão, durante quase quatro horas com os
ministros do Trabalho, Dorothéa Werneck, da Fazenda, Maíl-
son da Nóbrega, e do Gabinete Civil, Ronaldo Costa Couto.
"Eu sempre pensei quye a matemática era uma ciência exata,
mas estou começando a acreditar que estava enganado.
Enquanto o Dieese aponta perdas de 30% a 40% para o
conjunto dos trabalhadores, o governo sustenta que não houve
perdas salariais.

Meneguelli foi taxativo ao afirmar que a CUT não
participará de negociações com o governo para definir uma
política salarial futura (a ser implantada após o descongelamen-
to), caso não sejam zeradas as perdas salariais passadas. O
presidente da CUT anunciou que continua trabalhando para a
decretação de uma greve geral como instrumento de pressão
para a recuperação dessas perdas.

Gilson Barroto

Galvão discursa na cerimônia, ao lado de Moreira Franco (E)

BR Distribuidora vai ter

13% do seu capital aberto

O presidente da Petrobrás, Orlando Gal-
vão, anunciou ontem que a empresa pretende
abrir o capital da Petrobrás Distribuidora em
12,5% a 13%, programa já previsto para a
Petroquisa e Petrofértil, deixando a estatal
com o controle acionário. No entanto, a aber-
tura do capital da Petroquisa não poderá ser
realizada nos mesmos moldes previstos em
1986, de 25%, porque a operação atingiria um
vulto muito grande para o mercado.

Orlando Galvão afirmpu, durante o dis-
curso de posse na Petrobrás, que a abertura de
capital da Petroquisa deverá render USS 100
milhões. Tanto a Petroquisa como a Petrobrás
Distribuidora são empresas rentáveis, o que já
não ocorre com a Petrofértil que, no entanto,
vem apresentando melhores resultados nos
últimos meses, disse ele.

Orlando Galvão lamentou o episódio do
caso BR e afirmou que "todos os controles
estão sendo rechecados para que o episódio
nunca mais aconteça". Apesar das seqüelas
deixadas, a Petrobrás considera o caso encer-
rado. Ontem, entretanto, o diretor do Banco
Geral do Comércio de São Paulo, Francisco
Bonilha, confirmou na Delegacia de Defrau-
dações que participou no dia 24 de novembro
de uma reunião com o então presidente da
Petrobrás, Armando Guedes, para denunciar
a tentativa de extorsão de funcionários da BR
Distribuidora. No depoimento, ele citou os
nomes de Geraldo Magela, assessor especial
do presidente da BR, Albérico Barroso, e
também de Eid Mansur, que teria intermedia-
do a transação.

Setor de autopeças ameaça suspender fornecimentos

Brasília — J.França
SÁO PAULO — Cerca de 130 representantes
de indústrias de componentes para veículos
automotores reuniram-se ontem, na sede do
Sindicato Nacional da Indústria de Autopeças
(Sindipeças), exigindo do presidente da enti-
dade Pedro Eberhardt gestões junto ao gover-
no e às montadoras para que seja encontrada
uma fórmula que evite os problemas de preços
do setor, motivados por distorções atribuídas
ao Plano Verão. Alegando uma diferença
média de 30% entre os custos de produção e os
de venda, alguns industriais ameaçaram sus-
pender as entregas de peças e partes às monta-
doras.

Na reunião, circulou com insistência a
informação que várias fábricas de vidros e
pneus já suspenderam as entregas a algumas
montadoras, entre elas a General Motors. "Se
nada for feito em breve, como durante o Plano
Cruzado, veremos pátios de montadoras
cheios de automóveis com falta de peças",
previu um dos participantes do encontro, que
terminou no começo da noite.

Eberhardt disse que o problema é geral e
foi motivado principalmente pelos aumentos
concedidos à última hora pelo governo a
muitos fornecedores de matérias-primas e ser-
viços, como cobre, níquel, zinco e combustí-
veis, vários controlados pelo próprio Estado.

"Vamos em primeiro lugar levar o problema à
direção da Anfavea (Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores), pois
não é possível vender durante muito tempo
com prejuízos elevados", reclamou ele.

Para Eberhardt, a questão pode ser resol-
vida entre as próprias empresas, com fórmulas
que vão desde a permissão para o repasse de
custos até a prorrogação dos prazos de paga-
mento. De qualquer forma, o assunto já foi
levado ao conhecimento do governo, que
também poderá contribuir para que o impasse
não se agrave.

|—| Uma das fórmulas encontradas por em-
— presários do comércio e da indústria
para administrar os conflitos entre as duas
partes, surgidos com a edição do Plano de
Verão, é a entrega, pela indústria, de metade
da encomenda com o preço antigo e de outra
metade com o preço novo. Essa proposta foi
debatida na noite de terça-feira entre os
presidentes das duas maiores federações pa-
tronais paulistas — da Indústria, Mário
Amato, e do Comércio, Abram Szajman.
Nesta reunião ficou patente que o congela-
mento não pode durar mais que 45 dias, a fim
de que as mercadorias não faltem.

Empresário firma pacto

pelo sucesso do pacote
O Fórum Informal dos Empresários — articulação das

principais entidades patronais paulistas que representam indús-
trias, comércio, agricultura e mercado financeiro — decidiu
firmar um pacto de defesa visando o sucesso do Plano Verão e,
ao mesmo tempo, em defesa da iniciativa privada. As questões
intersetoriais serão solucionadas, pelas próprias partes interessa-
das. sem gestões junto ao governo, na medida do possível. O
Fórum pretende fazer um diagnóstico das dificuldades enfrenta-
das pelos setores econômicos e preparar um documento com
sugestões ao Plano Verão a ser apresentado no dia 12 de
fevereiro ao presidente José Sarney, de forma a tirar o governo
das questões do dia-a-dia da administração do plano.

Ou seja, os empresários paulistas não querem mais ter de
negociar com o governo todas as questões problemáticas do
Plano Verão. Vão solucioná-las entre si e só vão levar ao
governo, de uma só vez, as questões realmente de fundo. O
problema salarial, por exemplo, será resolvido setor por setor,
com cada qual formulando sua política de rejustamente de
salários. As decisões foram tomadas em reunião do Fórum
Informal de Empresários na sede da Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa). "Os problemas que se referem à iniciativa
privada serão resolvidos por nós mesmos", afirmou o presidente
da Bolsa Eduardo da Rocha Azevedo.

O melhor sistema de

comunicação do país deixou

de ser privilégio dos grandes.
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

CODEVASF
Companhia de Desenvolvimento

do Vale do São Francisco

Administração Central
EDITAL N° 7/89

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
OBJETO fornecimento de tubulações de aço e peças
especiais para o projeto Formoso "A", no município de
Bom Jesus da Lapa. Estado da Bahia. Brasil.
CONDIÇÕES: empresas nacionais e estrangeiras com
capital social minimo de NCzS 40 000,00 (quarenta mil
cruzados novos), ou equivalente em moeda estrangeira,
integralizado até a data de apresentação da proposta. As
empresas estrangeiras deverão ter sede em países mem
bros do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento — BIRD. na Suíça e em Taiwan, China
LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA PROPOSTA
Edifício-Sede da CODEVASF, Setor de Grandes Áreas Norte
(SGANi. quadra 501, bloco I. auditório, Brasilia-DF, Brasil.
Dia 24 de fevereiro de 1989, às 15 00 horas
OBSERVAÇÃO , o edital Dodera ser adquirido na sala 202 do
endereço acima, por NCzS 10,00 (dez cruzados novos)

Área de Administração e Finanças
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Cidade
Os fatos

e o charme
do Rio estão

no Cidade.

.Arthur

Andersen
Consultoria Financeira c Auditoria

Consultoria Fiscal-Financeira
Consultoria Gerencial e de Informática

Novo endereço no Rio de Janeiro

Comunicamos que. a partir de segunda-feira,
dia 30 de janeiro de 1989. a Arthur Andersen estará

funcionando em seu novo endereço no Rio de Janeiro:

Praia de Botafogo, n° 300
Edifício Caemi - 4o, 6o e 7o andares
CEP 22250
Telefone: (021) 559-4141
Fac-símile: (021) 552-3253
Telex: (21) 22894
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JOFRAN — DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS* 
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

-EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL —
CGC 76 661 842 0001-56

AVISO
O liquidanté da JOFRAN DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS

E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA — Fm Liqu'd.iç.10 Extrajudicial,
cumprindo o tfcsposlo no artigo 26 i 4 . da Lei r> 6024. ifc
13 03 74. comunica aos interessados que. terrr..n,vlo o prazo !eoa<

t» «atoadas todas a$ imouqnacóes ao "QUADRO GERAL DE
fica d«to "QUADRO . a partir de;

INCLUSÕES valor em 30.12.88

Maílson presidiu a reunião do CMN que avaliou o 1'lano Verão

Abílio Diniz no CMN aponta

problemas 
de abastecimento

BRASÍLIA — O presidente dü grupo Pão
de Açúcar. Abílio Diniz, disse ontem, durante
a reunião do Conselho Monetário Nacional
(CMN), que alguns setores da economia já
estão apresentando problemas de abasteci-
mento em função do congelamento de preços
imposto pelo Plano Verão. li exemplificou
com produtos derivados do leite. Para evitar a
repetição de desabastecimento verificada no
Plano Cruzado, Diniz sugeriu aos ministros du
Fazenda, Planejamento e Trabalho que "revi-

gorem" o mais rápido possível as reuniões do
pacto social entre empresários, trabalhadores
e governo, para discutir o problema.

A maior parte da reunião do CMN foi
tomada pela discussão dos representantes cie
trabalhadores e empresários sobre o Plano
Verão. Enquanto a preocupação maior dos
empresários era com o desabastecimento, que
segundo Diniz pode ser provocado pelo fato
de alguns preços ainda estarem desalinhados,
a dos trabalhadores foi com os salários. O
representante dos trabalhadores no CMN.
José CalLxto Ramos, protestou contra à forma

de correção dos salários determinada pelo
Plano Verão e acusou o governo de novamen-
te ter "confiscado os salários".

Abílio Diniz também pediu muito cuidado
ao governo no momento de divulgar a inflação
de janeiro, cujas projeções iniciais apontam
para um índice entre 60% e 70%. Após a
reunião do Conselho Monetário Nacional.
Diniz salientou que o índice relativo a janeiro"é muito alto" e que os cuidados são necessá-
rios para não confundir a população. "Não se
pode pensar que o Plano Verão faliu apenas
com base no cálculo da inflação de janeiro, já
que ele incorpora reajustes anteriores à divul-
gaçáo do programa de estabilização econômi-
ca", comentou Diniz.

Para o presidente da Confederação Nacio-
nal do Comércio, Antônio Oliveira Santos, "o

plano está funcionando bem e a inflação está
exorcizada". Ele entende que o alto índice da
inflação de janeiro já era esperado, pois "cor-
responde a um período de 45 dias e não de 30
dias. conforme a metodologia rotineira para o
calculo da inflação."

Secretaria da Receita vai

avaliar a nova indexação

BRASÍIIA \ Secretaria da Receita
Federal pudera definir, ainda hoje, sobre a
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rendimento do our — para os impostos!
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esse aspecto como um dos vários furos do
pacote econômico. O principal problema e em
relação ao Imposto de Renda que responde
por 56% da arecadação que em 88 foi NCzS 7
bilhões ficando o IR com M/S 4.11 bilhões.
Os técnicos alertam que cpf| o atrativo do
atual rendimento do o\er. vjue e de 25' r. nãoe
razão para o contribuinte pagar em dia o
imposto anual

Em relação ao liltposJo de Renda retido
na fonte — que o empregador desconta do
salário do empregado — e ao ÍPI (Imposto
sobre Produtos Industrializados) o governo
conta com a proteção porque o não recolhi-
mento do> dois tributa significa apropriação

n

>oi

iii



18 o Io caderno o quinta-feira, 26/1/89 o EcHgão Economia JORNAL DO BRASIL

Prestação da casa 
própria 

será congelada 
por janeiro

BRASÍLIA — As prestações da casa
própria estão congeladas pelo valor fixado
para janeiro; os carnes emitidos, que incluem
reajustes para os próximos meses, deverão ser

prefeitos pelos agentes financeiros. Terminado
o congelamento, os aumentos que não foram
repassados até janeiro serão incorporados às

.prestações parceladamente.
O número de parcelas ainda não foi defini-

do, segundo o presidente da Comissão de
Controle do Plano Verão, Cláudio Adilson
Gonçalves, mas até o valor de apenas uma
URP que ainda não tenha sido repassado
poderá ser subdividido. A decisão de congelar
as prestações do Sistema Financeiro da Habi-
tação (SFH) já foi adotada pela Comissão e
pelo ministro da Fazenda, Maílson da Nobre-
ga, mas a sua aplicação depende ainda de uma
portaria do ministro.

Essa Portaria vai regulamentar a forma de
repasse das duas URPs e da variação do IPC
(índice de Preços ao Consumidor) no período
do congelamento para as prestações, quando o
governo iniciar a flexibilização dos preços. Nos
contratos com equivalência salarial ainda falta-
riam incorporar às prestações de fevereiro e
março as URPs de dezembro e janeiro, cada
uma de 26.05% — sem considerar as catego-
rias com data-base em dezembro e janeiro.
Para aqueles com correção pela 01N. as

: prestações ficam congeladas pelo valor da
OTN de janeiro, NCzS 6,17 — e, no final do
congelamento, será repassada à variação do
IPC desde fevereiro. Durante o descongela-
mento, as prestações com cláusula de equiva-
lência salarial serão aumentadas a cada corre-
ção salarial e as indexadas à OTN passam a ser
corrigidas pelo IPC.

Aluguéis — Os alugueis com data de
vencimento fora do mês-calendário deverão
ser reajustados em fevereiro por uma fórmula
divulgada ontem pela Comissão de Controle
do Plano Verão. O resultado desse cálculo
vale para os vencimentos de fevereiro, pois em

¦ março deverá ser aplicada a mesma fórmula
utilizada para os demais aluguéis para determi-
nar o valor do congelamento.

Para determinar o aluguel a pagar cujo
mês de competência abrange parte de janeiro
e parte de fevereiro, a pessoa deve dividir por
30 — os 30 dias do mês — o último valor pago.

que se refere ao período dezembro de 1988/ja-
neiro de 1989. Esse resultado deverá ser
multiplicado pelo número de dias transcorri-
dos de janeiro para determinar a parcela
devida referente a esse mês. A segunda parce-
la será determinada pela multiplicação do
último valor pago — referente aos dias de
dezembro e janeiro — pelo fator de conversão
da tabela c o seu resultado deverá ser dividido
por 30. 0 fator resultante dessa divisão de ser
multiplicado pelo número de dias correspon-
dente a fevereiro, para determinação da parce-
la, que deverá ser' somada a primeira para
determinação do valor total do aluguel a ser
pago em fevereiro.

Um aluguel com reajuste semestral, que
tenha sido aumentado em setembro para CzS
100 mil, por exemplo, e que tenha data de
vencimento em 15 de cada mês. Esses CzS 100
mil devem ser divididos por 30 — para esses
cálculos, todos os meses têm 30 dias — o que
dá como resultado CzS 3,33 e que deve ser
multiplicado por 15 — 15 dias de janeiro."Nesse caso, a primeira parcela do aluguel
será de NCzS 50,00. Os mesmos CzS 100 mil
devem ser multiplicados por 1,6136 — que
corresponde ao fator de conversão de setem-
bro, de acordo com a tabela para os reajustes
semestrais. Essa multiplicação resulta em
NCzS 161,36 e deverá ser dividido por 30 —
como se fevereiro tivesse 30 dias — para
determinar o valor diário do aluguel em feve-
reiro, que é de NCzS 5,38. Esse valor deve ser
multiplicado por 15 — os 15 dias de aluguel em
fevereiro — para determinar a segunda parce-
la do aluguel, que será de NCzS 80,70 e, para
chegar ao valor total a ser pago em 15 de
fevereiro, a pessoa deverá somar as duas
parcelas — NCzS 50,00 com NCzS 80,70 —
que resulta em NCzS 130,70.

Salários — A Comissão de Controle
do Plano divulgou ainda notas técnicas regula-
mentando as vendas a prazo de produtos
controlados pelo governo. Segundo a Còmis-
são, o adicional de um terço do salário pago
nas férias, a partir da promulgação da Consti-
tuião, não deverá ser incluído no cálculo da
média dos rendimentos recebidos. Também
não podem ser incluídos o 13" salário e o
adicional por tempo de serviço — esse deve ser
incorporado à média depois do cálculo.

Metalúrgico exige

que 
Fiesp cumpra o

acordo de novembro

SÃO PAULO — Os sindicatos de metalúrgicos de São
Paulo, Guarulhos e Osasco — que representam cerca de 500 mil
trabalhadores — entregaram ontem à Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp), documento no qual exigem o
cumprimento do acordo coletivo celebrado em novembro
último. O acerto prevê o disparo de um gatilho toda vez que as
perdas salariais alcançarem 10%, na diferença entre o mecanis-
mo oficial (a URP ou outro) e a inflação real.Sempre que isso
ocorrer, haverá o disparo de um gatilho de 75% dessa diferença.

Os metalúrgicos querem, também, o pagamento normal da
URP de fevereiro. A Fiesp, por intermédio do seu diretor do
Departamento Sindical, Roberto Delia Manna, pediu tempo
para consultar os seus sindicatos — tem uma reunião marcada
para hoje, de avaliação das conseqüências provocadas pelo
Plano Verão — mas reconheceu que "a convenção está em
vigor."

"Vimos pedir o cumprimento da convenção coletiva, que é
sagrada", discursou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de São Paulo, Luiz Antônio Medeiros. Ele reafirmou sua
disposição de negociar, de agora em diante, "apenas com os
empresários". Quanto ao sucesso do Plano Verão ou náo,
Medeiros disse: "Que se danem o Plano Verão, o governo,
quem quiser, a convenção tem que ser cumprida".

CUT — Em Brasília, o presidente da CUT, Jair Mene-
guelli, discutiu a ocorrência ou não de perdas salariais em
decorrência do Plano Verão, durante quase quatro horas com os
ministros do Trabalho, Dorothéa Werneck, da Fazenda, Maíl-
son da Nóbrega, e do Gabinete Civil, Ronaldo Costa Couto.
"Eu sempre pensei quye a matemática era uma ciência exata,
mas estou começando a acreditar que estava enganado."
Enquanto o Dieese aponta perdas de 30% a 40% para o
conjunto dos trabalhadores, o governo sustenta que não houve
perdas salariais.

Meneguelli foi taxativo ao afirmar que a CUT não
participará de negociações com o governo para definir uma
política salarial futura (a ser implantada após o descongelamen-
to), caso não sejam zeradas as perdas salariais passadas. O
presidente da CUT anunciou que continua trabalhando para a
decretação de uma greve geral como instrumento de pressão
para a recuperação dessas perdas.

Gilson Barreto

Galvão discursa na cerimônia, ao lado de Moreira Franco (E)

BR Distribuidora vai ter

13% do seu capita! aberto

O presidente da Petrobrás, Orlando Gal-
vão, anunciou ontem que a empresa pretende
abrir o capital da Petrobrás Distribuidora em
12,5% a 13%, programa já previsto para a
Petroquisa e Petrofértil, deixando a estatal
com o controle acionário. No entanto, a aber-
tura do capital da Petroquisa não poderá ser
realizada nos mesmos moldes previstos em
1986, de 25%, porque a operação atingiria um
vulto muito grande para o mercado.

Orlando Galvão afirmou, durante o dis-
curso de posse na Petrobrás, que a abertura de
capital da Petroquisa deverá render USS 10Õ
milhões. Tanto a Petroquisa como a Petrobrás
Distribuidora são empresas rentáveis, o que já
não ocorre com a Petrofértil que, no entanto,
vem apresentando melhores resultados nos
últimos meses, disse ele.

Orlando Galvão lamentou o episódio do
caso BR e afirmou que "todos os controles
estão sendo rechecados para que o episódio
nunca mais aconteça". Apesar das seqüelas
deixadas, a Petrobrás considera o caso encer-
rado. Ontem, entretanto, o diretor do Banco
Geral do Comércio de São Paulo, Francisco
Bonilha, confirmou na Delegacia de Defrau-
dações que participou no dia 24 de novembro
de uma reunião com o então presidente da
Petrobrás, Armando Guedes, para denunciar
a tentativa de extorsão de funcionários da BR
Distribuidora. No depoimento, ele citou os
nomes de Geraldo Magela, assessor especial
do presidente da BR, Albérico Barroso, e
também de Eid Mansur, que teria intermedia-
do a transação.

Brasilia — J.Frar.ga
Setor de autopeças ameaça suspender fornecimentos

SÃO PAULO — Cerca de 130 represen-
tantes de indústrias de componentes para
veículos automotores reuniram-se ontem, na
sede do Sindicato Nacional da Indústria de
Autopeças (Sindipeças), exigindo do presiden-
te da entidade Pedro Eberhardt gestões junto
ao governo e às montadoras para que seja
encontrada uma fórmula que evite os proble-
mas de preços do setor, motivados por distor-
ções atribuídas ao Plano Verão. Alegando
uma diferença média de 30% entre os custos
de produção e os de venda, alguns industriais

.ameaçaram suspender as entregas de peças e
i partes às montadoras.

Na reunião, circulou com insistência a
informação que várias fábricas de vidros e
pneus já suspenderam as entregas a algumas
montadoras, entre elas a General Motors. "Se
nada for feito em breve, como durante o Plano
Cruzado, veremos pátios de montadoras
cheios de automóveis com falta de peças",
previu um dos participantes do encontro, que
terminou no começo da noite.

Eberhardt disse que o problema é geral e
foi motivado principalmente pelos aumentos
concedidos à última hora pelo governo a
muitos fornecedores de matérias-primas e ser-
viços, como cobre, níquel, zinco e combustí-
veis, vários controlados pelo próprio Estado.

"Vamos em primeiro lugar levar o problema à
direção da Anfavea (Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores), pois
náo é possível vender durante muito tempo
com prejuízos elevados", reclamou ele.

Para Eberhardt, a questão pode ser resol-
vida entre as próprias empresas, com fórmulas
que vão desde a permissão para o repasse de
custos até a prorrogação dos prazos de paga-
mento. De qualquer forma, o assunto já foi
levado ao conhecimento do governo, que
também poderá contribuir para que o impasse
não se agrave.

|—i Uina das fórmulas encontradas por em-
— presários do comércio e da indústria
para administrar os conditos entre as duas
partes, surgidos com a edição do Plano de
Verão, é a entrega, pela indústria, de metade
da encomenda com o preço antigo e de outra
metade com o preço novo. Essa proposta foi
debatida na noite de terça-feira entre os
presidentes das duas maiores federações pa-
tronais paulistas — da Indústria, Mário
Ainato, e do Comércio, Abram Szajman.
Nesta reunião ficou patente que o congela-
mento não pode durar mais que 45 dias, a fim
de que as mercadorias náo faltem.

Empresário firma pacto

pelo sucesso do pacote
O Fórum Informal dos Empresários — articulação das

principais entidades patronais paulistas que representam indús-
trias, comércio, agricultura e mercado financeiro — decidiu
firmar um pacto de defesa visando o sucesso do Plano Verão e,
ao mesmo tempo, em defesa da iniciativa privada. As questões
intersetoriuis serão solucionadas pelas próprias partes interessa-
das, sem gestões junto ao governo, na medida do possível. O
Fórum pretende fazer um diagnóstico das dificuldades enfrenta-
das pelos setores econômicos e preparar um documento com
sugestões ao Plano Verão a ser apresentado no dia 12 de
fevereiro ao presidente José Sarney, de forma a tirar o governo
das questões do dia-a-dia da administração do plano.

Ou seja, os empresários paulistas náo querem mais ter de
negociar com o governo todas as questões problemáticas do
Plano Verão. Vão solucioná-las entre si e só vão levar ao
governo, de uma só vez, as questões realmente de tundo. O
problema salarial, por exemplo, será resolvido setor por setor,
com cada qual formulando sua política de rejustamente de
salários. As decisões foram tomadas em reunião do Fórum
Informal de Empresários na sede da Bolsa de Valores de Sao
Paulo (Bovespa). "Os problemas que se referem à iniciativa
privada serão resolvidos por nós mesmos", afirmou o presidente
da Bolsa Eduardo da Rocha Azevedo. Maílson presidiu a reunião do CMN que avaliou o Plano Verão

O melhor sistema de
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

CODEVASF
Companhia de Desenvolvimento

do Vale do São Francisco

Administração Central
EDITAL N° 7/89

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
OBJETO: fornecimento de tubulações de aço e peças
especiais para o projeto Formoso "A", no município de
Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, Brasil.
CONDIÇÕES: empresas nacionais e estrangeiras com
capital social mínimo de NCzS 40.000.00 (quarenta mil
cruzados novos), ou equivalente em moeda estrangeira,
integralizado até a data de apresentação da proposta. As
empresas estrangeiras deverão ter sede em países mem-
bros do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimonto — BIRD. na Suíça e em Taiwan, China.
LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA PROPOSTA.
Edif Ício-Sede da CODEVASF. Setor de Grandes Áreas Norte
(SGAN), quadra 601, bloco í| auditório. Brasília-DF, Brasil.
Dia 24 de fevereiro de 1989, âs 15:00 horas
OBSERVAÇÃO: o edital poderá ser adquirido na sala 202 do
endereço acima, por NCzS 10,00 (dez cruzados novos).

Área de Administração e Finanças

JB

Cidade
Os fatos

e o charme
do Rio estão

no Cidade.

.Arthur

Andersen
Consultoria Financeira e Auditoria

Consultoria Fiscal-Financeira
Consultoria Gerencial e de Informatica

Novo endereço no Rio de Janeiro

Comunicamos que. a partir de segunda-feira,
dia 30 de janeiro de 1989. a Arthur Andersen estará

funcionando em seu novo endereço no Rio de Janeiro:

Praia de Botafogo, n° 300
Edifício Caemi - 4o, 6o e 7o andares
CEP 22250
Telefone: (021) 559-4141
Fac-símile: (021) 552-3253
Telex: (21) 22894
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JOFRAN — DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS

E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL —

CGC: 76.661.842/0001-56
AVISO

O Liqufdaníe da JOFRAN — DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
B VALORES MOBILIÁRIOS LTDA - Em Liquidação Extrajudicial,
cumprindo o disposto no arttgo 26. § 4da Lei n° 6024. de
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valor em 30.12.88
CzS 895 155.65

CzS 7 172 249.73

Maílson pede 
a empresários

que 
mantenham os estoques

BRASÍLIA — "O comercio e a indústria
terão que fazer promoções para manter os seus
estoques." A comunicação foi feita ontem
pelo ministro da Fazenda, Maílson da Nobre-
ga, durante a reunião do Conselho Monetário
Nacional em resposta às alegações dos dois
setores de que é impossível manter os estoques
com a atual taxa de juros.

Advertido pelo presidente do Grupo Pão
de Açúcar, empresário Abílio Diniz, sobre o
perigo de desabastecimento — "porque o
consumo continua alto apesar dos juros" — o
ministro garantiu que náo vai se repetir o que
ocorreu durante o Plano Cruzado, destacando
que "as taxas atuais não vão se manter altas
por muito tempo, sob pena de inviabilizar os
investimentos."

Para o ministro, a avaliação da primeira
semana do plano demonstra que há sinais
muito positivos e o "movimento provocado
pelos juros altos era esperado pelo governo,
não havendo um sinal de monetizaçáo." Na
questão do abastecimento, enfatizou Maílson,
há problemas sérios, mas que náo podem ser

comparados aos que ocorreram nos outros
congelamentos, porque desta vez o governo
foi ajudado pelas listas negociadas no pacto
social. Ele reconhece que há desajinhamento
de preos, já tendo identificado dois, que são
pneus e tintas. Mas os supermercados garanti-
ram, destacou, que o atual nível de preços
praticados permite suportar por um bom
tempo.

Abílio Diniz informou que outros produ-
tos, como derivados de leite, estão apresentan-
do problemas de abastecimento. E sugeriu que
os ministros da Fazenda, do Trabalho e do
Planejamento "revigorem" o mais rápido pos-
sível as reuniões do pacto social entre empre-
sários, trabalhadores e governo para discuti-
rem juntos o problema.

A maior parte da reunião do CMN foi
tomada pela discussão dos representantes dos
trabalhadores e empresários sobre o Plano
Verão. Enquanto a preocupação maior dos
empresários era com o desabastecimento, a
dos trabalhadores foi com os salários.

Secretaria cia Receita vai

avaliar a nova indexação

BRASÍl I \ — A Secretaria da Receita
Federa! poderá definir, ainda hoje. sobre a
criação de um indexador — que poderá ser o
rendimento do oycr — para os impostos.
Segundo um técnico do governo, c necessário
garantir .1 receita prevista pelo orçamento da
União jnas "o perigo de indexar os unpoMos é
que acabaria por se indexar os aluguéis, os
preços, os salários p o câmbio".
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ramente desprotegida, diz a fonte, que aponta
esse aspecto como um dos vários furos do
pacote econômico. O principal problema é cm
relação ao Imposto de Renda que responde
por 56Cí da arecadação que em 88 foi NCzS 7
bilhões ficando o IR com NCzS 4.11 bilhões.
Os técnicos alertam que com o atrativo do
atual rendimento do over. uue e de 25r'c. não é
razão para o contribuinte pagar em dia o
imposto anuak

Em relação ao Impôs;.» de Renda retido
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Mimerador diz 
que 

CAEEB 
pede propina 
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Carlos Stegmann

CRICIÚMA, SC — O gerente da
Companhia Brasileira de Carvão Aran-
guá (CBCA), Morvan Borges, denunciou
a Companhia Auxiliar das Empresas Elé-
tricas Brasileiras (Caeeb) "por exigir pro-
pinas de 6% para liberar pagamentos de
faturas de venda de carvão a mineradoras
e cimenteiras". Segundo Morvan Borges,
a CBCA não recebe os pagamentos de
suas vendas de carvão desde novembro,
equivalente a NCz$ 300 mil, "porque não
nos submetemos a pagar a comissão exi-
gida por diretores das áreas financeira e
comercial da Caeeb". A Caeeb, subordi-
nada ao Miinistério das Minas e Energia,
é a intermediária da venda de carvão
entre as mineradoras e empresas cimen-
teiras e a Eletrosul, que utiliza o mineral
das usinas termoelétricas.

"Denunciei a existência da propina
numa reunião na semana passada com
todos os mineradores de Criciúma (sul do
estado, a 190 quilômetros de Florianópo-
lis) e ninguém negou esta prática, mesmo
diante da imprensa", afirmou Borges. No
final de dezembro, o presidente da Ele-
trosul, Paulo Melro, garantiu aos minera-
dores que a empresa estava em dia com
os pagamentos junto à Caeeb. "Gostaria
de saber o que eles fazem com nosso
dinheiro", reclamou. A fatura de venda
de carvão de outubro só foi paga à CBCA
em 23 de dezembro, sem juros ou corre-
ção monetária, conforme Morvan. "Isto

quase inviabilizou o pagamento do 13"
salário aos nossos funcionários." Segun-
do ele, "as empresas que pagamm a
comissão recebem em dia, mas, se elas
denunciarem, fica muito difícil de provar
a corrupção, pois o pagamento é feito em
nome de uma terceira pessoa, sem víncu-
lo com a Caeeb".

Extinção — "Já ouvi falar desta
prática, acredito que algo existe, pois as

mineradoras não recebem na "mesma da-
ta. No mínimo, falta um critério para o
pagamento", declarou Ricardo Vilela,
presidente da Associação das Indústrias
de Extração de Carvão de Santa Catari-
na. Vilela também acha difícil comprovar
esta prática de cobrança de propina, pois
mesmo quem paga, e portanto é vítima,
dificilmente se expõe. O minerador defe-
deu a extinção da Caeeb: Não há motivos
para manter este sistema, a Caeeb não
paga em dia, não adquire o carvão que
produzimos e põe em risco as usinas
termoelétricas, que têm estoque insufi-
ciente para enfrentar situações de emer-
gência, como a seca de 86".

Em Tubarão, município vizinho a
Criciúma, existem 700 mil toneladas de
carvão estocadas, aguardando a comer-
cialização por parte da Caeeb. "As ci-
menteiras já estão consumindo seus esto-
ques estratégicos de carvão e em caso de
seca a usina termoelétrica Jorge Lacerda,
de Tubarão, não tem carvão para três
meses de funcionamento a toda carga",
explicou Ricardo Vilela. "O 

governo de-
veria aproveitar esta onda de privatização
e extinção de órgãos para acabar com a
Caeeb. E os mineradores comercializa-
riam diretamente com as indústrias de
transformação e termoelétricas", propôs.

A Compannhia Brasileira de Carvão
Araranguá é uma massa falida que per-
tencia a Álvaro Catão e Sebastião Neto
Campos, e que após a descoberta de
inadimplência de centenas de tributos
municipais, estaduais e federais (imposto
Único sobre Minerais, Energia Elétrica,
Telefone, lapas c outros), dívidas junto
ao sistema financeiro c a fornecedores —
abriu falência em 87 e teve o Sindicato
dos Mineiros de Criciúma indicado pelo
juiz como síndico da massa falida. Desde
o início de 88, o sindicato vem negocian-
do junto aos Governos federal e estadual
— maiores credores — a transformação
da CBCA em cooperativa.

Gerente vai ser processado
O presidente da Companhia Auxiliar das

Empresas Elétricas Brasileiras (Caeeb), Luís
Gonzaga de Souza Fagundes, declarou ontem
que não têm qualquer fundamento as denún-
cias do gerente da Companhia Brasileira de
Carvão Araranguá (CBCA), Morvan Borges,
de que a a Caeeb estaria exigindo propina de
6% para liberar pagamentos de faturas de
venda de carvão às mineradoras e cimenteiras.
Morvan Borges terá de comprovar judicial-
mente as acusações, disse ele.

O presidente da Caeeb afirmou que o
Tribunal de Contas da União comprovou que
também não tem fundamento as denúncias de

que a companhia estaria recebendo da Eletro-
sul e mesmo assim não eslava pagando às
mineradoras e cimenteiras. Segundo ele, não é
verdade que a Eletrosul tivesse quitado seu
débito com a Caeeb de novembro e dezembro,
no total de NCzS 2 milhões.

Admitiu, no entanto, as dificuldades fi-
nànceiras da empresa, decorrentes da extinção
dos subsídios governamentais que no ano
passado somaram NCz$ 80 milhões. A Caeeb
está compilando dados para entrar com uma
medida judicial contra o gerente da Carvão
Àraranaguá.

Brasil 
pagou 

ontem com

atraso U8$ 530 milhões

Rosentai Calmou Alves
Correspondente

WASHINGTON — Foi um alívio para
os banqueiros credores do Brasil ao redor
do mundo. Depois de muita tensão e dos
boatos de moratória, o governo brasileiro
cumpriu sua palavra e pagou, ontem, os
US$ 530 milhões relativos aos serviços
(juros e taxas), que tinham vencido na
terça-feira da semana passada. O anúncio
foi feito, cm Nova Iorque, pelo presidente
do Comitê Coordenador dos Bancos Cre-
dores do Brasil, William Rhodes, que
evitou, porém, qualquer comentário sobre
o assunto. Preferiu distribuir uma nota
seca, lacônica, para informar que o paga-
mento fora efetuado.

Alguns bancos estavam bastante as-
sustados com os comentários sobre mora-
tória, feitos por autoridades brasileiras
nos últimos dias, e temiam que o atraso de
uma semana no pagamento dessa parcela
do serviço da dívida fosse o prelúdio de
uma suspensão de pagamentos. Notava-
se, principalmente, uma desconfiança cm
relação aos verdadeiros motivos que te-
riam levado Brasília a adiar o pagamento.

O pagamento de ontem serviu para
acalmar os ânimos, mas a suspensão do
relending (reempréstimo a empresas bra-
sileiras de dinheiro dos credores deposita-
do há alguns anos no Banco Central)
continua uma espinha atravessada na gar-
gama dos banqueiros. O comitê coordena-
dor dos bancos ainda aguarda um pedido
formal de wáiver (perdão) do Brasil para o
não cumprimento da cláusula do relen-

ding, mas seus advogados ainda estão
estudando a fórmula jurídica cm que essa
modificação terá de efetivada.

Em Washington, a primeira semana
do governo Bush vai terminando sem que
nenhum sinal novo seja dado em relação
ao pedido brasileiro de uma ajuda fi na n-
ceira de US$ 5 bilhões, na forma de
empréstimo-ponte ou algum tipo novo de
linha de crédito para ser usada no caso de
necessidade de apoiar o novo programa
econômico. A disposição parece ser a
mesma: não atender ao Brasil, pelo menos
por enquanto, e continuar observando a
evolução do quadro brasileiro, antes de
uma decisão final. Um funcionário ameri-
cano, que monitora a situação do Brasil,
disse que, se o empréstimo sair, será
depois que estiver resolvida a questão da
aprovação do programa econômico pelo
Congresso e de que o país já tenha resulta-
dos positivos concretos para mostrar.

"O que o Brasil está querendo é algo
similar aos US$ 3,5 bilhões que o México
obteve. Foi uma ajuda mais moral do que
financeira, porque havia poucas chances
de que o México realmente usaria esse
dinheiro. Mas o México aplicou durante
nove meses um programa econômico de
austeridade, com bastante sucesso, inclu-
sive em matéria de mudanças estruturais.
Pelo que sabemos até agora, o plano
brasileiro tem muita coisa boa, mas tem
uns pontos que não são bons em conver-
são estrutural da economia", comentou o
funcionário do governo americano.

Déficit — O déficit federal dos Esta-
dos Unidos em dezembro caiu para US$ 11,6
bilhões, depois de atingir US$ 29 bilhões em
novembro. No ano fiscal que se iniciou em 1"
de outubro, o déficit americano já totaliza
US$ 67,6 bilhões, sendo que no período
correspondente do ano fiscal anterior foi de
US$ 82,2 bilhões.
Dívida — Cerca de 4% da produção
global dos países da América Latina se
destinam ao pagamento dos juros da suas
dívidas externas, informou um técnico do
Banco Interamericano de Desenvolvimento
(Bid). Esta década foi perdida para as econo-

mias daqueles países, que em muitos casos
tiveram sua dimensão reduzida em compara-
ção com a década passada, quando a maioria
deles apresentou taxas expressivas de cresci-
mento.
Crédito — A Venezuela está buscan-
do um serviço ampliado junto ao Fundo
Monetário Internacional (FMI), do qual soli-
cita créditos equivalentes a 145% de sua cota
no organismo — aproximadamente US$ 3
bilhões — até 1992. Uma missão integrada
pelos futuros ministros da Fazenda, Planeja-
mento e pelo negociador da dívida está em
Washington para encaminhar o pedido.

31 de janeiro é o último
dia para você comprar
ações da Gurgel Motores S.A.
Tel.: 224-2838
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Takeshita: Sofre pressão, mas permanece

Premier japonês assume

culpa em escândalo mas

não vai pedir renúncia

TÓQUIO — O primeiro-ministro do Japão, Noburu Take-
shita, está sendo pressionado a renunciar ou pelo menos
promover uma completa reformulação de seu gabinete, atingido
por um escândalo que envolve doação de fundos políticos e
compra de ações com base em informações confidenciais.
Anteontem, o ministro do Planejamento. Ken Harada, renun-
ciou após confirmar seu envolvimento no chamado escândalo
Recruit.

Takeshita assumiu total responsabilidade pelos aconteci-
mentos, mas disse que não renunciará, embora o secretário-
geral do principal grupo de oposição — Partido Socialista —
tenha exigido a renúncia coletiva do gabinete por ter "infringido
a ética política". Desde dezembro três ministros deixaram os
cargos depois que a imprensa publicou e provou terem eles
recebido contribuições políticas da empresa Recruit e comprado
ações do grupo antes que um grande negócio fizesse mais do que
dobrar suas ações em bolsa.

Um estudo da Organização Japonesa de Comércio Extc-
rior indica que cm 1988 os investimentos diretos cm todo o
mundo passaram de US$ 1 bilhão ou 26.1% mais do que no ano
precedente. O Japão que em 1987 aumentou em 49,5% seus
investimentos externos contribuiu para a alta geral, apesar de
ter entrado tarde nesse processo de globalização dos investi-
mentos. "Na segunda metade da década de 80 e na de 91), a
interdependência dos países e das próprias empresas irá aumen-
tar", conclui o estudo.
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BC diz que
ainda estuda

novo leilão
BRASÍLIA — O diretor

da Área Externa do Banco
Central, Arnim Lore, negou
que o leilão da conversão da
dívida externa em investimen-
to já esteja confirmado para o
próximo mês e disse que a
realização do novo leilão ainda
está sendo estudada entre os
ministérios da Fazenda e do
Planejamento e o Banco Cen-
trai. Fontes do governo expli-
caram, no entanto, que o Ban-
co Central teria se precipitado
ao dar a informação do leilão
em fevereiro, contrariando o
ministro do Planejamento,
João Batista de Abreu, por ter
interesse na continuidade da
realização deste tipo de ope-
ração.

De qualquer forma, Lore
garantiu que os leilões da dívi-
da externa não foram suspen-
sos e que este ano eles conti-
nuarão a ser realizados. Disse,
no entanto, que a sua periodi-
cidade, que era mensal, poderá
ser alterada assim como o pra-
zo para a liberação dos cruza-
dos para os investimentos. Es-
ias alterações viriam se ajustar
à programação monetária pre-
vista pelo Plano Verão.

Segundo Lore, o que se es-
tuda agora são alternativas pa-
ra amenizar o impacto monetá-
rio das operações de conversão
sobre a base monetária, o que
poderia exercer uma pressão
grande sobre a inflação. Uma
maior periodicidade entre um
leilão e outro ou aumento no
prazo da liberação dos cruza-
dos, ou mesmo a redução no
volume a ser convertido, de
acordo com Lore. não criariam
qualquer problema junto aos
credores. "A conversão da dí-
vida externa em investimento
não está prevista no acordo da
dívida e pode ser alterada sem-
pre que for necessário."

Já o relending (operações de
reempréstimos dos juros da dí-
\ ida já vencidos e depositados
no Banco Central) foi suspenso
por causa do impacto que ha-
veria sobre a base monetária.
Lore garantiu, no entanto, que
nas conversas com os credores
após a adoção da medida, os
eles compreenderam a necessi-
dade de adoção da medida e
aceitaram a suspensão da ope-
ração.
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| Desde 1946, administrando l
i condomínios, locações e i
fa«ndo venda de imóveis, j: Garantimos seu aluguel I

no dia certo.
Av. Pres. Vargas. 417 11? '
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C©nsut<rSOCIEDADE ANÔNIMARua Dona Francisca. 7.200 - Joinville - SC
Companhia Aberta - CGC MF n? 84.684.349 0001 -80

AVISO AOS ACIONISTAS
DIVIDENDO

Comunicamos aos Senhores Acionistas que o Conselho
de Administração e a Diretoria desta Companhia, em reu-
nião realizada nesta data, decidiram aprovar a distribuição,"ad referendum" da Assembléia Geral Ordinária, de um di-
videndo de NCz$ 1.766,45 (um mil setecentos e sessenta e
seis cruzados novos e quarenta e cinco centavos), para
cada lote de 1.000 ações, para todas as ações do capital
social atual de NCz$ 4.000.000,00 (2.163.840 ações), com
base nos lucros apurados no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 1988; dividendo esse a ser pago aos
Senhores Acionistas a partir de 26 (vinte e seis) de janeiro
de 1989. O respectivo balanço será publicado oportuna-
mente. O referido dividendo de NCzS 1.766,45 para cada
lote de 1.000 ações, juntamente com o dividendo interme-
diário de NCz$ 249,55, já pago em agosto de 1988. perfaz o
total de NCz$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis cruzados no-
vos), para cada lote de 1.000 ações, para o referido exerci •
cio social encerrado em 31 de dezembro de 1988. O paga-
mento desse dividendo será feito contra a apresentação do
cupão n° 2 (dois), em relação às ações ordinárias o pre-
ferenciais, ao portador.
LOCAIS DE ATENDIMENTO

Os impressos a serem preenchidos para esse fim es-
tarão à disposição dos Senhores Acionistas,nos dias úteis,
das 8:30 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, nos se-
guintes locais:
São Paulo, SP - Av Brig? Faria Lima, 2.003 - 17? andar;
Rio de Janeiro. RJ - Rua do Carmo, 9 - 6? andar;
Joinville. SC - Rua Dona Francisca, 7.200.

Joinville, 24 de janeiro de 1989.
- Humberto Felippe Werner -

Diretor de Relações
com o Mercado

CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL

«« Brasníotor S.A.

AVISO AOS ACIONISTAS
DIVIDENDO

Comunicamos aos Senhores Acionistas da BRASMOTOR
S.A. que o Conselho de Administração e a Diretoria desta So-
ciedade. em reunião realizada nesta data. decidiram aprovar
a distribuição, ad referendum da Assembléia Geral Ordi-
nária, de um dividendo de NCzS 155.50 (cento e cinqüenta e
cinco cruzados novos e cinqüenta centavos) para cada lote
de 1.000 ações, para todas as ações do capital social atual de
NCzS 11.200.000.00 (26.949 044 ações), com base nos lu-
cros apurados no exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 1988: dividendo esse a ser pago a partir do dia 27
(vinte e sete) de janeiro de 1989 O respectivo balanço será
publicado oportunamente O refendo dividendo de NCzS
155.50 (cento e cinqüenta e cinco cruzados novos e cm-
qúenta centavos), juntamente com o dividendo intermediário I
de NCzS 21.50 (vinte e um cruzados novos e cinqüenta centa- jvos), já pago em agosto de 88. perfaz o total de NCzS 177.00
(cento e setenta e sete cruzados novos), para cada lote de
1 000 ações, para o refendo exercício soclai encerrado em 31 jde dezembro de 1988 O pagamento desse dividendo sera !
feito contra a apresentação do cupão n 2 (dois), em relação !
as ações ordinárias e preferenciais, ao portador
LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

Para esse lim, estaremos à disposição dos Senhores Acio- i
nistas. nos dias úteis, das 8 30 às 11 30 horas e das 14 .00 às ;
17 00 horas, nos seguintes locais:

I São Pauto, SP - Av Brig Faria Lima. 2 003 -17? andar;
Rio de Janetro. RJ - Rua do Carmo, 9 - 6 ardar;
Joinville. SC - Rua Dona Frarcisca. 7 200

São Paulo. 24 de janeiro de 1989.
- Jorge Michel Lepeitier -

Diretor cie Re ações
j 26 27 28 com o Slercado
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Econômico tem 
g0JSa (j(> Rio Caí Iliaís 4,5% Q a

Bovespa tem 
queda 

de

Ações do IBV

nova conta, a
66Open-matic"

SÃO PAULO —O Banco Econômi-
co lançou novo produio destinado a aten-
der clicntcs que preferem uma taxa maior
de rentabilidade em comparação às pagas
pela couta remunerada e sem as obriga-
ções diárias do overnight. Trata-se do
open-matic, uma variação das aplicações
do opern-market normal, da conta remu-
neràda e do overnight. Por esse tipo de
investimento, o aplicador poderá livrar-
se da administração diária do overnight,
por exemplo, pois a negociação da taxa
de remuneração é realizada no momento
do ingresso do dinheiro.

O diretor de open do Econômico,
José Bandeira de Mello, explicou que a
tendência do investidor, no momento, é
preferir aplicações a curto prazo e que lhe
proporcionem liquidez. A aplicação no
open matic pode ser suspensa até às 12h
de cada dia.

3,3%

Como as taxas de juros continuaram
subindo ligeiramente ontem, chegando a
25,1 % ao mês, as bolsas de valores repc-
tiram a queda de terça-feira. O mercado
paulista despencou 4,59c, enquanto no
Rio a desvalorização foi um pouco me-
nor, 3,3%, mas ficou confirmada a retra-
ção de investidores. Apenas grandes es-
peculadores continuam dando liquidez ao
mercado.

"Há uma ausência muito grande de
investidores de longo prazo, como funda-
ções, fundos de pensão e mesmo os
físicos que costumam investir num prazomaior", observou João Luiz Haringer, da
corretora Romasa. O volume de negócios
no mercado carioca, de NCzS 15 milhões
270 mil, mostra bem esta ausência. Foi
14,1% menor do que o registrado no
pregão anterior.

No mercado paulista, o volume foi
bem expressivo, NCzS 47 milhões 421
mil, mas muito concentrado em opera-
ções especulativas com a ação Petrobrás
PP, que sozinha gerou um volume de
mais de NCzS 20 milhões! Esta ação
fechou cm queda de 4,4% em São Paulo,
mas caiu muito mais no Rio: despencou
12,74%. cotada a NCzS 2.399,00o lote de
mil ações.

Especula-se no mercado que o resul-
tado da Petrobrás em 1988 poderá não
ser tão bom como os analistas estimavam.
Ainda não há boatos sobre o número
final, mas esta notícia também pode ter
sido lançada por especuladores interessa-
dos na queda do papel para depois poder
recomprá-lo bem mais barato.

|—| A Companhia Docas adquiriu o
lote de 9.370. ISO ações ordinárias

(com direito a voto) da Companhia
Lorenz, no leilão realizado na terça-
feira, na Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro. No dia do leilão aão foi anun-
ciado o comprador dessas ações, mas
ontem acabou o mistério. A Cia. Docas
pagou exatamente o preço mínimo de
NCz$ 52,50 o lote de mil ações. Agora,
este grupo, que já controla o Banco
Boavisia e a Elebra, detém 18,74% do
capital votante e 6,68% do capital
social da Lorenz, que fabrica amido de
milho e fécula de mandioca e tem sede
em Blumenau (SC). A empresa é con-
trolada pela Schindier Administração
de Bens e Participações.

Osc. Fech.
<%> (CzS)

Malores nltasBrdhmn PPG  8 14  170,00Limasa PPG  3.98  11,50Mondos Junior PAG  3,05  9,05Riograndonse PPG  2,86  10,00Valo do Rio Ooco OPG... 0,18  1.600,00
Mniores BalxasVorolmo PPG  21,61  4,00Elobra PPG  20,77  60,00Potrobras PPG  12,04  2,399.99Clbras PPG  11,04  ,10Rolrjpar PPG  10,84  15,10

Ações fora do IBV

Osc. Fech.
(%) (NCzS)

Malores AltaaLabra PPG  56.85  3.90Par£ de Minas PPG  14.10  0.89Albarus OPGE  6.04  604,00Bombril PPG  3,55  70.00Banespa ONG  3.04 50
Malores BaixasArthur Lango PPG  39.89  6.00Sifco PPG  20.04  74.00Ficap PPG  18,69  89.50Fabrlca Bangu PPG  16.92  2.01Madeirit PPG  16,36

Nacional, Real

e a Brasmotor

dão dividendos
O Banco Nacional anunciou ontem

que irá distribuir dividendos de NCzS
7,03 por lote de mil ações, relativos ao
desempenho no segundo semestre. O
pagamento será feito a partir do dia 21 de
fevereiro. Outro banco que anunciou
ontem dividendos foi o Real, que dará
NCzS 20,10 por lote de mil ações. A
Brasmotor também divulgou ontem que
seus acionistas receberão NCzS 155,50
por lote de mil ações a partir do dia 27 de
janeiro.

Os acionistas do Banco Real de In-
vestimento receberão dividendos de
NCzS 59,40 por lote de mil ações e os da
Cia. Real de Investimento ( CFI) recebe-
rão NCzS 17,20 também por lote de mil
ações. Já o Banco Nacional de Investi-
mentos anunciou dividendos de NCzS
6,75 também por lote de mil ações.

Contes Crescente Regreisf s
A conta corrente inteligente.

Indicadores diários Fundo de Ações

fale Kirn o |cTenu\

Boisa de Valores do Bso de Janeiro

Resumo das Operações

Qtde (mil) Vol. (NCzS mil)Lote: 75.969 14.148Mercado a Termo: 28 1Mercado de Opçóos-Opçõos de Compra: 39.780 1.120Exerciciodoopçócs:
Futuro ^liberação:
Futuroc/rotenção:
TOTALGERAL 115.777 15.270IBV Médio 121.878 (-5,9)IBV Fechamento: 121.252 (-3,3)
Das 72 ações do IBV, 6 subiram, 64 caíram e duas não foram negociadas.

Mercado à vista

Acowtij PP-G- 300 60,00 80,00 00,00 01,00 81.00Acos Viflaros PP-G- 147 900 11.50 11,50 11,49 11.51 11.50Adubos Cra PP-G- 100 3,80 3.80 0,00 3,30 3,00
Adubos Trovo PP-G- 57.100 2.15 2.06 2.03 2,20 2.20
Agrocwus PP-G- 01.700 24.50 24.50 24,82 25.80 25.80
Atoarua OPEG- 5.COO 604;E0 60-1,50 604,40 604,50 604,50
AipargatJS OS-G- 270.000 4 200,00 4.200,00 4.200,00 4.200.00 4,200.00
A/nadoo Rossi PP-G- 167.800 5,00 4.70 4.S2 5.00 4.R0
Aqualoc PP-H- 15.000 10,40 10,00 10 27 10,40 10.00Axacruz PB-G- ( .500 5.600.00 5 750,CO 5 792,31 5 800.00 5.750.00Arthur Largo PrG- 300 6,00 0.00 3,33 C.00 0.00
Arevedo Tfavassos PP G- 274.500 21,00 20.00 21,50 22,00 21,09
B.arrmorrta ON-G- 47.100 160.00 150,00 ICO. 17 152,00 150.00
B bandoimnlos PP-G- 10.000 4G.00 46.CO 4G.OO 46.00 46.00
B.txa&l ONEG- 200 400 625.00 800.00 001.09 630.00 800.C0
B fcrrtsJI PP-G- 1.115.300 1 300,00 1.21.1,0Q 1.247,70 1310 00 1.225.00Uaneso ON G- 1 000 120.00 120,00 120,00 120,00 120,00
Banespa ON-G- 151.COO 7.C-0 7.00 7,46 7.50 7,50
Canada PP-G- 697.300 13,50 13.25 13.52 14.00 13,60
Banospa Nov. PP-R 402 400 8,05 e.00 0,01 0.10 8.05
Ba/tjr.rr! PP-G- 2.600 53,00 63 00 62,31 65.01 65.01
Banetto Araup P&G 772.400 5.20 4,90 5,00 5,40 5,40
[>fMinolta OP G- 92.ICO 245,CO 220,00 231,68 245,00 222,50
Botgo Minoira PP-G- 41 700 179,00 160.01 174,39 180.00 160,01
Ujotwna PA-G- 50.000 5.50 5,05 5,34 5,50 5,05
Bomtjfil PP-G- 800 000 70,00 70.00 70,00 70,00 70,00
Dmdwjco OSHH- 352.600 75,00 75,00 75.00 75,00 75.00
BnvJe-*ro PSD+- 1 717.900 80,03 75.00 77.97 80.03 75,00
BnxVffico Inv. OSEH- 400 100 00 100.00 100,00 1CO.OO 100.00
Bradoroo Irrv. PSEH- COO 100,00 > 00,00 100,00 100,00 100.00
Brahma OP-G- 100 200,01 200,01 200,00 200,01 200,01
Brahma PP-G- 681 000 180.00 1G5.00 184.98 189,00 170.00
Brabnca PP-G- 14.000 130.00 125,00 126.43 130,00 125.00
Breomotttf PP-G- 10 000 5 680.00 5 680.00 5 680.00 5 680.00 5.680.00
C.mineracao Araipn PP-G- 10 000 320.00 320.00 320.00 320,00 320.00
Cafe Braiilia PP-G- 22 900 5.80 5.40 5.76 5.90 5.86
Caiful PPG- 155.2GO 13.130 12,00 13,18 13,60 12,00
Camacari PA-G 2 600 9 000 00 9 000,00 9 043,85 9 800.00 9 800,00Catwjua/es Loop OP-G- 200 12,00 12,00 10,00 1 >,00 12,00
Calivjuaws Loop PA-G- 291000 22,00 21,50 22,03 22.51 22,10
Ctovnnd mocartca PP-G- 234 600 10.00 9.50 9,67 10.20 9,60
Comig ONG- 400 000 2.50 2.50 2.50 2.50 2,50
Com*g PPG- 8 415 700 4.16 3.97 4,11 4,25 4.00
Dbron PP-G- 292 000 4,25 3.60 3,95 4,25 4,10
Climax FUG- 110 000 6.71 6.70 6.70 6,71 8.70
C<*JTi [lf'G" 1 600 38.00 38,00 37,50 38.00 38,00
Contorju PPG- 2 000 200,00 200,00 200,00 200.00 200,00
Const a Hndonborg PP-G- 100.000 7 20 7.20 7.20 7.20 7,20
Const boier PB-G- 138 700 2.60 2 60 2,59 2.63 2,60Consul PP-G- ? 000 2.500.00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2.500,00Copeno PA-G- 809 TOO 560.00 540.00 545,47 560,00 545.00
Corroa Ribwro PPG- 155 000 2.90 2.80 2.06 2.90 2.80
Cowgua PPG- 32.200 17.80 17,80 17,76 17.80 17,80
Cresul PP 3 000 6 00 C OO 6,00 6.00 8,00
Cm/wru Sot PP-G- 3 500 36,00 30.00 35,71 36,00 36.00
DI vaacnnoota3 PP-G- 100 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
Dtit) Ind com PP G- 2 700 70.00 70.00 -70,00 ' 70.00 70,00
Ckwas ON G- 963 300 67,00 62.00 66.73 69 50 65,00
Docaa PNG 152 600 39.00 35,00 36,70 39 99 39,80
Dova OP-G- 2 100 000 9,00 9,00 9.00 9.00 9 00
Dova PPG 50000 1,40 1.40 1.40 1.40 1.40
OjraUu PP-H- 100 COO 50.00 50 00 50.62 52.00 50,00
Ebrwto PP-G- 200 000 9.00 9 00 9 00 9,00 9,00
Ettxn PP 20.000 55.00 55.00 55.45 60 00 60 00
Ekjma PPG 28/ 000 42.00 39.00 40 32 42.00 39 00
Eng^mti PP-G- 4 000 53 00 53 00 53 00 53.00 53.00
Engasa PA-G- 3 100 65.00 65.00 64,84 65.00 65.00
Eslreta PPG- 20 000 14.00 14,00 14 00 14 00 14,00
Fabnca Bangu PP<» 600 2.01 2,CI 1.07 201 2.01
Fortasa PP eOO 550,00 550,00 550.00 550,00 550.00
F«rro Bra.uM.ro PP<h- 200 170 00 170.00 170.00 1 70 00 170.00
Foro Ug.« OPO- 150000 45 00 45 00 4500 45 00 45 00
Ferro Ugiw PP-G- 510 600 36.00 36 00 37 <>5 38 00 36.00
FwteaJ PP-G- 250-100 3 15 3 15 3.15 3.30 3.16
Pcap PPG 2 100 86.5C 86 50 8S.19 89.50 89 50
Frrv PA-G- 270 000 4 60 <40 4.50 4 61 4 40
Cuararnpon PPG- 200 605.00 6C5.00 605 CO 605.00 605 00
Gurgo< PP-G- 3 400 255.00 255 00 25100 255.00 255 00
Inbrac PP-G 1 174 000 4 15 4 00 4 07 4.30 4 05
tnapar PP-G- 151 200 8.00 SOG 8 99 900 9 00•uranja 0"i PP-G- 113 600 47.CO 47,00 47.00 47,00 47,00
tpnmga P*K PP-G C19 400 40 00 37.50 38 0b 40 00 39 43
lUutmnoj PSEG- 10 000 105.00 ' 05.00 10500 105.00 '05.00
J h mrtz k> PPG- 3000 8.50 8 50 S13 3.50 8 5C
Kapw Wober PP-G- 2 300 25 51 25 51 25 22 25.51 25 5'
U*ra F°<r 5 400 3 90 3 90 3tT9 3 90 3.90
Uunnational Mrst* PP-G- 833500 4 90 4 81 <65 5 P9 5.05
Umasa PPG- 13 OCX) 11.50 11 50 11 50 11.50 11.50

-5.08
-3.85
-7.97
-2,67
6,04

-9.39
•2.19

-2,17
0.11

3.04
-6.63
-4,87
-6.57
-4.17
-5.01
-2.54

•11,00
3,55•0.41

-2.54

EST-0,42
8,14

1.59
•3,84
-7.38

•2,00
•7,02
•5,30

•11.04
-9.46

-10.00
EST
-7,06

-13.60
-0.23

-15,85

-2.78
1.39

-7.44
EST
-6.67
-8.74
-5.26

•20.78
•3.77
•3,64
•7.3!
•9,60

•7,45
-3 92

56 85
2.17

100 8 000 00 8 00000 8OOCOO 0 000,00 6000.00

Câmbio

Mp*oa per ddter Em cruzadosCompra Vrrui Compra Vpnda
Coroa0-,r-^n^jesa 7.t528 '*"2 0 ^36'J C *3a9!
Cofoa Nofues^tia (--b733 6 6917 0 14863 0.14365Cc-MSueca 62S1? 62*383 C "5^58 C''9'°
OOU/Austrafarc 08-413 0 .-'Sea C WITS OjSTGSatWarCanrfensc • "Bii l.rdM 0BIS39 0 84K2EscuOo 150(15 16'.65 C00656'2 00C««9!F*r,r- 20r.-9 2.CC31 0 47T65 0.4812638 50 3d 679 0.02S725 0^25973FfwiooFrjncts 6.2637 5 7713 0.156i" 0 15*65Ffa«x>SuV3 ' S6J4 |.5666 C 63432 0 63322tor>> 127 57 177.83 0.0077777 OJOOTB3BBUfa 1.7&64 • ^730 '.75S6 1.7730
Lr7! 13461 1 >*9 000073*3 0000742^Uraa 1.S412 1.6456 0 53906 3 543'2114-j --.-2 0.0086432 O.OC9711S***- «S77 ".-73 0078511 0 077059
0Cc Bpo !> -- DCtef »;* a

126.24
91,70
0,00

96,30
90,92

107.69
120.00
07,23
83,26

107.27
60,55

108.90
90.50

117,95
129,81
123,30
100,00
99,87
80,14
82,94

121,93
81,98
90,33
86,69

129,51
91,07
92,93

123.69
99,16

100,03
103.49
79,82

138,54 •
102.46
98.46

203.08
98.68
81.63

101.06
74.38

108.70
92,36
73.69
75.71
84.80

125.00
96.00
95.93

100,00
91,85
82.90

122.48
123.71
81.51
79.47
90.91

127.27
99.00
69,31
97.90

106,89
C5.44
96.11
82.66

170.63
94.34

24
247

7
49

27
16
2

2
3

20

Lojas A.Twncanas OS-G-
Lojas Americanas PS-G-
Luxma PP G-
Madoirti PP-G-
Magnosrta PAG-
Maio GaJto PP-G-
Wangots PP-GE
Ma/<juinhos PP-G-
Mannesmann OP-G-
Maiinosmann PP-G-
Man-in PP-G-
Mondes Júnior PA-G-
MGndor. Júnior FJB-G-
Me»al Lovo PP-G-
MoUsa PP-G-
Micailab PP-G-
Moddafa PP-G-
Moinho Ruminonso OP-G-
FAxitroaJ PP-G-
Moloradio PP-G-
Mullor PP-G-
Mullrtoi PP-G-
Nacional ONEQ-
NadoncJ PNEG-
NaKata PP-G-
Nogam PG-G-
Otvobra PP-G-
P.-vcaembu PP-G-
Pacoombu Nov. PP-R
Papei Simao PPG-
Para De Minas PP-G-
Paraiburva PP-G-
Paranapanerna PP-G-
Paxo PP-G-
Porsicx) PP-G-
Potrobras ON-G-
Poüobras PP-G-
Peflonatj PP-G-
Pirolh OP-G-
PirolH PP-G-
PtroUi Pneus OP-G-
Rrelli Pneus PPG-
Pcripropítono PA-G-
PromolaJ PP-G-
Prometal Nov. PP-R
Propasa PP-G-
Fíaarrioc PP-G-
ftolnpar PP-G-
Flhoom PP-G-
Rxd Guahyba PPG-
Rx?grandon«J PP G-
F^osulenso PP G-
Samrtri OP-G-
Sanvtri PP-G-
Sobbo Partxap-Koes PP-G-
Sharp F^P-G-
SJbra PC G-
Sid Informática PP-G-
Srfco PP-G-
Srtco Prt. OP-G-
Sondctocntca F^G-
Sou/a Cru2 OP-G-
Staroup PP-G-
Sufi opa PP-G-
Suporgasbras OP-G-
Suporgasbms PP-G-
Surano PP-G-
Tnurus PP-G-
Toka PP-G-
Totorj ON-G-
To»orj Pfí-G-
Tiicboa PP-G-
Unipn/ PA-G-
Unipar F^G-
Usina Costa F^nto PP-G-
Vale Fl>o Doce OPG-
Valo Rio Doce PPG-
Varg PP-G-
Vorolmo PP-G-
Vuíoc PP-G-
Whrto Martins OPG-
Zrvi PP-G-
Zm Prt PP-G-

Qtd. Abt. Mln. M*d. Mix. Fach.

300 3,700.00 3.700.00 3.700,00 3.700,00 3.700.00
600 3.000.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000.00

159 600 13,00 13,00 13,22 14.00 13,11
10.000 9.00 9,00 9,20 9,50 9,50

1.582.000 40.00 40,00 40.00 40,01 40.00
295.000 1.80 . 1,70 1,86 1,95 1,90

5.000 17,20 17,20 16,90 18,10 18,10
1.000 700,00 700, CO 700,00 700,00 700,00

1.118.300 11.00 10,00 10,42 11,00 10,60
2.147.500 8,90 8,01 8,38 0,90 8,01

401.500 13.00 12,50 12,78 13,00 12,90
22.300 18.00 18,00 10,92 19,90 19,05

319.500 27,00 27,00 27,10 29,50 23,00
500 310,00 310.00 310.00 310.00 310.00

9.500 18.00 18,00 18.00 10.00 18,00
28.900 10.10 10.10 10,07 11.00 10,10
36.900 22,00 10,00 20,14 22,00 20,00
20.000 1.200,00 1.203,00 1.2CO.OO 1.200.00 1.200,00

409.100 4,20 3,70 3,80 4,20 3,00
13.000 13,50 13,50 13.46 13,50 13,50

3.194.600 2,58 2.50 2,52 2,58 2,51
665.500 2,20 2,00 2,12 2,20 2,00
13.100 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00

168.100 62,00 52.00 55,40 62.00 60,00
100.000 10.00 10,00 10.00 10,00 10,00

100 9.90 9,90 0.00 9,90 9.90
15 600 57,00 57,00 56.99 57.00 57,00
7.000 7.50 7,50 7.44 7,50 7,50

150.500 4,20 4,00 4,13 4,30 4.00
71.500 110,00 110,00 110.01 111,00 110,00

458.200 0.77 0.77 0.89 0,89 0.89
653.300 0,00 7.50 7,93 8,00 7.00

5.553.900 185.00 175,01 180,03 107,01 103,00
10.000 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00
30 000 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10

200 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300 00 1 300,00
002.700 2.470.00 2.310,00 2 3-M.72 2.500,00 2 399.99
37.700 12.00 12.00 11.99 12.01 12.00

800 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50
2.338400 23.00 22.50 23,42 24,60 22,50

14400 21,50 20,00 20,21 21.50 20,50
26.300 15.00 14,00 15,44 10.00 14,50
1.000 59,00 59,00 57,00 50,00 59,00

1.761.300 3.40 ( 2,85 2.90 3,40 3,40
107.000 2,65 2,65 2.64 2,65 2.65
20.000 45,00 45,00 45.00 45.00 45.00

103.000 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
854.300 16.01 15.10 15.21 16.01 15,10
90000 3420 33.50 34.24 34.60 33.50

200 000 1.80 U'O 1,00 1,00 1.80
14 500 18,00 18,00 18.00 10,00 18,00

990.000 1,50 1.40 1,40 1.50 1,50
19 000 1.439,00 1 300.01 1347.68 1.439,00 1 350,00

IL N°Ano Neg.

-7,55
-1.09
-5.10
¦A.BA
EST
-6.30
-4.34

-12,65
3.05

-5,01
-13,71
-5,18

-12,44
-9,31

-10,92

-1.72
-0,24
-C.89
14.10
-7.68
-7.72

-10,40
•3.70

-12,64
-1.51
0.77

-9,17
•11,27

105.71
92.02

165,25
92,00
99,90
77,50

137,96
107,69
86,26
92,70

102,90
78,64
76,62

106,90
71.37
10,60
69.38
88.89
83.70

165.56
81.55
68.39
95.99
79.08
77,70
0,00

105.54
107.67
101.68
148.33
00,51

109,03
130.95
103.72
116.68
84.14
95,92

121,43
90,85
84.56

2.500 920,00 900.00 907.60 950,00 900,00
30.500 1.25 1.25 1.25 1,25 1,25

7 461 700 11.20 10,01 10.77 11,40 10.60
000 000 35,01 35,00 35.00 35.01 35.00
15600 36.00 36,00 35,83 37.50 37.00

106 000 75.50 74,00 75.15 75.50 74,00
107.000 53,00 53.00 53,00 53.00 53.00

79 500 8.70 8.70 8.69 8.71 8.70
15.200 1 TOO.OO 1 700.00 1 701.32 1 710.00 1.700.0020.000 16.80 16.00 16,00 16,80 16.80

156.000 6,00 6,00 6.03 6.50 6.00
100 12.50 12.50 10.00 12.50 12.50

762 100 11.50 11.50 12,10 12.40 11,51
60.000 2 300,00 2.250.00 2 289J2 2 300,00 2 250,00

300
110 000
148 300
123.500

2.000
4 000

3 510 700
000

150,00
16.00
6,80
7.50

57.01
20.00
24 30
23,00

150,00
16.00
6,50
7.30

57.01
20.00
22.10
23,00

4 900 1 600 00 1 600,00

150.00
16.00
6.71
7.46

57,00
20,00
23,77
22.50

602.86

150.00
16.00
6,80
7.50

57.01
20.00
24.50
23.00

150.00
1600
6.50
7.30

57.01
20.00
23.00
23.00

605.00 1 600,002.135 800 3 030 CO 2 995.00 3 033,96 3 075 00 3 005.005.GOO 85.00 85,00
58 000 4 40 4,00

258 000 0.75 0,72
2.519 000 18,05 17.10
1 906 900 1.30 1.26

300 000 1.15 1.15

84.82
4.10
0.79

17.67
1 29
1.15

85.01
4,50
0.00

10.05
1.30
1.15

85.01
4 00
0.72

17.40
1.29
1.15

-7.41
-10.85

•0,47
-5.26

•5,55
•5,73

•10,47
•6.94

-0.69
-0,02
1.82

EST
•0.89
•0,93
-3.42
•4.03
-2.70

0.10
-0.94
-3.52

21 61
1.28

-1,94
-7.20

94,90
95,64
04.10

187,50
121,54
67,21
90,93
76,27
97,30
77.09

101,37
05,55
83,33
76,27

100,00
137,70
90,40

126,19
124,14
105.40
9-1.92
88,55
66,67
92,72

114.47
90.91
96.97

126.60
120,9-1
76.00

111,73
107,22
150.00
104.41
101.90
99,79
93.18

112.06
93.06
89.58
79,31

20
1

10
13

1
2
0
7

179
5
5
3

Concordatária
•16.92 69.07 _Tttuton Qtd. Abt. Mln. Mtd. Max. F»ch. Osc IL N°B ^ Ano N«tg80.93 
EST 102.77 2
-4.40 92.58 Banorj PP-G- moo 529 00 500.00 501 82 52900 500 00 10064 1Brumadnho PP-Q. 823 600 2300 21,50 22 51 23 50 23 00 -5 54 9167 H625 9 , 04 Jbdu^oPP-G- 1 023 400 1.60 1 60 1.64 i 81 170 1682,03 Oca! PB-G- 19 000 4 30 4 30 4 26 4 30 4 30 -12 35 158.16 1-8 54 DC 87 II ^ WO 200 280 2,65 2.72 280 765 0.73 07,49 6

100 83
75.11
78.72

102 39
92.16
97.99

100.00
87.68

112.39
204.74

84 62

10
2
2

Opções de Compra

Banco do Brasil PPG-Vaie do Fito Oocy PP-G-

Vane. Pr»^o Utt. Ooa'-t Vokim#
Exarc (Lota)

CBi FEV 1 155.07 200 00 200 00 10 000 2 00000CBI FEV 3 753 97 275 00 275 00 110 000 30 2V) 00C6K FEV 4 331 51 54 00 5-*J?1 5C80 000 335 330 00C8L FEV 4 620 28 24 00 27,33 19 200 000 524 190 00CBM FEV 3 272 69 610 00 606.25 SCO00 48 50000CBO FEV 4 909 04 11.00 1221 14 TOOOCO 179525 00G"V? Total Volume Tb*a;39 780 000 1 120 795 00

JB

B

O caderno que faz parfe

da cuitura do pcís.
I k
i i

Overnight
LFT

Taxa da Andima (bruta):  25.05Rend. Acum. da semana:  0.84Rend. Acum. do mès:  18,91
OTN

Taxa da Andima(bruta):  ndRond. Acum. da Somana: ndRend. Acum. do mòs: 13,14

Taxa referencial de CDB
% ao ano

Prazo 60 dias 90 dias 100 diasnd nd ndFonte: Banco Central

Ontem
Oficial

Paralelo
Turismo

Dólar
Compra Venda
0.99 1,00
1.40 1.50
1,35 1,45

Jun 0,22 Ago 0,38 Out 0,53 Dei 0,97Jul 0,27 Sot 0,49 Nov 0,76 Jan 1,23
Cotação do primeiro dia útil de cada môs

Ouro
(NCz$ gr - lingote por gramas)

, compra venda
4g Banco do Brasil (250grs)  —
n Goldmine (250grs)  18,00 18,20

Ourinvost (250grs)  18,00 18,20
Safra (1000grs)  18,10 18,30Degusa (1000grs)  18,32 18,37J Reserva (1000grs)  18,04 18.24Bozano Simonsen (1000 grs)  18,30 18,35Fundidoras, fornecedoras e custodiantes credenciados

nas Bolsas de Mercadorias e de Futuros.

indicadores

Ago. Sol. Out. Nov. Dez. Jan.

Inflação
IPC (%)

20,66 24,01 27,25 26,92 28,79
INPC (%)

20,63 26,93 26,81 28,15 28,43
FGV <%)

22,89 25.76 27,58 27,96 28.89

OTN (CZS)
2.39 2,96 3.77 4.79

Correção Monetária (%)
20,66 24,01 27,25 26,92 28,79

Caderneta de Poupança (%j
21,26 24,63 27.89 27,55 29,43

Correção Cambial (%)
21,00 24,10 27,65 26.92 29.46

Overnight (%)
21.89 24,22 27,46 26,19 29,90

Bolsa do Rio (%)
20,78 39,75 24,32 21,46 51,79

Bolsa de São Paulo (%>
28.78 45.35 31,84 18.50 53,19

Aluguel Semestral (%>••
185,04 191,57 211.67 232.50 258.30 286.06

Aluguel Anual (%)••
424.92 495.50 598,78 714,42 816.05 933,62
Fonte: * AFI** Abadi

Mercado Futuro

BBF
IBV  12 (pontos)

Fevereiro
2fi 500

BMEF

Café (NczS-100 sacas de 60 kg)
Março
120.00

Bovespa (pontos)
Fevereiro

32.950
Boi Gordo (CZ^gr arroba liquida de 15 kg)

nd
Ouro (CZS gr hngote Ce 250 grs )Fevereiro Abril

'3.93 26.90
Frango Resfriado te*)

nd
Dólar <cz$)

nd

BMSP
Ouro <CZSçr üngete de 250 grs)Feve^etro

19.00
Algodão iczsisk3:

Mafjo Ma-i juso
18.5? tgjo 2030

Boi Gordo czsisKg:
A.brs

23,45 3424

Aálo(%)

(50)

Valor Rentab Rentabda cola Acum. Acum.NC:S Mo mes No anoMilAHa-Unibanco 4.94 4,94
Amenca do Sul Aq6es 2,13 2,13ARBI-Equillbno 3,97 3 9;Aymore A^6es S.2? 8 2?Aymoff-CPA 6.38 - 6.33Banwindm Atfes (19) 0.122690 5^8 5J3fiancocidade 4.4-1 • 4.44Bandeirantes Acfes (171 0,63000 6.09 6 00Banespa A^ces 3,28 128
Banestado Aifos (19) 0.011858 10,60 10.60Banestes 10,80 10,80
Banort&Ktes 5.65 5 65Barqueifc; 8 93 8 93Bannsul CAB 9.93 9 qgBannsul FAB  . 8 43 6 48BB A^tes Oufo (19) 0,488835 6,45 6~.15BBI Bradesco 6JU 6il
BBM — B Bahia 5.03 5,0?
BCA Banen (19)" 0.000200 12.53 - 12,53BCN A^6es 504 5iMB[SC_A^6« 8,29 8 29BfB 679 679
BMC A;0es ..- 9_80 9,80
BMO 8J89 8.39
BMG A^6e_s 8^64 8J4
Bf«L 6.69 6 69Boaviila Ac6es 9 49 949Boawsta CSA ... 5,21 V21
Boston Sodiil (18) 0,413054 9,43 9,43
Bo/ano A^ges 6,03 6.03
Bo;ano Cartetia 7.94 7 94Bradesco A^es 534 "5J4
BRB Aifas  4.63 4,63CCF-Ajgfles :z U7lf (171!
Chase flei Par (17? 1,442457 fU7 8.37Citibank (17) 0,012477 5,84 S.H4City (20) 10,680000 12J0 12,40
Ciedibanco FBI 6J1 6,11
Credireal 7,36 7J6
Crelisul Blue Chip . 5 07 5.07Cretml Man M3 6.43Ctefisul Multipla 3.55 155
Crelitul (EX-157) ^0^ 6.04Crescmco Unibanco 7.38 7 33Delapieve Investidel  5.49 5 49Oibran lT68 11
A^ftes 2^06 2M

Digibanco 9.64^ 9 64Econflfnico 1871 1821
Elrte (19) 0.00818 8.30 8J0Equipe A;6es 1M_6 1M6
Estnictura 879 J, 79Europeu — Eurpafos  — 558  558FAN factorial  6JW 6.00
F1AF (17) 0.033484 8,00 8^0fIC Bradesco 597 5,97fdep 1590 15.90
fideta HMB Bank (17) 1775100 5,69 5X9Fwasa 5.83 5J3
Fininvnt A;6es 7^7 7.6;
f-MACM. 8,06 . 8.06Carantia 6.93 6.93
Ctfjl do Cometao 7,00 7,00
Geraldo Corria 6^54 6 54Attes 8,78 8 78HM 12J7 12,37
'"cisa (18) 2.083962 2A2 2J?106 08) 105,007665 375 375

^6es M8 6 48itau Capital Mafket (19) 0^86900 8,96ltaua(;6tt (19) 0758758 2.68 2_68IWi 3,58 3,58MBPlus 6J6 6J6
Mercantil do Brasrt  __ 3.90 3,90
Meridional A^6es 5.75 5 75M'l 4,97 4,97
Mjiav 549 549
Mortre ilbank (18) 0,047698 775 775Montnpalbank Ajpes (]8) 1,242729 574 5.74Multiplic : f85 185
Mullipk 751 477  4.77"acional A^fcs 1045 10.45
Noa-este CNA jO^l ibVl
O^ga 1074 1074Paulo Wiiiffnsm *5,57 557
Pillr.nvttl 9 jo 9 )0Pillamvest Condomlnio 9 44 9^44

7.41 741Pnjne  7,03 WPnmut 972 9,22
i.»i in

?«j!as! 8.M . 8.MfiMtmsii l!! J7J
¦!••»> 9j4
5!!J! aisi 12.451

ns ijiSc^ahir fun- fAx 391 3*9]
Segunda<te 8,15 8J5

9,07 9,07Sitiwa ? 563 563
Sof er al It0_
Wla Blf'rw 9.88 9.88SiKJamwjs A^fei 10.32 10,32
Th«a If Ajfcs 6,63 ~6j3
Unibanco 7 04 7 04'i!!!!? ~6M
NO Náo duponivW(17) Powçio em 18 01 *9(IS) Posiçlo em 19 01 89(19) Povçáo em 24 01 89
todas ai mformaçto Uto te rei£»n»tnl«}j<3f .

Fundo ao portador
Valor da PatrtmGntoPaoofrlnayio cola C23 Uqukto Cr>

ArlM 19 0.146040 1719.640Atianth .1 (R J) 1.616664 8 902 6W)
Aymof^ 15 21.776.392000 13 905?Sf,?73
DamorryJus (PR) 19 * 0 0607/40 ?31 866 097
Baocood^V* ISP) 17 0577890 77.378.651
Bandeir (SP) 0.058879 1 09?.;'-t6
B*ncf) (RJ 19 0,789100 22 004.158
Banespa FBP (SP) 18 0050625 414 104.186
Banestado (PR) 19* 0,056358 24 004 S7o
na.-vxt»»-RorxJa R«p«1a (F'E 115 380 841 08 7579 76 939 280^75
Banrsu" CIWF (RSl 15 13.618060 36 885 210 855
B8 Coma OufO (RJ) 19* 0213166 1 113 029 559
f< Mn Rooda |RJ« 17- 18J?93000  7 864,553
Bemp« (MQ) iy 33^20647 21851.147
B»C Ma. (CE» 1R 0.02000 47229J3S
PMC (SP) " " " —
BMG (MG) 19 8 855 690000 21 172.489
BM. D^rvtsa C P rSP) 18  4.863168 7 120.450
Boavssta (RJ. 19 50296086  55 3»7 632
Boston r jndc PKfl iSi 18*  0 037055 n 3^64 729
Bc/r>o. iSP) ir 0^059408 88 008.557
CCF — Fiwovw (SP) 15  59 586 7941QQ 28210 442.299
Cnaa* Supy Strings <RJ> 17* 39.0W515 134 284 829

Cocorga (RJ) 17 55 0^489 .184 458 235
OwHxanoo (SP> 18*_ 5 74874 12 532.624
cf:^<SP> T7 _ 605*433 128Qg?S63
OeriaoafPVTM — an 15'  5 04? 170 145.086

(SP> IT  _ t7.648»7  9 372 660f"vWaiSr* 5525C31 '44^3070
F«*0«.(RS5!8 0064650 ~ 5*5 166
Gar»-f>4 '9* 46,7s6974 6 572 730
iQggPHf 7 S45260 ..: 36T 4. -J
ixyye tRS> >7 5 693M0  «y*.

tawptf fSP~. '9* 1 S0EF726 264 J37 148
(SP? 15 _ 556'96 SiS.444MaiibiCWf (RS* 17 Q5&9459*"" 72. ?8& 61617 4 819 7S7QQO 1299168.664

VT__  46 43*308 15 430.3 HJ'2 '92?SVc triMW
-Ctyf . $>** — R_"; 19 37.766? 4J» »96>?2? BOO

Ca'c 'Zis - x
Maio



JORNAL DO BRASIL EcoBomia quinta-feira, 26/1/89 ? 1" caderno ? 21

> ; ?; DE TER SEM COMPRAR.

"OPMA

BANCO
BOZANO, SIMONSEN

Informações
DDD GRATUITO: (021 I 800-6163 - NO RIO DE JANEIRO: 271-8001

Bolsa de Valores de São Pau!o

Resumo das operações

Loto Padrão:Concordatârias:Diroilos o Rocibos:Fundos do Inc. Fiscais DL 1376
Exercícios do opçôos do compraMercado a Toimo Opçôos do CompraFracionário:Total Gorai:índice Bovospa MôdioÍndico Bovospa FochamontoIndico Bovospa Máximo:Indico Bovospa Minimo:Das 67 açòõs do IBOVESPA, 5 subiram. 56 caíram, cinco pormanocoram ostáveis o uma nâo foi
nogociada.

Máx. Fech. Osc.

Qtdo (mil) Vol (NCrf mil)205 417 41.5522.562 69.744 28

10679 2.031121.395 3.79521 6349.840 47.42132.50631.905 (-4.5)33.52631.548

Mercado à vista
Tttulos Qtd. Abt. Mln. MM. MAx. Foch. Oac.
A.bc XtaJ PPA 4.800 176.00 170.00 171.00 176,00 170.00 -3.4Aosita OP C01 160.100 299,99 299,99 300,00 300,00 300.00Acos Vill PP C47 4.989 000 12,00 10,50 11.59 12.00 10.50 -12.5
Adiibos Cra PP C31 95 200 3.70 3.70 3,81 3,90 3.81 ^2.9
Adubos Trow PP C13 141.800 2.30 2,10 2,24 2,40 2,11 -8,2
AgrnJo PP 5.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00Agrocoros PP COO 6.293.100 26,00 25.00 26,05 27,00 26,00
Albania OP 200 604,50 604,50 604,50 604,50 604.50AUparti PP 60.000 20.00 19,10 19.85 20,00 19,10 + 0.5
Alpargataa ON 8.900 4201.40 4201.40 4201.44 4201,50 4201.50 + 0.0
Alpargalas PN 200 1675.00 1675.00 1675.00 1675,00 1675,00Amadeo Rossi PP 100.000 5,20 5,20 5.20 5.20 5.20 + 4.0
Amazonia ON 29 000 150.01 150,01 150,01 150,01 150.01 +0.0
America Sul PN 188 17.500 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 -8.3
Amorfca Sul PP C03 290.000 12,50 12,00 12,30 12.50 12.40 /Antaic PuujI PNA 12.400 300.00 300.00 300,00 300.00 300.00 /Antarct Nerd PN 700 651.01 650.00 650.29 651.01 650,00 -0.7
Aquutoc PP C06 1.272.000 10,00 9,00 9.80 10,00 9.00 -10.0Aracruz PPB 18.800 5700,00 5700.U0 5716.23 5750.01 5700.00 -1.7Arthur Lango PP 3.800 5.20 5.20 5.37 5,60 5,60Avipal OP 39.900 22,00 20,(X) 20.95 22.00 20.00 -14.1Azovodo PP 865.500 23.50 23.00 23,12 23.50 23,00 + 2,2
Bamonnd Br ON 8200 250.00 250.00 254.10 255.60 255.60 + 2.2
BandetainUM ON 1 100 60,00 60,00 60,01 60,01 60,01 +0.0
Qanespa ON 543.100 7.50 7.40 7.51 7.71 7.71 +2.8Barwspa PN 2.700 9.80 9,80 9,80 9.80 9.80 -1.0Banospa PP C54 6.033.600 14.50 13,00 14.03 14.50 13.80 -4.8Banrtsul PNA 47.900 12.01 12.00 12.16 13,00 12.00 -14.2Baj-icsJa Sil PP C07 2.000 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90 -4,2Banetto PPB 19 000 4,90 4.90 4.90 4.90 4.90 -7.5
Beigo Mirx-ir OP 296.800 234.00 225.00 233.90 240.00 225.00 -5.0Betgo Mtoir PP 1.052200 176.00 170.00 173,38 176,00 170,00 -8.1Benzonox FP 100.000 2,05 2,05 2.05 2.05 2.05BPftc PNB IN 50 000 16,CO 16,00 16,00 16.00 16.00
B«c Catoi PPB 7.500 150,00 150.00 150,00 150,00 150,00 -11,7Btobraa PPA 10.000 7,10 7.10 7.10 7.10 7.10 -1.3
Combril PP 656.200 70.00 70.00 70.00 70.01 70.00Bradesco ON EB 35.300 75.31 74.00 75.02 75.31 74.00 -1.7
Bmdosco FN EB 3.289.400 80.00 73.00 74.39 80.00 75.00 -5.0
Btadusco Inv ON EB 300 100.00 100.00 100.00 100.01 100.01 +0.0Bmdosco Inv PN EB 24.100 100.00 100.00 100.01 100.01 100.01 >0.0
Brahma OP C05 28.500 202.00 202.00 202.00 202,00 202,00 + 0.4
Brahma PP COS 448.300 170,00 170,00 176,16 185,00 170,00 -8.1
Brasil ON ED 50.700 799,99 799.99 804.13 810,00 800.00
Brasil PP C61 348.000 1300.00 1210.00 1239,48 1320,00 1220.00 -6.5
Brasaltt PP COS 500 230.01 230.01 230,00 230.01 230,01 /
Brasimot OP C24 1.500 150,00 150.00 150.00 150.00 150.00
Bmsimot PP C24 5 000 151,00 151,00 151,00 151.00 151,00 + 0,6
Brasinca PP 5.009 122.99 122,99 122,99 122.99 122,99 -15,1
EVinq Mimo PP C01Boottnor PNCaciquo PP
Cot Brasília PP
Cam Cocoa PP C01
Cnmncarl PPA INT
Casa Anglo PP C02

190 00016.900 4.5058.02
4,00

58,00
4,22

58,02
103.800 660,00 650,00 657.01
164.400 5.53 5,10 5,45

4,5058,02660,005,53

4,00
58,00650,005,30

10.300 122.000 122.000 122.000 122.000 122 000
2.500 9000,00 9000.00 9000.00 9000.00 9000,00

47.000 2600.00 2550.00 2594.68 2600.00 2600.00

-2.9
+ 2.722.0•2.1

Casa J Sitva PP C01 700 7.70 7.70 7,70 7,70 7,70
Cuaa Masson PP 5.000 0.96 0.96 0,96 0.96 0.96 /
Cbc Cartucho PP 14 000 68,50 68,50 68,59 69,00 69,00 /
Ctipi PC 42.000 12,25 12,25 12,25 12,25 12.25 /CeM Irani OP C27 95.000 8,60 8.39 6.42 8,60 8.39 -2.4Com*} ON 100.000 2.30 2,30 2,30 2.30 2,30 -17,8Comig PP CSS 3.074 600 4,05 4,05 4,14 4,20 4,06 -6.6
Cosp PN 1 100 60.01 60.01 60.01 60.01 60.01 -14,2
Ceval PN 2.151.000 50,00 50.00 50.25 51.00 50,00Cia Hofing OP C65 88.400 195,00 195,00 195,00 195.00 195,00 /
Cla Moring PP COS 640.500 195.00 105,00 189,07 195,00 185.00 -5.1Oca PP C02 193.000 29.00 27,11 27,88 29,00 27,12 -6.4
&m Cauo PPA 1.300 2600.00 2600,00 2615,38 2000,00 2800,00 + 7.6
Om Gaucho PN 6.400 25.00 25,00 25,00 25,00 25,00 /
Om ttau PN 892.300 28,50 28,50 28,50 28.50 28.50 -1.7
Omul OP 7.000 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 -10.5
Cttropectina PP 200.100 31,00 29,00 30,50 31,00 29.00 -6,4Climax PPB 100 000 7,20 7.20 7,20 7.20 7.20 -11.2
Cobraamn PP C01 112.400 38.00 37,00 37,74 38,10 37,00 -2.0Cora! Const PP 20.600 38,00 38,00 33,CO 38.00 38.00 -2.5Cofap PP 726 800 165.00 160.00 163.01 167.00 160.00 -3.0
Coldox PP 165.000 30.00 29.50 29.74 30.00 29.60 -4.5Confab PP 2.500 435.00 435.00 435.00 435.00 435.00 -5.4Const A Und PP 35.000 7.60 7,60 7,60 7,60 7,60 f4.1
Const Botoi PPB 10 000 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 -3.3
Consul PP C02 7.000 63 000 62.500 62 857 63.000 62.500 /
Continental PP 1.196 000 60.00 60.00 60,00 60,00 60,00
Copao PP 5 300 19,00 18,00 18.94 19,00 18,00 /
Copono PNB 2000 190.00 190,00 190.00 190.00 190,00 -5.0
Cope no PPA 1.598 600 570.00 540.00 547,85 570,00 540,00 -5,5
Cor Riboiro ON 20 000 3,01 3,01 3,01 3.01 3.01 /
Cor Ribeiro PP 1.540 000 3,01 2.98 3.00 3,01 2.98 -0.6
Cortxtfto PN 170 000 8.90 8.90 8,90 8.90 8 90 -1.0
Cosjgua PN 13.100 17.00 17.00 17,12 17.51 17.50 + 2.9
Crodtto Nac ON INT 100 20.00 20,00 20,00 20.00 20.00 /
Crodtto Nac PN INT 72 600 20,00 20.00 20.00 20,00 20 00 * 0,0
Creotto N«c PN 900 20.00 20,00 20.00 20.00 20.00 /
Cromer PP C02 5 000 46,00 48.00 48.00 48,00 48,00
Crosal PP 150 000 6,00 6,00 6,13 6,20 6,20 + 3.3
Cruzeiro Sid PP CO0 300 37.00 37,00 37,00 37,00 37.00Curt PN 200 12.30 12,30 12,30 12.30 12.30 I
D H B OP C02 1 000 60,00 60,00 60,00 60.00 60,00 /
D H B PP C02 144.700 65.00 65,00 65,00 65,01 65,00 -12,1Dfv Robottca PN 4.300 53.00 53.00 53.00 53,00 53,00 -18 4
Doc Imbrtuba PP 100 250,00 250.00 250,00 250.00 250.00 -16.6Docas PN 66 000 34.00 34.00 34.69 35.00 35.00
Duratox PP 110 4.164 800 52,00 49,00 50.79 52.00 51.50 -3.2
Eberio PP C04 2.140 200 9,00 9.00 9.00 9.50 9,00 -0.1
Economic*) PN ED 1 200 60,00 60.00 60.09 60.10 60.10 -7.5
Economic*) PP ED 338.300 70.01 70.00 70.64 71.00 70,00 /Edna PN 21.600 19.00 19.00 19,00 19.01 19.01 >0,0EJuma OP 5 000 40.00 40.00 40.00 40,00 40.00 ? 2.5
Eluma PP 114 600 40,00 39.00 40,02 40.50 40.00 -4.7
Cngemoc PP 2.400 55.00 55.00 55.50 58.00 58.00 -3.3
Engeoa PPA C01 587 800 68,99 67.00 67.83 69.00 67,00 -2.8
Engovtx PP 5 000 16.00 16.00 16.00 16.00 10,00 -11.1Encsson OP 5 000 511.11 511.11 511.11 511.11 511.11 -1.7
Encsson PP 1 000 530.00 530.00 530,00 530,00 530.00 -1.8
Estrota OP C01 16 COO 11.01 11,01 11.01 11.01 11,01 -6.2
Estreta PP C01 5 038 100 15,50 13.50 15.17 15.50 14,00 -9,6
Etomrt ON 85 500 81,00 77.00 80,28 81.00 77.00 -5.5
Eucalex PP INT 173 500 00.00 78.00 79.15 80.00 78.00 -13.3F Cataguazcs PPA C54 1 300 24.00 24,00 24.00 24.00 24.00F N V PPA C06 2.809 000 4.95 4.50 4.70 4.99 4.70 -5,0
Fetor PP C03 20 900 2.89 2,09 2.89 2.89 2,89 * 3.2
For fiaga PP 216 000 9,50 9.50 9.50 9,50 9.50For Lam One OP C«6 2.300 92.00 91.50 91.57 92.00 91.50 -0.5For Lam B-aa PP C66 1.700 55.50 55.50 55,56 !-6.C0 56.00 ? 0 9
Forbasa PP 10.500 560,00 559 99 560,00 560,00 560,00 -5.0
Potto Bras OP 100 130,00 130.00 130.00 130.00 130 00
Font) Bras PP 10 000 180,00 180.00 180.00 180.00 180.00 -7.6
Ferro Ugas OP 10 000 45,00 45.00 45.00 45.00 45.00
Fwrro Ugas PP 4 620 700 38.00 37.00 37.97 38.51 37.50 -7.4
FertKul i*P COI 146 000 3.40 3,16 3.38 3 40 3.40
ForUza PP INT 8 000 1.65 1 65 1.65 1.65 1.65 - 3.1
Fortiza PP 200 000 1.41 1,41 1,41 1.41 1.41 -2.7
Rbem PP 10 600 8.00 8 00 8.01 8,30 8.00 -3.6
Reap PP 199 000 92,00 90,00 91.97 92,00 90 20 -5.0
Frxp Taurus PP 12 500 155,00 150.11 150,91 155.00 150.11 -O.I
Frarcw Brwi ON 100 5600,00 5600,00 5WM.00 5600 00 5600.00
Fningc^ PN 24 000 5.50 5.50 5,50 5.50 5.50 -6 3
Frargosul PP 60 000 6 00 6 00 6,00 6.00 6.00 -20.0
Fraste PP 600 350.09 350.00 350.00 350,00 350 00 /
Fngobras PN 1 500 36.00 36.00 36.00 36 00 36.00
Gazoti PP 4 200 8 00 8.00 8.00 8 00 8.00 -11.1
Granrteo PN 10 000 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31
Gu<1raraD«j OP C35 1600 700,00 700.00 700 09 700 10 700.10 ? 0,0
Guararapen PP C35 10 100 650.00 650.00 650.08 651.00 650.00 * 2.3
Hercutta PP C43 50000 1.20 120 1.20 1.20 1.20tfoma PP COI 2 200 180.00 170.00 179.09 180.00 170.00iguacu Cflfe PPB 5 100 299.99 299.97 293 99 299.99 299 97 .0 0
tmensui PP C01 200 5.50 5,50 5.50 5 50 5.50 * 10 0
mbriK PP INT 125 000 4.99 4.10 4.24 4 99 4,15 -170
Ind V.nan» PN 153 700 10,40 10.00 10.14 10.50 10 00 -4.7
tndl B Honz PPB 50 000 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50inds Rom. ON 3 000 14.01 14.01 14.01 14 01 14 01 -6 6
fov At** Sul ON 100 000 26 50 23.50 26.50 26.50 26.50 -'.8Jnvostoc PN 10 000 9.80 9 80 9 80 9.80 9 80 -2.0
irt/x-o ON 2 000 62100 580 00 592.30 62100 580.00
kxt\m PN 10800 60000 550 00 59630 60000 550 00 -11 2
tptfa.TQa Dw PP C02 181 700 46.00 48 00 4a.OO 48 00 48 00 -4 0

P* OP C02 900 22.00 22.00 22.00 22 00 22.00 ? 4.7
toKivxja P«* PP C02 2 340 100 40,00 37.50 36 51 40 00 38 00 -5 0
taf? PP INT 8 000 50 00 59.00 53.00 59 00 59 00
HaufcaiKo ON 23 100 116 00 116 00 116 00 11600 116.00
Ifcu/tunco PN 457 -M) 110 00 101.00 109 90 111.00 110.00 -0 9
Raunonso PP EB 10 000 15.90 15.90 15.90 15 30 15 90 -0 6
ruus* ON 12300 630 00 630 00 630 00 63000 630 00
Racsji PN 146 900 31500 239.99 290.22 315.00 290.00 -6.4
Kajtbc PN 13 600 149 99 149.99 150.00 150.00 150 00
J M SOTXJS PP 10600 900 9.00 901 950 9 50 -49

***** PP 10 400 29.00 29 00 29 00 25 00 29 CO -1.7
Kiabn PP C26 2200 1550XX) 1660 00 1650 00 1650 00 1650.00
IJI Rrt# F«c PN 2000 20 00 3300 2300 2000 20 00
La For*? Pec PP 10000 25.00 2500 25 00 2500 2500
mcc PN 2 000 6.50 6 50 6 50 6 50 6 50
Libra OP 700 49.51 4951 49,50 49^1 49 51 - 23 7
La&ra PP 30 000 3 50 3 50 3SO 350 3SO -75 0
Laces* P*> 38000 4^0 4 00 4 06 4 30 4 00 -60
\jtr Huxr-ak PP 340 700 520 4.90 5.13 520 5 00 -1.9
Lan* SPP 106 500 1 55 1.55 135 1.55 1.55Luco PP C03 1 400 13 00 1300 13 00 13 00 13 00 -12.1
Ugtt ON 6200 45S 99 440 00 454 07 *60 00 440 CO -*3Lz*m ON 100 3700.00 3700 00 3^00 00 3700 00 3700 00 -2 5Loin Ar»r*c PN 1600 2300.00 330000 330000 3300 00 3300 00
Lcyas Nr**TQ PP C07 15 500 1,CO 7 00 7 00 7.00 7 00 -0 6
U-«s «fmor OP 2DCOOO 12500 12500 12500 12500 125CO -250
Unea fltrw PP 300 »iX3 30.00 3000 3C00 3000LcwaFPP K) 000 16 00 18 00 IS 00 13.00 16 00LiJXroi PP C1T 755600 1450 1250 13JS9 14 50 14 QO -3 4
MaDnrt PN 400 6.10 8.19 S IC 6.10 S .10 - 2AMoMrt PP 45000 935 830 932 955 9 50fctotrmra ON 900100 37.00 37j» 17,00 3700 3^00

Magnosita OP C02
Magnesrta PNA
Magnosita PPA C02
Maio Galk) PP INT
Main GaJlo PP P
Manah PP
Mangote Indl OP C03
Mango 13 Indl PP C03
Mannosmann OP
Mannesmann PP
Marcopoto PPMarvin PP
Massoy PorV PNA
Massey Pork PPA
Mastor PPA
Matfcc OPMatoc PP
Mec Pesada OP
Mondoe Jr PPA
Mondos Jr PPB
More Brasil PN
More S Paulo PN 188
MosWa OP COSMd Ba/bara PP
Mel Duque PP C02Met Gerdau PP
Mot Wetzoi PPMetal Leve PP C40Mottsa PP C47M»choletto PP C20Micholetto PP P
Microtoc PPAMinuano PN
Minuano PP
Moinho Flum OP C04
Moinho Rocrt OP C04
Moinho Sant OP C05
Moinho Sant PP C05
Montreal PP C01Multer F*PMultrtei PNMutótoJ PP C18Nakata PP C02
Nord Ekasil ONttord Brasil PNNoroeslo PN
Odebrecht OP C10
Odobrechl PP C10
Oívobra PP C39
Ohon PP
Orrwax PP
Oxiteno PNAPacaembu PP
Panex OP C28Papei Simao PPPara Dominas PP C08Pa; ai bu na PPPa/nnaparwma PP
Paul F Luz OP C03
Poixo PP C04Por Columbia PPPerdigão PNPordigao PP
Pordigao Agr PPPordigao Alm ONPordigao Alm PPPorsico PN
Pérsico PPPet Manguinh PP C05Potrobras ONPotrobra3 PP C56
Potropar PP C01Povo ON 188Phobo PNPirelli OP C90Pirolli PP C90Pirolli Pnou OP C01Pirolli Pnou PP C01Polipropilon PNAPolipropilon PPAPremosa PPBPromotal PPPropasa PP
Químic Geral PNReal ONRoal PNReal Cia Inv PN
Real De Inv ONRoal Do Inv PNReal Part ONRofripar PP
Rheom PP
Riosulonso PP
Ripaoa PP C26Sado PP C18Sadia Concor ONSadia Concor PN
Sadia Oosto PNCSamitri OP
Samitri PP
Sansuy PP
Schlossor PP
Scopus PN INT
Soara Indl PP C05Sharp PPSibra PPC
Sid aconorto PPA
Sid.guaira PPSid riogrand PP
Sifco OP PSifco PP INT
Solorrico PPSondotocnica PPA
Sondotocnica PPB
Souza Cruz OP C23Staroup PP
Sudamoris ON INT
Sulina Alim PNSultepa PP
Suporagro PP
Suzano PP INTTocanor PN

20.000795.000
1.106.700497.100406.000149.0006001.091.4001.297.700637.300125.000180.00028.40085.C0020.0003.100

37.0033.0141,001,801.7047.0013.0018,0011,008,0578.0013.00103.50105,006,00

37,0033,0040,00
1,801,7046,0013,0017.0010.157.8576,0013,00103.50 103.78

103.00 103.59

39,8833,0040,031,901.7846.6613.8317.9910.487.9778.3713,00

40.00
33.0141,011,901,8047.0114.0018.0011.008,0578,0013,00104,00105,006.00

40,0033,0040,001.901.7746,00
14,0018,0010,508,0576,00
13,00104,00103,006,00

471.00 471.00 471.00 471.00 471,00
5.200 220,00 220,00 220.00 220.00 220,00

100 232,00 232,00 232.00 232.00 232,00
20.000129.1002004.200

20.0027.0035,0096,00

20.0027,0035,0096,00

20,0027.0037.0096,00

20.0027.0139.0096.00

20,0027,0039,0096,00
400 3900,01 3900,01 3900,00 3900,02 3900,02

20.000141.400146.1004.000

75,0020,0026,5027,00

75,0020,0025,99
.27,00

75.0022.5326.4927.00

75,0023,0027.0027,00

75,0021,0028,5027.00
840.100 315.00 290,00 300,97 315,00 300,00
39.4004.30080010.0002.100500.000

19,009.109,0022.002.263.00

19.009.109,0022,002.263,00

19,019,199,0022,002,263,00

19,319,209,0022.002,263,00

19,319,209,0022,002,263,00
23.000 1190,00 1190,00 1190,00 1190.00 1190,0040.000 1540.00 1540,00 1540.00 1540.00 1540,00400 1600.00 1500,00 1575,00 1600,00 1500,00

1.000 1100,00 1100,00 1116,22 1120,00 1120,00

+ 8.1/•2.4
+ 5.5•1.6•2.1
+ 7.6+ 0,0-4,5-3,5-2,5•9.7
+ 0.9•6.3

/H0,4-6.8
? 25,8-4.0

4 0.0-8.5
+ 5.0-1,8
•3.2

+ 1.5•3.1

•0.6-6.2
555.100 4.00 3,85 4,00 4.00 3,90 -15,21.103.900 2,40 2.40 2.44 2.55 2,40 -7.64.000 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 +1.1
868.400 2.20 2,00 2,06 2,20 2,00 -9,5I6O.OCO 10,00 9,50 9,97 10,01 9,50 -5,019.900 59.00 57,99 58,75 59,00 57.99 -1.790.2C0 60.00 60.00 60.00 60,00 60,00 -3.23.600 400.00 400,00 400,00 400,00 400,001.882.000 1100,00 1050.00 1099.95 1100.00 1100,00 +10.01.953.100 1100,00 1090,00 1098,51 1100,00 1090,00 -0,930.000 57,00 57.00 57.00 57.00 57,00 -3,32.700 16.01 16.01 16.01 16.01 16,01 +0,05.000 8.51 8,51 8,51 8.51 8.51 +0.1753.500 60.00 60.00 60,00 63,11 60.00 -4.71.675.000 7.35 7.35 7.42 7.45 7.451 000 2,20 2.20 2.20 2.20 2.20 /7.063.700 113.00 109.00 112.34 115,00 110.C0 -2.76.312.800 0.90 0.80 0.86 0.90 0.81 -6.87.356.300 8.40 0.00 8.38 8.50 8.00 -6.935.721.600 185.00 176.00 182,08 190,00 180,00 -4.711.000 114.99 110,00 110,45 114,99 110,00 -4.3

2.500 55,00 55,00 55,00 55.00 55,007 000 3,60 3,60 3.60 3,60 3,6035000 11.01 11,01 11.01 11,01 11.01 /135.500 12,80 11.00 12.73 12.80 11.00 -18,586 500 9.00 9.00 9,00 9,00 9,00200 000 9,00 9.00 9,00 9.00 9.00 -0.1200 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 +3.460 000 11,01 11,01 11.01 11,01 11,01 /581.000 13,60 13,00 13.20 13.60 13,00 + 0,0
3.000 650.00 650,00 656,67 660.00 660,00 4 4.7

859300 1399.99 1399.99 1399,99 1399.99 1399,99 -19.98.446.600 2490.00 2290,00 2422.96 2510.00 2380.00 -4.072 800 115,00 114,99 115,75 116,00 115,00 0.822 300 530,00 530,00 530.00 530.00 530,00 +1.9306 000 120.00 85,01 100,64 120.00 85,01 -27,9813.100 40,00 39.00 40.50 41.00 40.00 -1.2778.100 23,00 22,50 23,35 24.50 24,01 *4.3317 000 23.00 22.50 22.87 23,01 23.00 -2.191.500 19,00 16.99 18.01 19.00 16.99 -11,97.800 000 64,00 64,00 64,00 64,00 64.0015.000 55.00 55.00 55.43 55.50 55.00 *0.030 000 750.00 750.00 750.00 750.00 750,004.480 100 3,00 2,80 2,98 3,00 2,91 -7,6
20.000 50.00 50.00 50.00 50,00 50,00 +11,1109.300 84,00 83,00 83,91 64.00 83,00 -1.140 400 175.00 175,00 180.74 184,00 180,00 + 5.2
5.400 180,00 180,00 180.15 182.00 182,00 +1.1100 449,00 449.00 449.00 449,00 449,00200 300,00 300,00 300,00 300,00 300.00600 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 + 42,1

100 520,00 520.00 520,00 520.00 520.00983 100 16.00 15,25 15,76 16,01 15.25 -10.2
52 000 34,01 34,00 34.00 34,01 34,00 0.690 000 1.70 1,51 1.53 1.70 1.51 -11.167 500 310.00 285.00 292.63 310,00 290,00 -6.130.000 29,00 29.00 29.00 29.00 29,00 -3.341 800 30.00 30.00 30,00 30.00 30,00

231 800 26.00 25.00 25,04 26,00 25,00 -3.816 100 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
35 100 1400,00 1400,00 1400,00 1400.11 1400,00 -3,4700 900,00 900,00 902,86 910.01 910.01 +1.1197 000 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 -5.7134.700 9,50 9,50 9.51 9.51 9,51 +0,177 500 12.90 12,00 12,53 12.90 12.00 -6.929.000 40,00 40.00 40.08 43.00 43.00 ? 7.5

10 414,400 11,00 10,00 10,72 11.50 10.00 -9.0400 000 35,00 31.00 32,50 35,00 31.00 -20.546 400 29.50 29.50 29.69 30,01 29,60 + 2,0
50 000 11,50 11,50 11.50 11,50 11.50 -4.1
37 100 18,50 17,00 18,43 18.50 17.00 -9.51 000 53,00 53.00 53,00 53,00 53,00

366 500 81,00 76,00 77.86 81.00 76,00 -6.1
8 000 185.00 180.01 181.38 185.00 180,01 +5.8600 8.55 8.55 8.55 6,55 8.55 +0,4300 8,55 8,55 8,53 8.55 8.55 +0.446 400 1700.00 1700.00 1724.01

48 000 16,50 16,50 16.50 1750.00 1750.0016,50 16.50
2.9
0.0

480010 00080 00050.000

100.005,006.002.51

100,005,006,002,51

100,005,006.252.51

100,015,006.492.51

100.005,006.492.51
54 700 2200,02 2200,00 2207.75 2220.00 2220.00400 3100,00 3100,00 3100,00 3100 00 3100.00

TocolSJosoPP 9 000 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 -1.9TocnosoloPP 1600 27.00 27,00 27.03 27.50 27.50 4 1.8
Toka PP C03 1 050 000 17,00 16.00 16,58 17.10 16.00 -5.8Tol B Campo PP C04 3 600 15.01 15.01 15,01 15.01 15.01 4 0.0
Telorj PN 188 500 6.80 6.80 6.80 6.80 6.00Telosp OE 188 109 300 14.51 14.50 14,51 14.51 14,50 -0,6Tolesp ON I88 1700 14,51 14 51 14.59 14.60 14,60 4 0.0
Telosp PE 188 231 800 15.70 14.00 15.55 15,70 15.50 -1.2Telosp PN 188 25 700 15,10 15.10 15,29 15.50 15,30 -2.6
TratoPN 16 000 19.00 19.00 19.00 19,00 19.00Transbrasil PP C36 3.592100 2.80 2.80 2,80 2.90 2,90 ? 3.5
Transparana PP 500 285,00 285 00 285,00 235,00 285 00 4 3.6
Trombini PP 5 000 36,50 36,50 36.50 36.50 36,50 -1,2TrulanaPP 78 000 1.50 1,50 1.50 1.50 1,50TupyPN 381 000 240.00 225.00 229,57 240,00 230,00 -4.1
Unibanco ON ED 23 200 96.99 96.99 96 99 96.99 96.99 -3.0
Un.banco PNA ED 78 600 68,00 68 00 68,00 68 00 68,00 -5.5
Ur.ibanco PNB ED 9 100 64.00 63.98 63,98 64.00 63.98 4 0.0
Untpar ON 52 700 26,00 26.00 26,01 26.10 26.10 -13,0
Umpar PPA C45 10 000 19.80 19 80 19.80 19,80 19.80 -1.5
Unipar PPB C45 7 920 400 24.00 22,80 23.91 24 00 23 00 -6.1
UsinC Pinto PP 148 000 24.00 24.00 24.99 25,00 25,00VacchiPP 524 800 1.20 1.20 1 20 1,21 120
Valo R Doco PP C03 38 500 3000 00 3000,00 3030.99 3050.00 3000.01 -1.6
Vang PP C20 414 700 90,00 89 00 89,98 90,10 90.01 4 0 0
Vibasa PPB C23 100 000 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 ? 2.8
VKjr Smarin.l OP C03 40 100 800.00 799,99 804,15 810.00 799.99 -0.6
Vigor PPC06 5 000 19.00 19.00 19.50 20 00 20 00 -4.7
VotocPP 5 000 0,70 070 0.70 0.70 0.70
Wog PP C60 200 000 160 00 160.00 160.00 160.00 160.00Wombloy PP C03 121 900 12 00 12.00 12.00 12 00 12.00 -14.2
Whit Martins OP 5 264 600 16 00 17.50 17.82 18 00 17.50 2.8
Zivt PP C44 1 806 700 1,30 1.20 1.29 1.30 1.20 -11.1
ZiviPPP 1 200000 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 -7.2

Concordatárias

AmeicoPN 10 000 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00
B-'.mad nho PP 100 000 24.50 24 50 24 50 24 50 24 50
JBDuadoOP 470 000 1.50 1 40 1.41 1 50 1 40 * 7.6
J B Duarte PP 1979 300 1.70 1.70 1.72 1 80 1 70 -1.7
Londnmaihas PP C-01 3500 3000 30 00 30 00 30 00 30 00 -21.0

Termo 30 Dias
Tttulos Quant. Abt. Mm. M«d. Max. Fech.

Aces»ta OP C01 160 000 339 00 339 00 339 00 339 00 339 00
Ceva* PN 100000 58 14 58.14 58 1 4 58.14 58.14
C«ca PP C02 100 000 32 35 3235 32 35 32.35 32 35
Coo*°e PPA 20 000 624 25 62425 624 25 624 25 624 25
Ptf'CfcrasON 859 200 1598 58 1568.98 1569 65 1590 39 1568 99
PNOO PN 40 000 102.60 102.60 102.60 102 60 102 60
Pc*»pmprfen PNA 7 900 000 72 64 72 64 72 64 72 64 72 64
Sha-pPP 1 600 COO 12 66 11.81 1225 12.72 11.81

Opção de compra
COtS VOTC. P Litre. Act Mm. M4d. M*x. F+Ch Otc Ql«.

Con PPA FEV 290 00 345.00 34500 345 00 345 00 345 00 106Pet PP FEV2600 00 695 00 695 00 69500 695 00 695 00 -4 750
PetPP FEV2900.00 360.00 300.00 375 41 400 00 320 00 -26 370
Per PP FEV3200.00 26000 16000 214 60 260 00 130 00 -34 2 053Pef PP FEV3600 00 lOCOO 40 00 64 40 100 00 55 00 -388 3PwrPP FEV400000 30 00 '5 CO 23 43 30 00 20.00P—a PP FEV 120 00 96 01 9000 9461 97 00 90 00 -15 63"Pr--a PP FEV ISC 00 66 00 43 01 62.65 7C 00 48 01 -36 60P—a PP FEV ^SGOO 54 45 00 5C2S 56 CO 4? --S6 ~3'3PtjPP FEV 200 00 42 CO 3100 35 79 42 CO 34 00 -22 15460P—a PP FEV 230.00 25.00 1S00 2210 27i30 13 00 -29 29 220

PP FEV 1400 2-10 180 1-32 2T0 ISO 229
S»saPP FEV »S0G 1,50 0.71 Q.99 150 • 00 -32.S 600
B0PPC61 AS«?S0C00 2^56 277.56 277,56 2'~7 56 277

Senna e Lemgruberpedem 
juros

mais altos 
para 

conter consumo

Se o governo não aumentar as taxas
de juros do overnight e deixar de lado a
promessa de conter ao máximo seus gas-
tos, eorre o risco de fazer com que o
Plano Verão acabe falhando. Esta é a
opinião dos diretores do Banco Boavista
e ex-diretores do Banco Central Antônio
Carlos Lemgruber e José Júlio Senna.
Eles gostaram do Plano de uma forma
geral, mas acham que o governo abusou
demais de medidas heterodoxas, como
congelamento e tablita, mas esqueceu de
utilizar corretamente ingredientes orto-
doxos.

O que preocupa mais, segundo Júlio
Senna, é a possibilidade de haver uma
corrida de aplicações para o consumo,
quando os investidores de caderneta e

overnight perceberem que ganharam
muito menos do que a inflação de janei-
ro. Se este índice for realmente em torno
de 60 a 70%, como admitiu o ministro da
Fazenda, Maílson da Nóbrega, e a taxa
do overnight continuar projetando um
ganho líquido de 22,92% ao mês, esta
perda será inevitável." Temos recomendado que os invés-
tidores fiquem em ativos de renda fixa de
curtíssimo prazo", contou Lemgruber.
Para os pequenos aplicadores, que não
conseguem boas taxas investindo no
over, ele disse que uma boa opção é o
fundo de curto prazo. Ele lembra que não
há parâmetros claros para definir um
nível para juros altos. "Mas uma compa-
ração simples com o ouro e o dólar

mostra como o nível atual não é elevado.
O ouro está caindo no mercado interna-
cional e continua firme aqui e o dólar
também não cai. Isto é um sinal de que as
taxas não são altas", lembrou.

A promessa do governo de zerar o
déficit público também está preocupando

. os dois diretores do Banco Boavista."inventaram um novo conceito de déficit
primário, que não leva em conta os juros.
Se o governo fala somente em zerar este
déficit, então não adianta nada", disse
Júlio Senna. Ele lembrou que na Medida
Provisória fica aberta a possibilidade de o
governo emitir mais títulos — o que é
inflacionário — para cobrir o serviço da
dívida pública."Isto não é nada bom para
o sucesso do programa", completou.

São Paulo — Zaca Foitosa
Banco Pontual muda sede para SP

Pauln — Zfl
Ao deixar o Ceará,

instituição ampliou

perfil de atuação

m — :

Nilton Horita

SÃO 
PAULO — O Banco Pon-

tual, que há cerca de um ano foi
vendido pela família Pimentel ao Gru-
po Empesca, ambos de Fortaleza,
transferiu sua sede administrativa e
operacional do Ceará para São Paulo.
Mais do que uma simples mudança
física, a transferência reveste-se de uma
completa alteração 110 perfil de atuação
da instituição, a começar pela associa-
ção do Grupo Empesca — um dos
maiores exportadores de peixes, lagosta
e camarão do país — com um grupo de
ex-executivos de bancos liderados pelo
cx-vice-presidente do Banco Mercantil
de Credito (BMC), José Baia Sobrinho.

Baia Sobrinho, que deixou o BMC
para assumir a presidência do Pontual
na semana passada, passa a controlar
20% do capital da instituição em asso-
ciação, nessa parcela, com Pedro Pen-
teado, Ivo Barbiero e César Tardivo,
todos com sólida experiência no ramo
financeiro. O Banco Pontual atuava
dentro do mais puro estilo varejista em
Fortaleza, onde possui duas agências.
Em São Paulo e no Rio de Janeiro, com
apenas uma agência em cada praça, o
banco tinha uma atuação inexpressiva.

Dificuldades — "Começamos
o trabalho a partir do zero; é como se
inaugurássemos uma nova instituição",
afirma Baia Sobrinho, que já ocupou a
presidência da Associação Brasileira de
Bancos Comerciais (ABBC) na gestão
anterior ao atual presidente do Banco
Central Elmo de Araújo Camões. O
Banco Pontual foi vendido no ano pas-
sado, em virtude de dificuldades finan-
ceiras, ao sólido Grupo Empesca —
que possui também atividades nos ra-
mos de revenda de veículos, estaleiros e
frigoríficos no Nordeste. O presidente
do grupo José Mário Gomes Carvalho,
pagou os antigos acionistas, reforçou o
capital da instituição cm US$ 1,5 mi-
Ihão e contraiu uma linha de crédito de
mais US$ 1,5 milhão junto ao Banco
Central.

A linha do BC, porém, não foi
utilizada. Mesmo assim, para viabilizar
o início das atividades do Banco Pon-
tual dentro dessa nova filosofia de tra-
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Baia Sobrinho: novas agências e informatização

balho, houve novo reforço de capital de
US$ 1,5 milhão para seu saneamento
financeiro total. Além disso, o Grupo
Empesca comprou outros US$ 3 mi-
lhões em CDBs do banco. "Com isso,
teremos tempo de armar a estrutura
necessária para o nosso projeto de
colocar o banco em uma situação inter-
mediária em quatro anos", afirma Baia
Sobrinho.

Entre os planos do banco estão a
abertura de novas agências em Salva-
dor, Belo Horizonte e Brasília, além de
informatizar todos os seus serviços, a
um custo de US$ 4 milhões, recursos
que serão gerados dentro das atividades
da nova administração. O Pontual, que
tem como presidente do Conselho de
Administração o ex-presidente do Ban-
co do Brasil, Camilo Calazans, preten-
de atuar voltado para grandes negócios,
mantendo o atendimento de varejo ex-
clusivamente em Fortaleza.

Intermediação —O trabalho
será difícil, reconhece Baia Sobrinho,
mas o início é promissor. Antes mesmo
de terminar as obras de reforma no
prédio onde funcionará a nova adminis-
tração do banco, na Zona Sul da capital
paulista, o Pontual conseguiu uma linha
de crédito para financiamento do co-
mércio exterior de USS 7,5 milhões.
"Um banco como o nosso não poode
correr riscos de varejo; não lemos nem
rede nem capacidade para isso", admi-
te. "Nossa negócio será atender even-

tuais necessidades de caixa de pessoas
jurídicas e preparar operações de enge-
nharia Financeira para nossos clientes".

Na área de mercado de capitais, por
exemplo, o Pontual irá se dedicar a
intermediar operações de lançamento
de ações, sem nunca coordenar os pro-
jetos de underwriting. Mesmo com essa
vocação direcionada ao atacado, o Pon-
tual já registrou pedido de formação de
banco múltiplo nas carteiras de banco
comercial, banco de investimento, fi-
nanceira e sociedade de crédito imobi-
liário. "Está tudo por fazer", afirma
Baia Sobrinho, que repete em sua vida,
uma experiência semelhante vivida há
cinco anos, quando assumiu a vice-
presidência do BMC.

O BMC também era um banco do
Ceará e veio para São Paulo tentar
alavancar novas oportunidades de ne-
gócio. Hoje, é uma instituição sólida e
voltada para um atendimento marcado
pelas operações de atacado. Só que,
agora, Baia Sobrinho, que passou pelo
Banco Real e Banco Safra, vai traba-
lhar como banqueiro. O Banco Pontual
possui ativos de USS 38 milhões e
depósitos em geral de USS 34 milhões.
Seu lucro, no ano passado, foi de USS
50 mil. "Sinto-me enfrentando um bom
desafio, que espero vencer oferecendo
um atendimento extremamente flexível
aos nossos clientes, coisa que somente
um banco pequeno pode oferecer",
planeja.

Presidente da Acesita

explica aumento do aço

BELO HORIZONTE — O presi-
dente da Cia. Aços Especiais Itabira S/A
(Acesita), Maurício Hasenclever Borges,
não reconheceu ontem motivos para a
reclamação da Associação Brasileira das
Indústrias de Talheres, Cutelarias, Uten-
sílios Domésticos. Hospitalares c Simila-
res (Abitac) contra a elevação de até
64,99% nos preços de seus aços no dia 13
passado. "Nós estamos negociando uma
recomposição de preços com o governo
desde dezembro de 1987. No ano passa-
do. nossos fornecedores reajustaram pre-
ços entre 1.500 a 2.000%, disse.

Hasenclever contestou ainda que o
reajuste dado pelo Conselho Interminis-
terial de Preços (CIP) não aconteceu na
"calada da noite", conforme o Telex
distribuído pela Abitac. "O aumento foi
dado em reunião plenária do CIP — uma
reunião de portas abertas. O CIP nos deu
foi uma recomposição, reclamada desde
dezembro de 1987", afirmou o presidente
da Acesita. siderúrgica controlada pelo
Banco do Brasil e detentora do monopó-
lio de aços especiais inox.

O reajuste, que passou a vigorar no
dia 13. elevou para USS 1.9 mil a tonela-
da/fob da Série 44K1, contra USS 2 mil a

USS 2,1 mil no mercado externo. Os aços
da série 3tX) passaram a ter preços médios
de USS 2,7 mil t/fob, contra USS 3 mil no
exterior. O presidente da Acesita salien-
tou que os aços especiais dos outros
países entram no mercado internacional
mais competivos 20%, por causa da não
incidência de tributação.

Em outubro do ano passado, a Acesi-
ta parou a produção dos aços da Série 400
para o mercado interno, por "falta de
preços", disse Hasenclever. A usina tem
capacidade para uma produção mensal de
2.500 t desse aço e voltará com ele em
linha nesta semana. Os aços da Série 300
também ficaram fora de linha várias vc-
zes cm 1989 por causa do boicote dos
fornecedores de níquel, insumo impor-
tante na liga desses produtos. Para esses
aços, tem capacidade mensal de 7.500 t.

Hasenclever adiantou que em 1989 a
Acesita produziu cerca de 620 mil t de
produtos siderúrgicos, tendo exportado
cerca de 30%. No ano anterior, a produ-
ção tinha sido de 586 mil t e a exportação
de 13,5%. A receita bruta operacional da
empresa ficou em torno de USS 550
milhões (USS 100 milhões com as expor-
tações).

Madomia assina

contrato com a

Pepsi-Coia
A Pepsi contratou a estrela da música

internacional Madonna para tornar-se ar-
tista exclusiva do fabricante americano de
refrigerantes, entrando assim para a "ga-
leria da fama" da empresa, composta por
renomados cantores como Michael Jack-
son, Lionel Ritchie e Tina Turner. O
contrato assinado ontem entre a Pepsi e
Madonna prevê a gravação de um comer-
ciai que terá em sua produção equipes de
diversos países, inclusive do Brasil. O
comercial será gravado, ainda este mês,
em Los Angeles c a veiculaçáo no Brasil
está prevista para o primeiro semestre
deste ano.

Além da campanha publicitária, o
contrato prevê também o patrocínio pela
Pepsi da turnê internacional da cantora
ao redor do mundo, com possibilidade de
que o roteiro seja estendido ao Brasil.

" Madonna é uma das cantoras mais
conhecidas em todo o mundo e possui
forte apela para público de todas as
idades", observa Luis Suarez, presidente
da Pepsi-Cola Brasil, acrescentando que"ela já vendeu mais de 75 milhões de
discos e é um êxito no Brasil desde o
início de sua carreira".

Empresas

Drink — A Frozcn Rio Indústria c
Comércio de Bebidas Lida. está lançando
um soft drinkl com suave teor alcoólico,
feito à base de polpa de frutas (maracujá,
limão, abacaxi e coco). Com uma ampla
campanha publicitária, sob a responsabili-
dade da Giovanni Módulo Comunicações
Rio. o produto será lançado inicialmente
no Rio de Janeiro e depois no Nordeste e
em São Paulo, com um filme de 30 segun-
dos. spots para rádios, outdoor e anúncios
em registas. A expectativa da empresa é
de que as vendas atinjam uma média de
dois milhões de unidades por mês.
DesigXl — Com um in\eM;mcntoum inve?

mil. a (
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com uma nova logom.irca como parte de
uma agressiva estratégia de marketing que
envolve a diversificação de sua linha de
calçados. Para a elaboração da nova logo-
marca, que já está sendo implantada em
toda a sua linha de produtos, a empresa
conttratou a SeragintY&R.
Energia — O diretor da Eletro-
brás Marcos José Marques informou que o
Programa Nacional de Conservação de
Energia Elétrica (Procel) ultrapassou a
meta prevista para o ano passado. Mar-
ques atribuiu o êxito às iniciativas de
conservação na iluminação pública e a
convênios Firmados com indústrias, gran-
des consumidoras de energia elétrica.
Neste ano. 100 convênios devem ser assi-

nados e os prédios públicos serão submeti-
dos a um diagnóstico energético.
Saúde — O Bob s e a Coca-Cola.
até o dia 15 de fevereiro, estão com uma
campanha intitulada AbaLto as Calorias.
onde serão oferecidas aos clientes opções
alternativas de lanches naturais. São cinco
sanduíches, as três saladas, a laranja
Bob's e a Diet Coke.
Música — O Montreal Bank é o
patrocinador, através da Lei para Cultura,
do espetáculo O Humor no Samba Brasi-
leiro. que será apresentado pelo conjunto
Di; isso Cansando, na série 12h30 do Paço
Imperial. O espetáculo é nesta quinta-
feira, dia 26. e a entrada é franca.
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Feiras desrespeitam congelamento e aumentam até 15,7%

0 congelamento de preços, instituído pelo
Plano Verão, não existe nas feiras livres. Em
apenas uma semana, depois da decretação do
congelamento, os preços de uma cesta com 9
produtos aumentaram 15,7% na feira do Rio
Comprido (Rua Sertório). Os mesmos produ-
tos que na semana passada custavam NCzS
5,40 passaram para NCzS 6,25 esta semana.
Ainda assim, a feira do Rio Comprido é a que
oferece o menor preço para a cesta entre todas
as feiras pesquisadas semanalmente pelo JOR-
NAL DO BRASIL.

A feira mais cara entre as pesquisadas, a
da rua Domingos Ferreira, cm Coapacabana,
aumentou seus preços em 6,13%, passando de
NCzS 6,36 para NCzS 6,75. No Hortomerca-
do, no Leblon, que na semana passada era o
mais caro teve o preço da cesta diminuído em
4,6%, puxado basicamente pela maçã. Apesar
disso, ele continua sendo o terceiro mais caro

com a cesta a NCz$ 6,41. A segunda mais cara,
a da Cobal, na Humaitá, aumentou seus
preços em 0,7%, passando de NCzS 6,46 na
semana passada para NCzS 6,51 ontem.

A laranja pera foi a campeã dos aumentos
nas três das quatro feiras pesquisadas. Na feira
do Rio Comprido, a dúzia subiu 150%, saltan-
do de NCzS 0.40 para NCzS 1,00. Na Cobal a
laranja pera teve seu preço reduzido de NCzS
0,70 na semana passada para NCzS 0,60 esta
semana. Este mesmo preço era cobrado no
Hortomercado que reajustou a laranja em
42,8%.

Na Cobal e no Hortomercado os preços da
cebola, bataba, tomate e cenoura e alface
mantiveram nos patamares cobrados na sema-
na passada. Jã na feira do Rio Comprido o
congclmanto parece que não chegou, mesmo
assim, no final das contas, era o lugar que
cobrava o menor preço.

O Descongelamento das feiras (em NCz$)

Feira Feira Hortomercado Cobal
Produtos (Copacabana) (Rio Comprido) (Leblon) (Humaita)

18/01 24/01 18/01 24/01 18/01 24/01 18/01 24/01
Cebola (Kg) 0,50 0,65 0,50 0,50 0,42 0,42 0,42 0,42
Batata (Kg) 0,36 0,40 0,40 0,45 0,47 0,47 0,47 0,47
Tomate (Kg) 0,80 0.80 0,70 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90
Cenoura (Kg) 0,50 0,50 0,40 0,40 0,42 0,42 0,42 0,42
Alface unid 0,30 0,30 0,30 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30
Agri&o molho 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,15 0,20
Laranja Pera 0,60 0,70 0,40 1,00 0,70 1,00 0,70 0,60

(duzia)
Banana Prata 0,70 0,80 0,40 0,50 0,70 0,60 0,70 0,80

(duzia)
Maga Nacional 2,40 2,40 2,10 2,20 2,50 2,00 2,40 2,40
(Kg)

Total 6,36 6,75 5,40 6,25 6,71 6,41 6,46 6,51
Variagao 6,13% 15,7% -4,6% 0,7%

Inflação cie

fevereiro deve

continuar alta

$jk pesar do congelamento vigorar des-
.aÍjL de o último dia 14, nas feiras livres os
preços continuam totalmente liberados,
bem como alguns produtos nos superrner-
cados. Com isso, 1 última quinzena de
janeiro ainda vai registrar uma oscilação
dos preços e a inflação de fevereiro ainda
será alta.

Esta 6 a expectativa dos técnicos da
Fundação Getúlio Vargas (FGV), que esti-
mam para janeiro uma variação de 40% no
índice de Preços ao Consumidor medido
no Rio de Janeiro entre os dias 1" a 31
deste mês. Vale lembrar que a FGV não
vai usar um vetor de preços para o cálculo
da sua inflação, o que explica em parte um
índice elevado em fevereiro.

Com o vetor, a inflação oficial passa na
prática a incorporar 45 dias em janeiro de
tal forma que as altas captadas pouco antes
do congelamento não terão interferência
no IPC de fevereiro. Em compensação, o

IPC deste mês fica muito alto — uma
variação bem acima dos 60%.

Vetor— Apenas como um exercício
de cálculo, os técnicos da FGV fizeram um
vetor de preços no dia 13, o que estimaria
uma variação em janeiro próxima dos
28%, muito inferior a alta dos preços
detectada neste mês, calcula o chefe do
Centro de Estatística de Preços do Instituto
Brasileiro de Economia (Ibre), Marcos
Ferreira de Souza.

Apenas nos 10 primeiros dias de janei-
ro, a variação do IPC chegou a 20,96% e os
destaques ficaram por conta do vestuário
(25,8%) e serviços pessoais (25,9%). Com
base nesta oscilação, a FGV estima que o
IPC fique próximo dos 40%.

Mas, a Fundação ainda não dispõe dos
números mais definitivos do índice de
Preços por Atacado (IPA), que têm um
peso de 60% dentro do cálculo da sua
inflação, feito através do IGP. E a expecta-
tiva é grande para saber o impacto da
mididesvalorização de 17,73% nos custos
das empresas, bem como do reajuste nas
tarifas públicas — energia elétrica e com-
bustívei| — decretado pelo governo antes
do anúncio do Plano Verão. Apenas o
câmbio e as tarifas poderão contribuir
indiretamente para a elevação do IPA,
embora oficialmente todos os preços conti-
nuem congelados.

Trigo 
pode 

faltar a 
partir

da 
próxima 

semana no 
país

Os moinhos de trigo estão alertando o
governo; de que o produto poderá faltar a
partir da próxima semana no Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Espírito Santo e em todos os
estados das regiões Nordeste e Norte. Mas a
causa da possível escassez, segundo eles, não é
o Plano Verão c sim, o próprio governo. Os
navios que poderiam transportar o trigo esto-
cado no Sul para os demais estados do Brasil
estão parados no porto argentino de Baía
Blanca, à espera da liberação de uma carta de
crédito, pela Cacex, para trazerem o trigo
importado da Argentina.
Antenor Barros Leal, vice-presidente da Asso-
ciação das Indústrias de Trigo nos estados do
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo,
Goiás e Mato Grosso do Sul afirma que, pelo
contrato selado entre os dois países, o Brasil

deverá importar este ano 1,5 milhão de tonelá-
das de trigo argentino, apesar de ter estoque
de 6 milhões de toneladas. A cota de janeiro é
de 255 mil toneladas c, para transportá-la,
foram enviados 1U navios para a Argentina-
."Como estávamos contando com essa cota,
não houve preocupação em programar outros
navios para distribuir o trigo estocado no Sul
para os demais estados do país", explica Leal.

Mas, segundo ele, como a carta de crédito
para o pagamento do trigo importado não foi
liberada, os 10 navios estão parados há 24 dias,"pagando multa diária de USS 7.SIX) por
navio". O prejuízo chega a USS 1.872.000. "E
agora não se pode, de uma hora para outra,
programar outros navios. São necessários 45
dias de antecedência."
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COMPANHIA PROGRESSO INDUSTRIAL
DO BRASIL - FÁBRICA BANGU
Companhia de Capital Aberto
CGC (MF) NP 33.000.035/0001-80

1

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA NA FORMA DO ARTIGO 130-§ 1°

DA LEI NP 6.404/76
1 Data e Local: Dia 16/01/89, às 16:00 horas, na sede da Sociedade, situada na Rua Forv
seca nP 240 — Bangu/RJ. 2. Mesa Diretora: Presidente: Joaquim Guilherme da Silveira.
Secretário Mannk Martins de Souza. 3. Presença: Mais de 2/3 do Capital Social com direito
a voto. 4. Convocação: Diário Oficial: 09, 10, 11 de Janeiro de 1989: Jornal do Brasil: 07,
09. 10 de Janeiro de 1989. 5. Ordem do Dia: 1.1. Emissão privada de debéntures simples,
não conversíveis em Ações, no valor total em cruzados correspondentes a até 1.600.000
OTN's. Decisão: A Assembléia, por unanimidade, ao apreciar a proposta formulada pelo
Conselho de Administração, face as recentes modificações da economia nacional determina-
das pela Medida Provisória nP 032 de 15/01/89, resolveu aprovar o seguinte: 1- Emissão de
até 160 (cento e sessenta) debéntures em uma única série; 2- As debêntures terão o valor
nominal de NCi $50.000,00 (cinqüenta mil cruzados novos); 3- As debéntures serão emiti-
das de forma escriturai; 4- As debéntures serão simples, não conversíveis em Ações; 5- Para
os efeitos legais, inclusive para a contagem de juros e variação monetária, a data do emissío
das debéntures será de 20 de Janeiro de 1989; 6- As debéntures terão o seu valor nominal
sujeito a atualização monetária pelo índice de variação do IPC, na forma do Artigo 15 -
Parágrafo 5? da Medida Provisória nP 032 de 15/01/89 e Circular nP 1.420 de 16/01/89 do
Banco Central do Brasil, ou na sua falta, poc outro índice que venha a substituí-lo oficial-
mente 7- As debéntures serão subscritas e integralizadas no ato, em dinheiro, pelo seu valor
nominal integral, acrescido da juros por dias decorridos desde a data de emissão até a data da
subscrição; 8- As debéntures terão garantia flutuante, na forma do Artigo 58- Parágrafo IP
da Lei nP 6.404/76; 9- Quanto às demais condições estabelecidas no Artigo 59 - Itens VI e
VII da Lei supra citada, em especial, com relação a emissão das debéntures, ou seja. época e
condições de vencimento, amortização ou resgate; época e condições de pagamento dos
juros e demais condições para aperfeiçoamento e complementação das características da
emissão, serão determinadas, por delegação, pelo Conselho de Administração, na forma do
Artigo 59 - Parágrafo IP da Lei nP 6-404/76. 6 Assuntos Gerais: Nenhum Acionista usou da
palavra. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, sendo
lavrada, lida e aprovada a presente Ata que é assinada pelos Acionistas presentes. Rio de
Janeiro. 16 de Janeiro de 1989. (As.) Joaquim Guilherme da Silveira p/ Imobiliária Barv
gu S A — Joaquim Guilherme da S»fveira — Mannk Martins de Souza — Maria Cândida de
Souza Silveira — Ricardo Teixeira Mendesp/Eiite DTVM — Ricardo Teixeira Mendes p/Elite
CCVM — Carlos Gu*do Qel SokJato. Ata arquivada na Jucerja sob o nP 179.948 por despacho
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Mauro Mattos

Óleo de soja sumiu das prateleiras dos supermercados gaúchos

Esmagador de soja suspende

venda 
para 

o varejo no Sul

PORTO ALEGRE — Enquanto os con-
sumidores das cidades de Santo Ângelo e
Lajeado já sofrem racionamento com a venda
de duas latas de óleo dè soja por pessoa no
máximo, o diretor da Associação Gaúcha de
Supermercado (Agas), Paulo Feijó, advertia
que vai faltar óleo de soja no estado antes do
previsto, pois a maioria dos dois mil superrner-
cados gaúchos já não possui mais estoques do
produto.

Paulo Feijó esclareceu que vários super-
mercados denunciaram à Agas que as indús-
trias cancelaram as vendas para o varejo desde
o dia 10 de janeiro. Os atacadistas não conse-
guem abastecer os pequenos estabelecimentos
comerciais, por isso recorrem aos supermerca-
dos, reduzindo ainda mais os estoques à dispo-
sição do consumidor. Ele entende que as
indústrias não vendem o óleo de soja aos

supermercados porque aguardam uma defini-
ção da Sunab sobre a tabela dos preços.

O presidente em exercício da Associação
Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais.
Raul Costa, garante que não vai faltar óleo de
soja para a população brasileira, devido à
existência de estoques de 260 mil toneladas do
produto, suficiente para atender a demanda
até o final de março.

Já a Delegacia REgional da Sunab iniciou
levantamento, junto às indústrias de óleo de
soja, dos estoques e produção, atendendo
determinação do ministro da Fazenda. Segun-
do o delegado regional da Sunab, Luis Mauro
Lazzari, o levantamento estará concluído até
amanhã. Se forem constatadas irregularida-
des, o governo poderá suspender as exporta-
ções de soja, para garantir o abastecimento
interno.

/

Oleo só dá para vinte dias

Os supermercados do Rio afirmam que o
estoque de óleo de soja é suficiente para
abastecer o mercado carioca nos próximos 20
dias. Mas, a partir daí, eles não terão que
vender o produto com prejuízo, pois o preço
da indústria está acima dos NCzS 0,67 tabela-
dos para o varejo. "A Cargill, fabricante do
Liza, ofereceu a caixa de óleo ontem a NCz$
14,80, o que significa NCzS 0,74 por lata",
revela o diretor de um supermercado.

Ronaldo Teixeira, vice-presidente da As-
serj (Associação dos Supermercados do Rio de
Janeiro), lembra que o abastecimento está
normal. "Os próprios consumidores devem ter
estoques de óleo em casa, pois os supermerca-

dos vinham fazendo ofertas do produto nos
últimos quatro meses".

Como diretor do CB, Ronaldo Teixeira
afirma que o supermercado tem bom estoque
dos óleos Liza, Violeta, Concórdia c Piraquê.
Por isso, ele não pensa ainda em restringir o
número dc latas por cliente. "Ainda não há
motivo para isso".

O Frceway, na Barra da Tijuca, tem
estoques das marcas Liza, Violeta e Mindol
para os próximos 25 dias. O hipermercado
também não registra uma corrida dos consumi-
dores para comprar o produto, mesmo poden-
do pagar as compras com cartão de crédito.

Josó Roberto Serra

I—I As maquininhas do Carrefour entra-
iam cm ação ontem, mas desta vez

não foi para fazer rcmarcações de preços.
O supermercado esteve fechado para
converter os preços dos 30 mil produtos
para Cruzado Novo. Segundo o gerente
geral, José Eduardo Romano, uma mer-
cadoria que custava CzS 1.983 antes do
Plano Verão, custa a partir de hoje NCzS
1.9S. Além da conversão dos preços nas
etiquetas, todas as balanças eletrônicas,
que emitem o valor a ser pago pelo
consumidor também foram convertidas.

Apesar da tabela de congelamento, o
Carrefour está vendendo vários produtos
abaixo da tabela, como pacote do iogurte
com seis unidades, tabelado por NCzS
1,56 c vendido por NCzS 1.49. O Carre-
four mantém uma antiga promoção:
quem comprar um produto na loja por
um determinado preço e encontrar outro
lugar vendendo mais barato, pode ir ao
Carrefour que a diferença será paga.
Hoje é a vez do Carrefour Norteshopping
fechar suas portas para mudar as dique-

tas para Cruzado Novo.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA

COMISSÃO CENTRAL DE CONCORRÊNCIAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005 89
ORIGINÁRIA DO IPLANCE

A Comissão Centra! de Concorrências, toma puniico para conhecimento
dos interessados Que procedera ao recebimento da documentação e propos-
tas técnícaede preços, no dia 27de fevereiro de 1989, às9 OOtNOVE) ho^as.
na rua Silva Paulet. 324 — Aldeota, oara CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS BÁSICOS REFERENDES AO PROGRA-
MA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ÁREA PRIORITÁRIA DO
LITORAL DO CEARÁ

Maiores inforrnações o cóptds complôtss do Etíusl, txxJôrâo sof ootfdas

Sunab pede a bares e

restaurantes lista

de preços do dia 14

BRASÍLIA — Bares, lanchonetes, churrascarias, pizza-
rias e outros estabelecimentos que prestam serviço de
alimentação ao público, devem apresentar até a próxima
segunda-feira à Superintendência Nacional de Abastecimen-
to (Sunab) a relação dos serviços que estavam prestando no
dia 14 de janeiro, com os respectivos preços. As empresas
que não puderem apresentar pessoalmente essa relação,
devem remetê-la por via postal, mediante Aviso de Recebi-
mento (AR).

Conforme portaria n" 13 da Sunab, os estabelecimentos
comerciais que prestam serviços de alimentação devem
apresentar as listas de erviços e preços num prazo de cinco
dias, a contar da data da publicação da portaria no Diário
Oficial da União (ontem). Essas relações devem ser envia-
das em duas vias, datadas e assinadas pelos representantes
legais dos estabelecimentos, contendo ainda a razão social,
endereço, CPF ou CGC da empresa.

Para os estabelecimentos que iniciaram as atividades
após a publicação da portaria no Diário Oficial, a apresenta-
ção das relações dc serviços prestados e preços deve ser feita
imediatamente, já que a prática dos mesmos dependerá de
aprovação prévia da Sunab, conforme a portaria. Os bares,
lanchonetes, churrascarias e pizzarias que operam com
cardápios, terão que afixar as listas dc serviços e preços
enviados à Sunab, com o carimbo desta, em lugar visível e
de fácil leitura na parte externa do estabelecimento, junto à
porta principal. A determinação também vale para aqueles
que não trabalham com cardápio.

Governo não estimula o

cidadão a fiscalizar

SÁO PAULO — Duas semanas depois de instituído o
Plano Verão, o delegado regional da Sunab em São Paulo
Roque Mário Stradiotto, reconhece que falta credibilidade ao
governo para estimular o cidadão a se transformar num aplicado
fiscal das regras impostas pelo pacote econômico. "O entusias-
mo seria outro se cada consumidor cuidasse dc defender seus
próprios interesses, como aconteceu à época do Plano Cruza-
do", diz Stradiotto. Ainda assim, o balanço da primeira semana
de vigência do novo pacote — de 17 a 24 de janeiro —, é de
certa forma promissor: os preços tabelados estão sendo respei-
tados, embora se observe aqui e ali algumas quebras do
congelamento.

Durante esses oito dias, os 70 fiscis da Sunab aplicaram 312
autos de infração em supermercados, açougues e padarias, a
maior parte delas referentes à ausência de tabelas em locais
visíveis. O órgão tem recebido uma média diária de 300
denúncias por seu telefone 198, mas nem todas podem ser
atendidass pela reduzida equipe de fiscais. A partir dc segunda-
feira, com a cessão temporária de funcionários da Delegacia do
Trabalho e da Receita Federal treinados pela Sunab, o contin-
gente totalizará 2.112.

Até o momento, os agentes da Sunab não identificaram
nem cobranças de ágio nem quedas no abastecimento de
determinados produtos — embora já existam rumores de que o
óleo de soja tende a sumir do mercado. "É impossível saber se
os boatos têm a ver com os estoques no varejo ou a entrega
pelas indústrias", explica Stradiotto. Por isso, a Sunab promete
estender sua atenção — por enquanto voltada só ao varejo —,
também para o âmbito das indústrias e entre atacadistas.

Comércio vai propor no

pacto social repasse

dos custos de produtos
PORTO ALEGRE — A Confederação Nacional do Co-

mércio e o Clube dos Diretores Lojistas pretende apresentar, na
próxima reunião do pacto social, uma proposta de reedição de
uma fórmula usada no Plano Cruzado que permita ao comércio
repassar os altos preços que lhe são cobrados pela indústria para
o consumidor, "sob pena de faltar produto no mercado". Na
prática, significará um descongelamento dos preços do comer-
cio, mas o presidente do Grupo Imcosül Roberto Maisonnave,
disse que é a única maneira de tomar factível o Plano Verão na
área do comércio.

— Nenhuma pessoa de bom senso pode ser contra o Plano
Verão c sou totalmente favorável ao plano", afirmou Roberto
Maisonnave. para quem, entretanto, "é impossível continuar a
pratica dos atuais preços pelo comércio: os preços da indústria
não foram congelados, e além de repassar todos os custos
recentes que teve (aumento de preço de energia elétrica,
chapas, etc.), ainda repassa ao comércio seu custo financeiro
(30%, igual ao open) para vendas em 30 dias".

Essa situação, além de impedir que o comércio tenha um
lucro mínimo na venda dos seus produtos, impossibilita ao
comércio a reposição de mercadorias, cujos preços cobrados
pela indústria se tornam proibitivos, pois têm valores superiores
aos que o comércio pode vender ao consumidor.

Por essa fórmula, editada em portaria pelo Ministério da
Fazenda em 9 de fevereiro de 1987, a formula CLD (Custo/Lu-
cro Despesa), permite o estabelecimento do preço mínimo de
venda ao consumidor (PMVC) e inclui o preço Fob, despesas
financeiras de 60 dias. IPI. credito de ICM na nota fiscal, frete,
lucro e um determinado valor equivalente ao Pis e Finsocial. Na
prática, significará o estabelecimento de uma margem de lucro
ao comércio, com aumento de preços ao consumidor.

Ique e Lan

Com uma pincelada

de humor.

JB
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Feiras desrespeitam congelamento e aumentam até 15,7%

O congelamento de preços, instituído pelo
Plano Verão, não existe nas feiras livres. Em
apenas uma semana, depois da decretação do
congelamento, os preços de uma cesta com 9
produtos aumentaram 15,7% na feira do Rio
Comprido (Rua Sertório). Os mesmos produ-
tosiTque ha semana passada custavam NCzS
5,40 passaram para NCzS 6,25 esta semana.
Ainda assim, a feira do Rio Comprido é a que
oferece o menor preço para a cesta entre todas
as feiras pesquisadas semanalmente pelo JOR-
•N.AL DO BRASIL.

A feira mais cara entre as pesquisadas, a
da rua Domingos Ferreira, em Coapacabana,
aumentou seus preços em 6,13%, passando de
NCz$ 6,36 para NCzS 6,75. No Hortomerca-
do, no Leblon. que na semana passada era o
mais caro teve o preço da cesta diminuído em
4,6%, puxado basicamente pela maçã; Apesar
disso, ele continua sendo o terceiro mais caro

com a cesta a NCz$ 6,41. A segunda mais cara,
a da Cobal. na Humaitá, aumentou seus
preços cm 0,7%, passando de NCzS 6,46 na
semana passada para NCzS 6,51 ontem.

A laranja perà foi a campeã dos aumentos'
nas três das quatro feiras pesquisadas. Na feira
do Rio Comprido, a dúzia subiu 150%, saltan-
do de NCzS 0,40 para NCzS 1,00. Na Cobal a
laranja pera teve seu preço reduzido de NCzS
0,70 na semana passada para NCzS 0,60 esta
semana. Este mesmo preço era cobrado no
Hortomercado que reajustou a laranja em
42.8%.

Na Cobal e no Hortomercado os preços da
cebola, bataba, tomate e cenoura e alface
mantiveram nos patamares cobrados na sema-
na passada. Já ria feira do Rio Comprido o
congelmanto parece que não chegou, mesmo
assim, no final das contas, era o lugar que
cobrava o menor preço.

Mauro Mattos

O Descongelamento das feiras (em NCz$)

Feira Feira Hortomercado Cobal
Produtos (Copacabana) (Rio Comprido) (Leblon) (Humait&)

18/01 24/01 18/01 24/01 18/01 24/01 18/01 24/01
 '•

Cebola (Kg) 0,50 0,65 0,50 0,50 0,42 0,42 0,42 0,42
Batata (Kg) 0,36 0,40 0,40 0,45 0,47 0,47 0,47 0,47
Tomate (Kg) 0,80 0,80 0,70 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90
Cenoura (Kg) 0,50 0,50 0,40 0,40 0,42 0,42 0,42 0,42
Alface unid 0,30 0,30 0,30 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30
Agriao molho 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,15 0,20
Laranja Pera 0,60 0,70 0,40 1,00 0,70 1,00 0,70 0,60

(duzia)
Banana Prata 0,70 0,80 0,40 0,50 0,70 0,60 0,70 0,80

(duzia)
Maga Nacional 2,40 2,40 2,10 2,20 2,50 2,00 2,40 2,40
(Kg)

Total 6,36 6,75 5,40 6,25 6,71 6,41 6,46 6,51

Variagao 6,13% 15,7% -4,6% 0,7%

Inflação de

fevereiro deve

continuar alta

Apesar 
do congelamento vigorar des-

de o último dia 14, nas feiras livres os
preços continuam totalmente liberados,
bem como alguns produtos nos supermer-
cados. Com isso, a última quinzena de
janeiro ainda vai registrar uma oscilação
dos preços e a inflação de fevereiro ainda
será alta.

Esta é a expectativa dos técnicos da
Fundação Getúlio Vargas (FGV), que esti-
mam para janeiro uma variação de 40% no
índice de Preços ao Consumidor medido
no Rio de Janeiro entre os dias V a 31
deste mês. Vale lembrar que a FGV não
vai usar um vetor de preços para o cálculo
da sua inflação, o que explica em parte um
índice elevado em fevereiro.

Com o vetor, a inflação oficial passa na
prática a incorporar 45 dias em janeiro de
tal forma que as altas captadas pouco antes
do congelamento não terão interferência
no IPC de fevereiro. Em compensação, o

IPC deste mês fica muito alto — uma
variação bem acima dos 609c.

Vetor— Apenas como um exercício
de cálculo, os técnicos da FGV fizeram um
vetor de preços no dia 13, o que estimaria
uma variação em janeiro próxima dos
28%, muito inferior a alta dos preços
detectada neste mês, calcula o chefe do
Centro de Estatística de Preços do Instituto
Brasileiro de Economia (lbre), Marcos
Ferreira de Souza.

Apenas nos 10 primeiros dias de janci-
ro, a variação do IPC chegou a 20,96% e os
destaques ficaram por conta do vestuário
(25,8%) e serviços pessoais (25,9%). Com
base nesta oscilação, a FGV estima que o
IPC fique próximo dos 40%.

Mas, a Fundação ainda não dispõe dos
números mais definitivos do índice de
Preços por Atacado (IPA), que têm um
peso de 60% dentro do cálculo da sua
inflação, feito através do IGP. E a expeeta-
tiva é grande para saber o impacto da
mididesvalorização de 17,73% nos custos
das empresas, bem como do reajuste nas
tarifas públicas — energia elétrica c com-
bustíveis — decretado pelo governo antes
do anúncio do Plano Verão. Apenas o
câmbio e as tarifas poderão contribuir
indiretamente para a elevação do IP A,
embora oficialmente todos os preços conti-
nuem congelados.

Trigo 
pode 

faltar a 
partir

da 
próxima 

semana no 
país

Os moinhos de trigo estão alertando o
governo de que o produto poderá faltar a
partir da próxima semana no Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Espírito Santo c em todos os
estados das regiões Nordeste e Norte. Mas a
causa da possível escassez, segundo eles, não é
o Plano Verão e sim, o próprio governo. Os
navios que poderiam transportar o trigo esto-
cado no Sul para os demais estados do Brasil
estão parados no porto argentino de Baía
Blanca. à espera da liberação de uma carta de
crédito, pela Cacex, para trazerem o trigo
importado da Argentina.
Antenor Barros Leal, vice-presidente da Asso-
ciação das Indústrias de Trigo nos estados do
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo,
Goiás e Mato Grosso do Sul afirma que, pelo
contrato selado entre os dois países, o Brasil

deverá importar este ano 1,5 milhão de tonela-
das de trigo argentino, apesar de ter estoque
de 6 milhões de toneladas. A cota de janeiro é
de 255 mil toneladas e, para transportá-la,
foram enviados 10 navios para a Argentina-
."Como estávamos contando com essa cota,
não houve preocupação em programar outros
navios para distribuir o trigo estocado no Sul
para os demais estados do país", explica Leal.

Mas, segundo ele, como a carta de crédito
para o pagamento do trigo importado não foi
liberada, os 10 navios estão parados há 24 dias,"pagando multa diária de USS 7.800 por
navio". O prejuízo chega a USS 1.872.000. "E
agora não se pode, de uma hora para outra,
programar outros navios. São necessários 45
dias de antecedência."

TFODOÍ

(Mm)

COMPANHIA PROGRESSO INDUSTRIAL
DO BRASIL - FÁBRICA BANGU
Companhia de Capital Aberto
CGC (MF) NP 33.000.035/0001-80

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA NA FORMA DO ARTIGO 130-§ 1°

DA LEI NP6.404/76
t
seca

Data e Local: Dia 16/01/89, às 16 00 horas, na sede da Sociedade, situada na Rua Forv
nP 240 — Banqu/RJ. 2. Mesa Diretora: Presidente: Joaquim Guilherme da Silveira.

Secretário: Marink Martins de Souza. 3. Presença: Mais de 2/3 do Capital Social com direito
a voto. 4. Convocação: Diário Oficial: 09, 10, 11 de Janeiro de 1989; Jornal do Brasil: 07,
09. 10 de Janeiro de 1989. 5. Ordem do Dia: 1.1. Emissão privada de debéntures simples,
não conversíveis em Ações, no valor total em cruzados correspondentes a até 1.600.000
OTN's. Decisão: A Assembléia, por unanimidade, ao apreciar a proposta formulada pelo
Conselho de Administração, face as recentes modificações da economia nacional determina
das pela Medida Provisória nP 032 de 15/01/89. resolveu aprovar o seguinte: 1- Emissão de
até 160 (cento e sessenta) debéntures em uma única série; 2- As debéntures terão o valor
nominal de MCz$50.000.00 leinquenta mil cruzados novos); 3- As debéntures serão emiti-
das de forma escriturai; 4- As debéntures serão simples, não conversíveis em Ações; 5- Para
os efeitos legais, inclusive para a contagem de juros e variação monetária, a data de emissão
das debéntures será de 20 de Janeiro de 1989; 6- As debéntures terão o seu valor nominal
sujeito a atualização monetária pelo (ndice de variação do IPC, na forma do Artigo 15 -
Parágrafo 59 da Medida Provisória nP 032 de 15/01/89 e Circular nP 1.420 de 16/01/89 do
Banco Central do Brasil, ou na sua falta, por outro mdicc que venha a substituí-lo oficial-
mente; 7- As debéntures serão subscritas e integralizadas no ato, em dinheiro, pelo seu valor
nominal mtegral, acrescido de juros por dias decorridos desde a data de emissão até a data da
subscrição; 8- As debôntures terSo garantia flutuante, na forma do Artigo 58 - Parágrafo 1?
da Lei nP 6.404/76: 9- Cijanto às demais condições estabelecidas no Artigo 59 - Itens VI e
VII da Lei supra citada, em especial, com relação a emissão das debéntures. ou seja. época e
condições de vencimento, amortização ou resgate, época e condições de pagamento dos
juros e demais condições para aperfeiçoamento e complementaçao das características da
emissão, serão determinadas, por delegação, pelo Conselho de Administração, na forma do
Artigo 59 • Parágrafo 1o da Lei nP 6.404/76. 6. Assuntos Gerais: Nenhum Acionista usou da
palavra. 7 Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, sendo
lavrada, lida e aprovada a presente Ata que 6 assinada pelos Acionistas presentes. Rio de
Janeiro. 16 de Janeiro de 1989. (As.) Joaquim Guilherme da Silveira p.' Imobiliária Barv
gu S.A. — Joaquim Guilherme da Silveira — Marink Martins de Souza — Maria Cândida de
Souza Silveira — Ricardo Teixeira Mendesp/E!fte DTVM — Rtcardo Teixeira Mendes p/ Elite
CCVM - Carlos Guido Del Soldato. Ata arquivada na Jucerja sob o n? 179.948 por despact*
de 23/01/89 „ ,
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Óleo de soja sumiu das prateleiras dos supermercados gaúchos

Esmagador de soja suspende

venda 
para 

o varejo no Sul

PORTO ALEGRE — Enquanto os con-
sumicipres das cidades de Santo Ângelo e
Lajeado já sofrem racionamento com a venda
de duas latas de óleo de soja por pessoa no
máximo, o diretor da Associação Gaúcha de
Supermercado (Agas), Paulo Feijó, advertia
que vai faltar óleo de soja no estado antes do
previsto, pois a maioria dos dois mil supermer-
cados gaúchos já não possui mais estoques do
produto.

Paulo Feijó esclareceu que vários super-
mercados denunciaram á Agas que as inciús-
trias cancelaram as vendas para o varejo desde
o dia 10 de janeiro. Os atacadistas não conse-
guem abastecer os pequenos estabelecimentos
comerciais, por isso recorrem aos supermerca-
dos, reduzindo ainda mais os estoques à dispo-
siçáo do consumidor. Ele entende que as
indústrias não vendem o óleo de soja aos

supermercados porque aguardam uma defini-
ção da Sunab sobre a tabela dos preços.

O presidente em exercício da Associação
Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais,
Raul Costa, garante que não vai faltar óleo de
soja para a população brasileira, devido à
existência de estoques de 260 mil toneladas do
produto, suficiente para atender a demanda
até o final de março.

Já a Delegacia REgional da Sunab iniciou
levantamento, junto às indústrias de óleo de
soja, dos estoques e produção, atendendo
determinação do ministro da Fazenda. Segun-
do o delegado regional da Sunab, Luis Mauro
Lazzari. o levantamento estará concluído até
amanhã. Se forem constatadas irregularida-
des, o governo poderá suspender as exporta-
ções de soja, para garantir o abastecimento
interno.

Óleo só dá para vinte dias

Os supermercados do Rio afirmam que o
estoque de óleo de soja é suficiente para
abastecer o mercado carioca nos próximos 20
dias. Mas, a partir daí, eles não terão que
vender o produto com prejuízo, pois o preço
da indústria está acima dos NCzS 0,67 tabela-
dos para o varejo. "A Cargill, fabricante do
Liza, ofereceu a caixa de óleo ontem a NCzS
14,80, o que significa NCzS 0,74 por lata",
revela o diretor de um supermercado.

Ronaldo Teixeira, vice-presidente da As-
scrj (Associação dos Supermercados do Rio de
Janeiro), lembra que o abastecimento está
normal. "Os próprios consumidores devem ter
estoques de óleo em casa, pois os supermerca-

dos vinham fazendo ofertas do produto nos
últimos quatro meses".

Como diretor do CB. Ronaldo Teixeira
afirma que o supermercado tem bom estoque
dos óleos Liza, Violeta, Concórdia e Piraquê.
Por isso, ele não pensa ainda cm restringir o
número de latas por cliente. "Ainda não há
motivo para isso".

O Freeway, na Barra da Tijuca, tem
estoques das marcas Liza, Violeta e Mindol
para os próximos 25 dias. O hipermercado
também não registra uma corrida dos consumi-
dores para comprar o produto, mesmo poden-
do pagar as compras com cartão de crédito.

José Roberto Serra
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I—I As maquininhas do Carrcfour entra-
ram cm ação ontem, mas desta vez

não foi para fazer remarcações de preços.
O supermercado esteve fechado paia
converter os preços dos 3(1 mil produtos
para Cruzado Novo. Segundo o gerente
geral, José Eduardo Romano, uma mer-
cadoria que custava CzS 1.983 antes do
Plano Verão, custa a partir de hoje NCzS
1,98. Além da conversão dos preços nas
etiquetas, todas as balanças eletrônicas,
que emitem o valor a ser pago pelo
consumidor também foram convertidas.

Apesar da tabela de congelamento, o
Carrcfour está vendendo vários produtos
abaixo da tabela, como pacote do iogurte
com seis unidades, tabelado por NCzS
1,56 e vendido por NCzS 1,49. O Carrc-
four mantém uma antiga promoção:
quem comprar um produto na loja por
um determinado preço e encontrar outro
lugar vendendo mais barato, pode ir ao
Carrcfour que a diferença será paga.
Hoje é a vez do Carrcfour Norteshopping
fechar suas portas para mudar as etique-

tas para Cruzado Novo.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARA

COMISSÃO CENTRAL DE CONCORRÊNCIAS

CONCORRÊNCIA PÚ3LICA N° 005/89
ORIGINÁRIA DO IPLANCE

A Comissão Centrai de Concorrência:
dos interessados que procederá ao recebi
tas técnica e de preços, no dia 27 de fever(

. torna público para conhecimento
riento da documentação e propos-
liro de 1989. às 9:CO (NOVE) horas.

na rua Silva Paulet. 32^
PARA A ELABORAÇÃO
MA DE DESENVOLVIA

CEARÁ
informaçcM

Ideota, para CON
TUDOS BÁSICOS

I DO TURISMO í

"RATAÇÃO DOS SERVIÇOS
REFERENTES AO PROGRA-
M ÁREA PRIORITÁRIA DO

JTORAL
Mair

na Â^

Sunab pede a bares e

restaurantes lista

de preços do dia 14

BRASÍLIA — Bares, lanchonetes, churrascarias, pizza-
rias e outros estabelecimentos que prestam serviço de
alimentação ao público, devem apresentar até a próxima
segunda-feira à Superintendência Nacional de Abastecimen-
to (Sunab) a relação dos serviços que estavam prestando no
dia 14 de janeiro, com os respectivos preços. As empresas
que não puderem apresentar pessoalmente essa relação,
devem remetê-la por via postal, mediante Aviso de Recebi-
mento (AR).

Conforme portaria n° 13 da Sunab, os estabelecimentos
comerciais que prestam serviços de alimentação devem
apresentar as listas de erviços e preços num prazo de cinco
dias, a contar da data da publicação da portaria no Diário
Oficial da União (ontem). Essas relações devem ser envia-
das em duas vias, datadas e assinadas pelos representantes
legais dos estabelecimentos, contendo ainda a razão social,
endereço, CPF ou CGC da empresa.

Para os estabelecimentos que iniciaram as atividades
após a publicação da portaria no Diário Oficial, a apresenta-
ção das relações de serviços prestados e preços deve ser feita
imediatamente, já que a prática dos mesmos dependerá dc
aprovação prévia da Sunab, conforme a portaria. Os bares,
lanchonetes, churrascarias e pizzarias que operam com
cardápios, terão que afixar as listas de serviços e preços
enviados à Sunab, coni o carimbo desta, em lugar visível e
dc fácil leitura na parte externa do estabelecimento, junto à
porta principal. A determinação também vale para aqueles
que não trabalham com cardápio.

Governo não estimula o

cidadão a fiscalizar

SÁO PAULO — Duas semanas depois de instituído o
Plano Verão, o delegado regional da Sunab em São Paulo
Roque Mário Stradiotto, reconhece que falta credibilidade ao
governo para estimular o cidadão a se transformar num aplicado
fiscal das regras impostas pelo pacote econômico. "O entusias-
mo seria outro se cada consumidor cuidasse de defender seus
próprios interesses, como aconteceu à época do'Plano Cruza-
do", diz Stradiotto. Ainda assim, o balanço da primeira semana
de vigência do novo pacote — de 17 a 24 de janeiro —, é de
certa forma promissor: os preços tabelados estão sendo respei-
tados, embora se observe aqui e ali algumas quebras do
congelamento.

Durante esses oito dias, os 70 fiscis da Sunab aplicaram 312
autos de infração em supermercados, açougues e padarias, a
maior parte delas referentes à ausência de tabelas em locais
visíveis. O órgão tem recebido uma média diária de 300
denúncias por seu telefone 198, mas nem todas podem ser
átendidass pela reduzida equipe de fiscais. A partir de segunda-
feira, com a cessão temporária de funcionários da Delegacia do
Trabalho e da Receita Federal treinados pela Sunab, o contin-
gente totalizará 2.112.

Até o momento, os agentes da Sunab não identificaram
nem cobranças de ágio nem quedas no abastecimento de
determinados produtos — embora já existam rumores de que o
óleo de soja tende a sumir do mercado. "É impossível saber se
os boatos têm a ver com os estoques no varejo ou a entrega
pelas indústrias", explica Stradiotto. Por isso, a Sunab promete
estender sua atenção — por enquanto voltada só ao varejo —,
também para o âmbito das indústrias c entre atacadistas.

Comissão não permitirá

cobrança de adicional

sobre vendas a prazo
A Comissão de Controle do Plano Verão proibiu ontem a

cobrança de qualquer adicional aos preços praticados na véspe-
ra do congelamento, caso o vendedor decida ampliar os prazos
de venda. Segundo o presidente da Comissão, Cláudio Adilson
Gonçalves, a cobrança de adicional como encargo financeiro só
pode ser aceita quando o financiamento for feito por intermédio
de uma instituição financeira.

A comissão também determinou que nos casos em que
produtos ou serviços eram ofertados para venda a prazo,
comprador e vendedor deverão negociar um deflator, para
eliminar a expectativa inflacionárial Outra determinação é que
os produtos controlados pelo governo que tiverem sido vendi-
dos a prazo deverão ser deflacionados pela tablita. Segundo o
presidente da Comissão, embora esses preços sejam para
vendas à vista, muitas empresas estavam faturando em 30 ou 60
dias, o que determinava uma queda no preço real, cm função da
inflação. Nesse caso estão os postos revendedores de derivados
de petróleo, que têm prazo dc dez dias para pagar o produto e.
por essa determinação, esse preço deverá ser tablitado.

Nos casos em que o vencimento da fatura for posterior ao
dia 31 de janeiro — quando termina a tablita já divulgada — e o
comprador optar pela antecipação do pagamento, deverá calcu-
lar a deflação da seguinte forma: o fator de deflação, dc
1,004249, deverá ser elevado à potência referente ao número de
dias até o vencimento e o resultado será o valor que deverá ser
aplicado à dívida. Ou seja, se o vencimento for no dia 15 de
fevereiro, o fator 1.004249 deverá ser multiplicado por ele
mesmo 30 vezes e o valor da dívida em cruzados será convertido
para cruzados novos por sua divisão por 1,1356.
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Modatta vai 
fornecer

equipamentos à Telepar

Cláudia Bénsimon
A Moddata Telecomunicações, em-

presa carioca de capital aberto, fabrican-
tá de equipamentos para comunicação de
dados, acaba de vencer uma concorrência
aberta pela Telecomunicações do Paraná
(Telepar) no valor de USS 4 milhões, da
qúãl participaram a NEC, a Equitel, a
SID e a PUT. Os equipamentos adquiri-
dos pela Telepar — 110 multiplexadores
e 1.600 modems — serão utilizados na
prestação de serviços de transmissão de
dados entre computadores. A montagem
de redes regionais é novidade no setor de
telecomunicações, autorizada pelo Minis-
tério das Comunicações em novembro
passado. Até então, a Embratel tinha
exclusividade na prestação de serviços de
comunicação de dados.

A Telecomunicações de Minas Ge-
rais (Telemig), foi a primeira concessio-
náriá do sistema Telebrás a implantar
uma rede nestes moldes, a nível regional,
e a entrada da Telepar neste segmento
indica que está havendo uma verdadeira
corrida nesta direção. A demanda repri-
mida por este tipo de serviço de transmis-
são de dados — muito utilizado pelos
bancos e por empresas que precisam
transmitir grande volume de informações
via computador—. levam o presidente da
Moddata Fernando Jardim, a imaginar
uma mercado de USS 100 milhões anuais."E um volume de negócios fantásti-
co", diz. exultante, certo de que traçou a
estratégia de mercado correta para a
Moddata, empresa de capital aberto há
15 anos atuando no setor e que agora,
mais do que nunca, volta seus esforços
para atender ao mercado de comunicação
de dados. Não é à toa, conta ele, que a

gigante americana das telecomunicações,
a AT&T, aponta este segmento como um
dos mais promissores da próxima década.
Só o mercado de modem nos EUA —
equipamento que, conectado ao compu-
tador, permite a transmissão de dados
para outro computador instalado em lo-
cal diferente, via linha telefônica conven-
cional — foi avaliado, em 1988;' em US$
1,24 bilhões, sendo que a AT&T detém
20% deste total.

Consolidação — Depois de ter
tido uma supervajòrização de suas ações
na Bolsa de Valores — a maior entre as
empresas de informática —, a Moddata
começa a colher os frutos de mvestimen-
tos realizados no biênio 1986/88, que
somaram US$ 10 milhões e resultaram
em novas linhas de produtos. Novas tec-
nologias de produção foram implantadas
no ano passado e a Moddata, que possui
hoje 800 funcionários, automatizou toda
a divisão de testes. O teste que levava
quatro horas para ser feito passou a ser
realizado em apenas 10 segundos. "Fica-
mos completamente d tiros, mas valeu ",
diz Fernando Jardim.

Nem mesmo o Plano Verão conse-
guiu baixar o astral da empresa, "embora
o momento exija cautela", analisa o pre-
sidente da Moddata, que recebe assesso-
ria econômica do ex-presidente do Banco
Central no governo Figueiredo, Carlos
Langoni. E não é para menos. O merca-
do de comunicação de dados via satélite,
no qual a Moddata até agora reina sozi-
ilha, está avaliado em USS 800 milhões
nos próximos cinco anos. Uma nova linha
de modems mais velozes (transmitem
dados a 19.200 bits por segundo), prome-
te ser o carro-chefe de vendas da empresa
no próximo ano.

Compucenter se reestrutura
A paulista Compucenter Informática

acaba de passar por um processo de
reestruturação, com a separação opera-
cional das áreas de treinamento (que
passa a se chamar Compucenter Treina-
mento) e comercialização de software
(Compucenter Software), ganhando ago-
ra duas novas divisões: A Cl Unimax e a
Cl Consult.

Destinada a atender ao mercado de
sistemas Unix, a Cl Unimax funcionará
quase como uma empresa autônoma,
encarregando-se da distribuição, cônsul-
toria, treinamento e suporte do Xenix (
sistema operacional para micros baseado
no padrão Unix, que traz facilidades para
comunicação entre computadores de
marcas diferentes), da americana Santa
Cruz Operation. Neste primeiro ano de

operaçao a nova divisão deverá faturar
USS 1,5 milhões.

A outra divisão, batizada de Cl Con-
sult, inaugura a prestação de serviços de
consultoria no segmento da conectivida-
de (para interligar computadores e siste-
mas), bancos de dados relacionais, enge-
nharia de software e treinamento por
computador. A expectativa de fatura-
mento desta divisão para 89 é de USS 1
milhão

O faturamento da Compucenter em
88 foi de USS 5 milhões e registrou um
crescimento real de 60% em relação ao
ano anterior. Para 89, a expectativa é
alcançar a casa dos USS 10 milhões. Esta
perspectiva favorável tem por base o fato
de o mercado ter iniciado nova fase de
aquecimento em função da regulamenta-
ção da lei de software, justifica o diretor.

Divulgação

O personagem de Harrisson Ford (à esq., comSean Connery) vai inspirar vários modelos

Indiana Jones vai ditar a moda

Grife com nome
do herói será
lançada em maio

Fátima Turci

SÁO 
PAULO — Quando o herói

Indiana Jones voltar às telas este
ano — embalado por USS 10 milhões
de propaganda para o lançamento do
seu novo filme, previsto em mais de
1.500 cinemas do Estados Unidos e
Canadá no próximo dia 25 de maio —
o mundo será invadido por um novo
estilo de vida: a grife do arqueólogo
mais bem sucedido de Hollywood. E
agora, com a ajuda do velho James
Bond, que deixa de ser o agentge 007,
para aliar-se a Indiana Jones em sua
Lasl Crtistide: no terceiro filme da
série. Sean Connery é o pai de Harri-
son Ford. Sc essas forças conjugadas
não fossem suficientes, a grife Indiana
Jones ainda nasce do casamento dos
gênios George Lucas (produtor) e Ste-
ven Spiclberg (diretor), tendo como
padrinhos as maiores indústrias licen-
ciadas do mundo.

Para preparar o lançamento da
grife no Brasil, chegou ontem a São
Paulo, Howard Roffman, vice-
presidente de licenciamento da Lucas-
film — conglomerado inaugurado porGeorge Lucas há 17 anos, que hoje,
além de produzir filmes, engloba em-
presas de efeitos especiais, de pós-
produção e som, de desenvolvimento
de jogos eletrônicos, de operações de
cinema e divisão de licenciamento.

Faremos de Indiana Jones uma
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grife tão forte como Cardin ou Saint
Laurent", garante Peter Carrero, pre-
sidente da International Trading Con-
sultants (ITC), detentora dos direitos
da Lucasfilm no Brasil estimando abo-
canhar em um ano 20% do mercado de
grifes, calculado em USS 360 milhõe-
s/ano. Do faturamento de USS 190
milhões com licenciamento no Brasil,
A ITC espera que a Lucasfilm detenha
20%.

Do famoso chapéu ao casaco de
couro, passando por roupas descon-
traídas e esportivas até sofistiedos ter-
nos, a grife Indiana Jones promete
desbancar todos os demais milionários
produtos da Lucasfilm. Os filmes In-
diana Jones I e II — Em busca da arca
pcrdiila e No Templo da Perdição —,
segundo Roffman, deram um retorno
de mais de USS 1 bilhão e não conta-
vam com a máquina duplicadora de
dólares do licenciamento.

A Lucasfilm é uma verdadeira po-
tência em licenciamento: os filmes ren-
deram USS 4 bilhões em dez anos de

sucesso constante, com cinco deles
figurando entre os oito filmes mais
famosos dc todos os tempos; mais de
USS 850 milhões em promoção c pro-
paganda entre 1981 e 1986. O primeiro
e principal produto, sem dúvida, é a
série Guerra nas Estrelas, responsável
por um fenômeno de merchandising
com um lucrativo impacto na indústria
de brinquedos no que se refere a
produtos licenciados a partir de filmes
de longa metragem. As vendas num-
diais de produtos da trilogia chegam a
mais de USS 2.6 bilhões, entre brin-
quedos, posters, papel de carta, jogos,
lençóis e outros. A força e continuida-
de do sucesso da Lucasfilm, que hoje
também licencia Indiana Jones,
Ewoks, Droids, Willow c outros, fez
com que o eterno império Disney de
entretenimento se aliasse ao novo im-
pério futurista em vários empreendi-
mentos.

No Brasil, a ITC já licenciou paraa Lucasfilm empresas como Âlparga-
tas, Dixie, Glasslite, Cedibra. Quaker,
Rede Globo e Festcolor.

Líder investe

no Cliallenger

para políticos

Nairo Almeri

BliLO HORIZONTE — As eleições
presidenciais de novembro já estão me-
xendo com o planejamento econômico e
financeiro de muitas empresas e uma
delas, que espera bons resultados, áapós
alguns investimentos, é a Líder Táxi
Aéreo. Maior empresa do setor na Ame-
rica Latina, a Líder investiu USS 8 nu-
lhões no seu décimo segundo jatinho
executivo, um Cliallenger, que será in-
corporado à frota até maio. A empresa
está. ainda, decidindo a compra de mais
dois ou três turbo-hélices King Air, com
custo médio de USS 800 mil.

Em 1988, segundo revelou ontem o
diretor de Marketing, Eduardo de Perei-
ra Vaz, a Líder encerrou o balanço com
uma receita bruta operacional de USS 50
milhões, sendo 40% com o aluguel para
empresas dos helicópteros (32 apare-
lhos), 30% com representação; de venda
de aeronaves, serviços de manutenção
etc... e 30% com o transporte de passa-
geiros. O faturamento apresentando re-
presentou um crescimento real de 10%
em relação a 1987 e a expectativa para
este exercício é crescer ate 20%.

"O mercado para o transporte de
passageiros está crescendo, mas as elei-
çoes presidenciais deste ano vão contri-
buir para uma ocupação maior das aero-
naves", comenta Eduardo Vaz. Ele ob-
serva que os contratos para os políticos
ou partidos políticos nem sempre são"contratos diretos", aparecendo em no-
me de empresas.

Há 30 anos no mercado, com sede na
capital mineira e controlada em pratica-
mente 100% pelo seu fundador e diretor-
presidente, o comandante José Afonso
Assumpção, a Líder está trazendo para o
Brasil o primeiro jatinho Cliallenger, fa-
bricado pela Canadair, valendo-se de um"ano gordo" para o transporte de políti-
cos e executivos. "Nós fizemos muitos
estudos sobre a evolução do mercado
brasileiro, principalmente no segmento
em que os turbo-hélices e os Learjets j;i
deixam a desejar em termos de autono-
mia. O Cliallenger, uma aeronave de
longo alcance, será testado num serviço
exigente, o do transporte de políticos,
cujos horários são sempre curtos", co-
mentou o diretor de marketing da Líder.

Versátil — A exemplo de um
Learjet 31, fabricado pela Gates Learjet
Corporation, dos Estados Unidos, que a
Líder está trazendo para um cliente seu
no Brasil, o Cliallenger entrará no espaço
aéreo brasileiro sob o comando de José
Afonso e tem capacidade standard para
doze passageiros e três tripulantes.

Sônia D'Almeida

Mais ile 1.500 pessoas participaram do I" Maxi-Rio

Cavalos mangas-largas

têm leilão recordista
O primeiro leilão de eqüinos reali-

zado no Rio de Janeiro após as medi-
das econômicas do Plano Verão mos-
trou que o mercado de cavalos mangas-
largas não foi afetado. Uma prova
disso foram os três recordes alcançados
no 1" Maxi-Rio do Manga-largà Mar-
chador, realizado ontem na Sociedade
llipic.i Brasileira. Estiveram presentes
mais de 1.500 pessoas, entre elas cria-
dores de todo o país."A seleção dos animais foi feita
nos melhores padrões. Percorremos as
fazendas dos maiores criadores dc
manga-larga marchádor do Estado do
Rio e conseguimos trazer o que há de
melhor", explicou Sérgio Cabral de
Sá. presidente do Núcleo do Mangalar-
g.i Marchádor, organizador do evento

Recorde — O primeiro recorde
da noite foi da fêmea Fantasia da Bela
Cru/ Vendida para Luis Chacon Frei-
tas. do Haras São Paulo, por NCzS
3lUX)0, essa égua supera em l(H)r; o
último recorde da raça. que pertencia a
sua mãe. Aimara da Bela Cruz. que nc
Encontro Nacional dos Criadores em
Belo Horizonte, no mês de setembro.

obteve Cz$ 15 milhões antigos. Fanta-
sia de Bela Cruz superou a inflação do
período (setembro a dezembro), que
foi de 157%.

O segundo recorde foi com a ven-
da de uma cobertura (acasalamento)
de Herdade Capricho, um dos melho-
res machos da raça, por NCz$ 3.750.
Com a venda dos 31 animais, o leilão
conseguiu outro recorde nacional. Fo-
ram arrecadados NCzS 298.050, com
uma média de NCzS 9.650. significan-
do um aumento de 247% em relação à
Nacional de setembro. Foram vendidas
também cinco coberturas que conse-
guiram NCzS 12.600.

Para o presidente do Núcleo, Sér-
gio Cabral de Sá, o leilão superou as
previsões. "A expectativa com esse
leilão era grande. Por ser o primeiro
leilão da raça no ano e uma semana
depois do pacote econômico, não sa-
bíamos como o mercado iria se com-
portar. Mas os resultados mostraram
que os criadores estão investindo no
cavalo. Isso demonstra que o cavalo é
uma boa opção de negócios."

GRUPO EUROPEU
Interessado em contactar fabricantes dos seg^ ntc-s
produtosPRODUTOS DE COURO 'bolsas bolas, carteiras
pari documentos e caleira para animais!

TRíPAS DE BOVINO (para indústr as do carnes
CONFECÇÕES (camisetas, o- desper
COSMÉTICOS

O Prêmio J B de Anúncios em Jornais

não pode ser a única razão

de um bom anúncio em jornal.

Existem outras razões para você fazer
um bom anúncio em jornal além de um

prêmio. Por mais importante que ele seja.
As inúmeras vantagens que os jornais

oferecem como veículos de comunicação,
o seu talento em saber explorá-las e a

satisfação do seu cliente que vê a
comunicação do seu produto bem feita

estão à frente de qualquer premiação.
Mas nada melhor do que ver o seu trabalho

reconhecido através de um prêmio.
Sabendo disso, o Prêmio JB de

Anúncios em Jornais seleciona as peças
publicitárias que melhor exploram as

vantagens de um jornal.
Com competência e criatividade.

A cada trimestre, um júri convidado pelo
Jornal do Brasil escolhe os melhores

anúncios, encartes ou campanhas
veiculadas em qualquer jornal do Brasil,

inscritos nesse período.
No final do ano, as melhores peças dos

quatro trimestres concorrem a dois
Grandes Prêmios e a diversos tioféus

nas diferentes categorias.
Os dois Grandes Prêmios dão à melhor

campanha em jornal duas passagens
para Nova Iorque. E ao melhor encarte,

anúncio ou campanha em suplementos,
duas passagens para Buenos Aires.

Se o seu anúncio, encarte ou campanha
for veiculado no JB, a sua inscrição

estará automaticamente feita.
Se não, basta preencher uma ficha de

inscrição e enviá-la para o Jornal do Brasil.
A ficha pode ser encontrada na sede e

em todas as sucursais do Jornal do
Brasil. E você não paga nenhuma taxa.

As inscrições para o 3o Trimestre já se
encerraram, inscreva-se para o4o Trimestre

do 6? Prêmio JB de Anúncios em
Jornais. Você tem até o dia 31 de janeiro
Um bom anúncio tem várias razões para

merecer um prêmio.

EMJORKABX



24 ? 1" caderno p quinta-feira, 26/1/89 Esportes/Turfe JORNAL DO BRASIL

Mol!H)urni\ AiMialin -• Al>

Lendl ganfioii e faz sua quarta semifinal na Australia
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1985 Graf 4/6,6/0 e 6/3  Mahwah(EUA)

1986 Graf 6/0,6/7 e 6/2  Masters (Nova Iorque)

Graf 2/6,7/6 e 6/4  Indianápolis (EUA)
1987 Graf 6/3,2/6 e 7/6  Hilton Head (EUA)

Graf 6/2 e 6/2  Amélia Island (EUA)
Graf 7/5,4/6 e 6/0  Aberto Roma

Graf 6/4,4/6 e 7/5  Aberto França

Graf 4/6,6/2 e 6/2  Wimbledon

Graf 6/4 e 6/4  Vancouver (Can)

Graf 7/5 e 7/5  Los Angeles (EUA)

Graf 4/6,6/4 e 6/0  Masters (Nova Iorque)

1988 Sabatini 2/6,6/3 e 6/1  Boca Raton (EUA)
Sabatini 6/4e7/5  Amélia Island (EUA)
Graf 6/3 e 7/6  Aberto França

Graf 6/3,3/6 e 6/1  Aberto EUA

Graf 6/3 e 6/3  Jogos Olímpicos Seul

A dinastia cias adolescentes

Tenistas de até

para
Lendl e Mecir

23 anos vão

decidir Aberto

Marcelo França

Vitórias dão favoritismo

São Paulo, sem

verba, desiste

da Universíade
SÃO PAULO — A desistência ofi-

ciai de São Paulo como sede da Univer-
stade — Jogos Universitários —, que
seria realizada na capital c cm algumas
cidades do interior do estado no próximo
mês de agosto, foi comunicada no início
desta semana pelo secretario estadual de
Espsortes e Turismo, Arthur Alves I'in-
to, á Federação Internacional de Espor-
les Universitários. O motivo foi a recusa
do governador Orestes Quérciã em libe-
rar a verba de 2 milhões de dólares que,
segundo relatório do recém— empossado
secretário; seriam necessários para a rca-
lizaçáo do evento.

Alves Pinto, deputado estadual peloPf-L, recebeu a secretaria em dezembro
ultimo, na recente reforma administrati-
va realizada pelo governador. Antes de-
le, o secretário era o também deputado
estadual Wagner Rossi. que até o final do
ano passado garantia a realização dos
jogos no estado.

O favorito do

último páreo

é So Gentle
So Gentle, filho de So Bold cm

Bamba II. de criação do Haras Campes-
tre e de propriedade de Carlos A. de
Oliveira, é o favorito do último páreodesta noite no Hipódromo da Gávea, em
1.2t K) metros, pista de areia. Montaria do
líder da estatística. Jorge Ricardo, podesuperar os problemas de boxe — é
para alinhar —, confirmar os excelentes
trabalhos e o retrospecto.

Kissing (So Blue cm Glaciale), de
propriedade do Stud BR-Zero. aparece
como princip.il obstáculo ao favorito.
Além dos bons exercícios que tem produ-/ido. vai largar em baliza favorável, a
última, o que sempre beneficia o compe-
tidor cm páreos cheios, como o último da
reunião de hoje.

Grand Noir, filho de Notas em Ana
Bolena, de propriedade do Stud El Shei-
tan. volta pistas bem preparado por
Oraei Cardoso. Dotado de boa velodda-

Hoje, na Gávea

bravo vena*»
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1° Páreo: Embatucada ¦ Libeny Star ¦ Hand
2° Páreo; Keep Time ¦ Onan ¦ Bandoiero
3<s Páreo: Guadaicanal ¦ Message ¦ OI The Noce

Páreo: Teisft ¦ Fair Edipse • Fancy Tbaí
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Páreo '.toccasm » ütx>n ¦ Raggio
Pa<eo: JmmyJooes * Heart sEasy ¦ RreofOu-ci

S Páreo. Discauto ¦ Mama ¦ Spetmanifaru

auatro 
jovens tenistas — a mais

velha tem 23 anos — são as
estrelas do Aberto da Austrália e
provam que o tênis revigora-se tanto
no lado feminino quando no masculi-
no. A nova dinastia das adolescentes
marca as semifinais de hoje com duas
partidas singulares.

Na primeira, o maior duelo do
esporte no momento com a alemã-
ocidental Steffi Graf, 19 anos, jogan-
do seu prestígio de campeã olímpica
e do Grand Slam diante da não
menos obstinada argentina Gabriela
Sabatini, 18, atual terceira do ran-
king.

Graf (l,73m e 57kg) tem o fo-
rehand mais forte do mundo e desen-
volveu muito seu saque nos últimos
dois anos. Com excelente preparo
físico, alia a grande técnica ao domí-
nio completo dos nervos. E só perde
raramente. Além das duas derrotas
para Sabatini (ambas em três sets),
não resistiu à americana Pam Shri-
ver, ainda assim quando estava gri-
pada.

A morena argentina, campeã do
Masters 88, também é destra (l,73m
e 59kg). Ainda não atingiu o nível de
Steffi e, ao contrário da alemã, gosta
mais de subir à rede. Só que ainda
depende muito do primeiro serviço
para desenvolver seu tênis. No Aber-
to, ele teve altos e baixos e essa
irregularidade pode lhe ser fatal.

Mas não é sempre que se sepa-
ram em quadra. Juntas, foram a
quarta melhor dupla do mundo, são a
bela e a fera do tênis. Ontem, passa-
ram às semifinais do Aberto ao ven-
ceram a inglesa Jo Durie e a america-
na Mary Joe Fernandez em 6/3, 5/7 e
6/4.

Na outra, a tcheca Helena Suko-
va, 23 anos e oitava do mundo, é
amplamente favorita diante da neo-
zelandesa Belinda Cordwell, mesma
idade e 62a, principalmente após sua
dramática vitória sobre a tcheca natu-
ralizada americana Martina Navrati-
lova. E destra (l,88m e 68kg) e tem
um dos mais violentos serviços do
circuito feminino.

A adversária está jogando bem,
mas não enfrentou nenhuma cabeça-
de-chave até agora. Com l,75m e
67kg, a canhota pode se tornar a
maior zebra para uma final de Grand
Slam, desde que a soviética Natalia
Zvereva desafiou (para perder) Graf
em Roland Garros, no ano passado.

MELBOURNE, Austrália — Os
tchecos Ivan Lendl e Miloslav Mecir
surgem como favoritos para repetirem no
Aberto da Austrália a final do US Opcn
de 1986, ganha pelo primeiro, após suas
vitórias nas quartas-de-final de ontem.
Lendl conseguiu alcançar sua quarta se-
mifinal seguida na Austrália ao eliminar o
americano John McEnroe em 3 a 0 com
uma grande atuação, a ponto de merecer
elogios da própria vítima. F. Mecir, que
deu sorte na chave e não jogou ainda
contra nenhum pré-classificado, passou
bem pelo iugoslavo Goran Ivanisevic,
surpresa do torneio, com o mesmo placar"Ficaria surpreso se Lendl e Mecir'não estivessem na final", disse McEnroe
após perder em 2h22 para o primeiro,
que não permitiu que o 11° tenista do
mundo quebrasse seu serviço em momen-
to algum para marcar 7/6 (7-0), 6/2 c 7/6
(7-2). Seu adversário de amanhã é o
austríaco Thornas Muster, felizardo do
dia, que se classificou sem jogar contra
um sueco Stefan Edberg contundido nas
costas.

A outra semifinal terá Mecir, cam-
peão olímpico em Seul, contra Jan Gun-
narsson. O tcheco, que ainda não jogou
com nenhum pré-classificado, passou pe-
lò" iugoslavo Goran Ivanisevic era. 7/5, 6/0
e ' 6/3, enquanto o sueco eliminava o
compatriota Jonas Svensson em 6/0, 6/3,
4/6 e 6/4. É a segunda vez na história do
Aberto que os quatro semifinalistas são
europeus.

Lendl, segundo do ranking e cabeça-
de-chave dois, nunca 'esteve em desvanta-
gem no placar. Sacando com extrema
eficiência e disparando seguidos bac-
klumds do fundo de quadra, o destro
disse só ter atingido o pique de sua
atuação no iíebreak em diante. Naquele
momento, não deu chances ao canhoto
novaiorquino marcando 7-0. A seguir,
ganhou 15 em 16 pontos para abrir 2/0 na
segunda série. Continou no ritmo, voltou
a quebrar o saque do americano no
sétimo game e fechar o set com um
McEnroe já demorando a chegar à rede e
demonstrando desânimo.

Lendl, que pode voltar a liderança do
ranking se vencer na Austrália, ainda
prefere manter-se à margem da discussão
de uma inédita vitória neste torneio do
Grand Slam — o único, ao lado de
Wimbledon, que ele ainda não venceu.
Ao analisar suas chances, citou o tênis de
Muster (que treinava com ele ao saber da
sua inusitada classificação):"Forma não significa nada. Muster
bate na bola como se fosse a última de
sua vida. Chega a ser absurdo de tão
forte", comentou.

Mecir — Enfim, alguém parou o
furor juvenil do iugoslavo Ivanisevic. de
17 anos. E foi Mecir, 13" do mundo, que
mostrou agilidade, paciência e rcgulari-
dade nos golpes para enervár o inexpe-
riente adversário. O tcheco aproveitou-se
de seu descontrole ao marcar 3/0 no
primeiro set, virou cm 7/5 e náo teve mais
trabalho para deslanchar na partida.Na
outra partida das quartas-de-final, um
Gunnarsson motivado pela convocação
para a Copa Davis tirou proveito da
instabilidade que marcou o jogo de
Svensson para vencer em 6/0, 6/3, 4/6 e
6/4.

Não foi nenhum deles, rio entanto,
que lançou a candidatura paulista na
reunião da Fisu. cm Zagreb, na iugoslá-
via, em I9,sii Seu autor foi o ex-
secretario municipal de esportes, o verea-
dor Nelson Guerra, e o vice-presidente
da Confederação Brasileira de Desportos
Universitários. Silvio Coelho, que pre-
viam a colaboração do governo do estado
e da União. Com a vitória do I'T nas
últimas eleições, o secretário municipal
de Esportes. Juarez Soares, foi o primei-
roe desistir da idéia assumida no governo
.interior.

Como o advogado SiK io Coelho, quetambem era presidente do comitê organi-
zador da Universíade; não conseguiu
montar o pool de empresas privadas e
redes de televisão, que uma empresa a
ser criada por ele organizaria, o secreta-
rio Alves Pinto decidiu comunicar a de-
sistênci.i oficial a Fisu. entidade que nos
últimos dias vinha tentando convencer o
governador a mudar de idéia.

|—| Com a desistência de Sáo Paulo.
'—1 a Federação Internacional de Es-
portes I niversitarios pediu aos orga-
nizadores dos Jogos Olímpicos de Seul
que a cidade abrigasse a I niursiade.
Os coreanos, porem, não parecem
dispostos a atender o pedido. "O povo
pode náo aceitar que o país sedie a
Universíade logo um ano depois dos
Jogos Olímpicos", afirmou um porta-
voz do Ministério dos Fsportes. Os
coreanos devem dar uma resposta ate

Havaiano é estrela em

prova 
de bodyboarding

O bodyboarder amador havaiano
Kainoa Mcòec mostrou toda a sua técm-
ca. ontem, no International BIÍ-.S Compe-
tition, competição de bodyboarding quereúne alguns dos principais atletas do
Brasil e Estados Unidos, ao classificar-sê
para a segunda fase de triagem, executan-
do manobras de joelhos na prancha, A
expectativa de hoje é pela participaçãodo tetracampcáo Mikc Stewart. que com-
pete na categoria profissional, com Mar-
ceio Siqueira e da disputa, .nnd.i nas
últimas baterias de primeira fase. entre
Isabela Nogueira e a norte-americana
Caro! Philip*.

O havaiano não foi a única estrela do
dia a classificar-se par.i a segunda lase
As brasileiras Manana Nogueir.i. Steph i-
nie Fétèrscn, Glenda Ko/km?kí c Tau.s-
na \an também garantiram suas x.ig.is
para a etapa de hoje. mostrando porque
são consideradas as melhores bixhboar*
des do mundo, independente do tamanho
das ondas. "Somos consideradas .is me-

bateria, posição que a desclassificou. No
amador masculino, alguns destaques fo-
ram Fábio Aquino. Márcio André e Jair
Soares.

A competição começa hoje a partir
das y horas, quando entram na água o
havaiano Mike Stewart e o norte-
americano Jav Reale. ex-campeão mun-
dial amador, comhecido como a estrela
do Leste devido ao-, títulos que acumula
na costa leste dos Estados Unidos, e
compete com Márcio Maia

( i Os sócios Celso Alves e Ziul Andue-
/a. conhecido como Mano Ziul.

responsáveis pela firma de computação
Bit tS. Baile (que fa/ a programação de
baterias e somatório de notas em cam-
peonatos de surfe! vão estender suas
atividades ao circuito mundial. Eles fa-
rao a cnmputaçao de três etapas, de
acordo com os contatos feitos mtre
Mano /iul e Al Hunt, presidente da ASP
f \viocía!mn Surfing Professionals». Kn-

Brasileiro Juvenil começa com

Jálio Delaniare lotado e flores

Retrospecto

"Eu teria sido um tolo se jogasse. Eu
poderia ficar seis meses parado c minha
carreira inteira poderia terminar. Foi a
única decisão que eu poderia tomar",
comentou o jogador, que agora descansa
duas semanas, no mínimo, e está automa-
ticamente fora da equipe sueca da Davis.
que joga contra a Itália entre 3 e 5 de
fevereiro.

A abertura do Campeonato Brasilei-
ro Juvenil de Natação, ontem no parque
aquático Júlio Delamare, mostrou que o
momento e favorável. Ao contrário da
maioria das competições do esporte, as
arquibancadas estavam lotadas e os tor-
cedores encontraram o parque bem
cuidado, ornamentado por flores, e com
dois músicos, um violonista e um flautis-
ta, tocando o Hino Nacional. A responsá-
vel por tudo isso foi a Kibon, que patroci-
na o evento, e gastou US$ 10 mil e 1 mês
de trabalho na organização de todos os
detalhes.

As arquibancadas cheias - tinham
cerca de duas mil pessoas no parque, cuja
capacidade é para 5.400 - deixaram emo-
cionada e eufórica a nadadora Patrícia
Amorim, que náo participa do Campeo-
nato por ter passado do limite de idade.
Mesma alegria sentia Rogério Romcro,
agraciado com o Troféu de Cavaleiro da
Natação Sul-Americana, èm razão de sua
performance nos Jogos de Seul, quando

Romero será homenageado

se tornou o único brasileiro a disputar
uma final na natação. Ele receberá o
prêmio em março, durante o Sul-
Americano, em Belo Horizonte.

Os músicos Vander Campos, com
violão de sete cordas, e Carlos Eduardo
Schroeter, com flauta transversa, toca-
ram o Hino Nacional e foram aplaudidos
com entusiasmo. Este é o quarto ano
consecutivo que a Kibon patrocina o
Campeonato.

A movimentação não se restringiu,
no entanto, aos nadadores á beira da
piscina c ao público, que não parava de
incentivar seus atletas preferidos. Atrás
das arquibancadas, quatro stands serviam
para para aumentar ainda mais a anima-
ção. O ex-nadador Djan Madruga mon-
tou uma barraca — a Djan Madruga
Empreendimentos Esportivos -, onde co-
mercializa as fitas de vídeo que fez com
Patrícia Amorim. Até ás 17 horas, ele
tinha vendido três, ao preço de NCzS
45,00. Outras três empresas também es-
tão aproveitando o Campeonato paravender seus produtos. A Ranc. By Me e
Fast. esta de Curitiba e especializada em
produtos importados para nadadores.

Edberg preferiu se poupar
Um dos momentos mais frustrantes

da vida do tenista sueco Stefan Edberg —
náo ter jogado contra o austríaco Thomas
Muster pelas quartas-de-final do Aberto
da Austrália — pode representar para ele
a garantia de outros instantes tão felizes e
importantes como os títulos de Wimble-
dou, ano passado, ou o bicampeonato na
própria Austrália, como em 1985 e 87.

Foi pensando em náo prejudicar uma
ainda longa carreira que Edberg, de re-
çem-completados 23 anos, decidiu não
forçar um espasmo muscular surgido no
fim do jogo contra o australiano Pat
Casli. terça-feira.

Logo após a vitória contra Cash, o
tenista submeteu-se a raios X num hospi-
lal de Melbourne e constatou-se que não
há nada de errado com o disco. "Acha-
mos que é um estiramento nos ligamen-

tos. Dói muito e não posso nem calçar
meias", finalizou.

I
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Vitórias dão favoritismo 
para Lendl e Mecir

Mlii.130UR.NE, Austrália — Os
rchccòs Ivan Lendl e Miíoslav Mecir
surgem como favoritos para repetirem no
Aberto da Austrália a final do US Open
de IMS6. ganha pelo primeiro! após suas
Vitórias nas gunrtas-dc-finái de ontem.
Lendl conseguiu alcançar sua quarta se-
mifinal seguida na Austrália ao eliminar ò
americano John McEnroe em 3 a U com
uma grande atuação;, a ponto de merecer
elogios da própria vítima. I£ Mecir, quedeu sorte na chave e não jogou ainda
contra nenhum pré-classificádo, passoubem pelo iugoslavo Goran Ivanisevic,
surpresa do torneio, com o mesmo placar"Ficaria surpreso se Lendl e Mecir
rijo estivessem na final", disse McEnroe
após perder em 2h22 para o primeiro,
que não permitiu que o 11" tenista do
mundo quebrasse seu serviço em momen-
to algum para marcar 7/6 (7-0), 6/2 e 7/6
(7-2). Seu adversário de amanhã é o
austríaco Thomas Muster, felizardo do
dia, que se classificou sem jogar contra"um sueco Stefan Edherg contundido nas"costas.

A outra semifinal terá Mecir. cam-
peão olímpico cm Seul, contra Jan Gun-
riarsson. O tcheco, que ainda não jogoucom nenhum prc-classificado, passou pe-
jo iugoslavo Goran Ivanisevic em 7/5. 6/0
y' 6/3. enquanto o sueco eliminava o
compatriota Jonas Svcnsson em 6/1). 6/3,
4/6 e 6/4. É a segunda vez na história do
Aberto que os quatro semifinalistas são
europeus.

Lendl, segundo do ranking e cabeça-
de-chave dois, nunca esteve em desvanta-
gem no placar. Sacando com extrema
eficiência e disparando seguidos Inic-
kliaiids do lundo de quadra, o destro
disse só ter atingido o pique de sua
atuação no tiebreak cm diante. Naquele

.momento, não deu chances ao canhoto
novaiorquino marcando 7-0. A seguir,
ganhou 15 em 16 pontos para abrir 2/11 na
segunda serie. Continou no ritmo, voltou
a quebrar o saque do americano no
sétimo gcwic e fechar o set com um
McEnroe já demorando a chegar à rede e
demonstrando desânimo.

Lendl, que pode voltar à liderança do
ranking se vencer na Austrália, ainda
prefere manter-se à margem da discussão
de uma inédita vitória neste torneio do
Grand Slam — o único, ao lado de
AVimbledon, que ele ainda não venceu.
Ao analisar suas chances, citou o tênis de

: Muster (que treinava com ele ao saber da
sua inusitada classificação):"Forma não significa nada. Muster
bate na bola como se fosse a última de
sua vida. Chega a ser absurdo de tão
forte", comentou.

Mecir — Enfim, alguém parou o
furor juvenil do iugoslavo Ivanisevic. de
17 anos. E foi Mecir. 13" do mundo, quemostrou agilidade, paciência e regulari-
dade nos golpes para enervar o inexpe-
riente adversário. O tcheco aproveitou-se
de seu descontrole ao marcar 3/0 no
primeiro set. virou em 7/5 e não teve mais
trabalho para deslanchar na partida.Naoutra partida das quartas-de-final. um
Gunnarsson motivado pela convocação
para a Copa Davis tirou proveito da
instabilidade que marcou o jogo de
Svcnsson para vencer em 6/0, 6/3, 4/6 c

: 6/4.

Melbourno, Australia — AP

Lendl ganhou e faz sua quarta semifinal na Austrália

Edberg preferiu se poupar
Um dos momentos mais frustrantes

da vida do tenista sueco Stefan Edbeíg —
não ter jogado contra o austríaco Thomas
Muster pelas quartas-de-final do Aberto
da Austrália — pode representar para ele
a garantia de outros instantes tão felizes e
importantes como os títulos de Wimblc-
don, ano passado, ou o bicampeonato na
própria Austrália, como em Í085 e 87.

Foi pensando em não prejudicar uma
ainda longa carreira que Edberg, de re-
cém-completados 23 anos, decidiu não
forçar um espasmo muscular surgido no
fim do jogo contra o australiano Pat
Cash. terça-feira.

"Eu teria sido um tolo se jogasse. Eu
poderia ficar seis meses parado e minha
carreira inteira poderia terminar. Foi a
única decisão que eu poderia tornar",
comentou o jogador, que agora descansa
duas semanas, no mínimo, e está automa-
ticamente fora da equipe sueca da Davis,
que joga contra a Itália entre 3 e 5 de
fevereiro.

Logo após a vitória contra Cash. o
tenista submeteu-se a raios X num hospi-
tal de Meibourne e constatou-se que não
há nada dc errado com o disco. "Acha-
mos que c um estiramento nos ligamen-
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tos. Dói muito e não posso nem calçar
meias", finalizou.

A dinastia das adolescentes
Tenistas de até

Melbourno, Austrália — AFP

Q

23 anos vão
decidir Aberto

Marcelo França
uatro jovens tenistas — a mais
velha tem 23 anos — são as

estrelas do Aberto da Austrália e
provam que o tênis revigora-se tanto
no lado feminino quando no masculi-
no. A nova dinastia das adolescentes
marca as semifinais de hoje com duas
partidas singulares.

Na primeira, o maior duelo do
esporte no momento com a alemã-
ocidental Steffi Graf, 19 anos, jogan-
do seu prestígio de campeã olímpica
e do Grand Slam diante da não
menos obstinada argentina Gabriela
Sabatini, 1S, atual terceira do ran-
king.

Graf (l,73m e 57kg) tem o fo-
rehand mais forte do mundo e desen-
volveu muito seu saque nos últimos
dois anos. Com excelente preparo
físico, alia a grande técnica ao donií-
nio completo dos nervos. E só perderaramente. Além das duas derrotas
para Sabatini (ambas em três sets),
não resistiu à americana Pam Shri-
ver, ainda assim quando estava gri-
pada.

A morena argentina, campeã do
Masters 88, também é destra (l,73m
e 59kg). Ainda não atingiu o nível de
Steffi e, ao contrário da alemã, gosta
mais de subir à rede. Só que ainda
depende muito do primeiro serviço
para desenvolver seu tênis. No Aber-
to, ele teve altos e baixos e essa
irregularidade pode lhe ser fatal.

Mas não é sempre que se sepa-
ram em quadra. Juntas, foram a
quarta melhor dupla do mundo, são a
bela e a fera do tênis. Ontem, passa-
ram às semifinais do Aberto ao ven-
cerarri a inglesa Jo Durie e a america-
na Mary Joe Fernandez em 6/3, 5/7 e
6/4.

Na outra, a tcheca Helena Suko-
va, 23 anos e oitava do mundo, é
amplamente favorita diante da neo-
zelandesa Belinda Cordwell, mesma
idade e 62a, principalmente após sua
dramática vitória sobre a tcheca rfatu-
ralizada americana Martina Návrati-
lova. É destra (l,88m e 68kg) e tem
um dos mais violentos serviços do
circuito feminino.

A adversária está jogando bem,
mas não enfrentou nenhuma cabeça-
de-chave até agora. Com 1,75m e
67kg, a canhota pode se tornar a
maior zebra para uma final de Grand
Slam. desde que a soviética Nataíia
Zvcreva desafiou (para perder) Graf
em Roland Garros, no ano passado.
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Graf (E) e Sabatini decidem hoje uma vaga à final

Retrospecto

1985 Graf

1986 Graf

Graf

1987 Graf

Graf

Graf

Graf

Graf

Graf

Graf

Graf

1988 Sabatini

4/6,6/0 e 6/3  Mahwah(EUA)

2/6,7/6 e 6/4  Indianápolis (EUA)
6/3,2/6 e 7/6  Hilton Head (EUA)
6/2e 6/2  Amélia Island (EUA)
7/5,4/6 e 6/0  Aberto Roma

6/4,4/6 e 7/5  Aberto França

4/6,6/2 e 6/2  Wimbledon

6/4 e 6/4  Vancouver(Can)

7/5 e 7/5  Los Angeles (EUA)
4/6,6/4 e 6/0  Masters (Nova Iorque)

2/6,6/3 e 6/1  Boca Raton (EUA)
Sabatini  6/4e7/5  Amélia Island (EUA)
Graf.

Graf.

Graf.

6/3 e 7/6  Aberto França

6/3,3/6 e 6/1  Aberto EUA

6/3 e 6/3  Jogos Olímpicos Seul

São Paulo, sem

jverba, desiste

da Universíade
SÃO PAULO — A desistência ofi-

>'ial de São Paulo como sede da Univer-
síade — Jogos Universitários —, queseria realizada na capital e em algumas
cidades do interior do estado no próximomês de agosto, foi comunicada no início
desta semana pelo secretário estadual de
Espsortes e Turismo, Artluir Alves Pin-
to. à Federação Internacional de Espor-
tes Universitários. O motivo foi a recusa
do governador Orestes Qiiércia em libe-

trar a verba de 2 milhões de dólares ijue.
segundo relatório do recém— empossado
secretário, seriam necessários para a rea-
jização do evento.

Alves Pinto, deputado estadual peloPI L, recebeu a secretaria em dezembro
^iltimo. na recente reforma administrati-
>a realizada pelo governador. Antes de-le. o secretário era o também deputado
estadual Wagner Rossi, que até o final doano passado garantia a realização dos
jogos 110 estado.

Não toi nenhum deles, no entanto,
que lançou a candidatura paulista na
feuniào da Fisu, em Zagreb, na Iugosiá-
tia, em 1986. Seu autor foi o èx-
secretario municipal de esportes, o verea-
dor Nelson Guerra, e o vice-presidente
da C onfederaçãd Brasileira de Desportos
[ Universitários. Silvio Coelho, que pre-\ iam a colaboração do governo do estado

V da União. Com a vitória do PT nas
últimas eleições, o secretario municipal
de Esportes, Juarez Soares, foi o primei-ro e desistir da idéia assumida no governoanterior

! C omo o advogado Silvio Coelho, quetambém era presidente do comitê organi-
íádor da Universíade. náo conseguiu
ftiontar o pòtjl de empresas privadas c
redes de televisão^ que uma empresa a
ser criada por ele organizaria, o secreta-
rio Alves Pinto decidiu comunicar a de-
sisténcia oficial a Fisu. entidade que nos
últimos dias vinha tentando convencer o
governador a mudar de idéia.

|—| Com a desistência de São Paulo.1 a Federação Internacional de F.s-
portes I niversitarios pediu aos orga-
nizadores dos Jogos Olímpicos de Seul
que a cidade abrigasse a Universíade.
Os coreanos, porem, não parecem
dispostos a atender o pedido. "O po*o
pode não aceitar que o pais sedie a
Universíade logo um ano depois dos
Jogos Olímpicos", afirmou um porta-
*oz do Ministério dos Esportes. Os
coreanos dc \em dar uma resposta até
o fim da semana.

Tasso Marcelo
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McGee fez boa exibição e classificou-se facilmente

Havaiano é estrela em

prova de bodyboarding
r\ i—1.1 i ... i ^O bodyhoarder amador havaiano

Kainoa McGee mostrou toda a sua Jécni-ca. ontem, no International liliss Compe-
tition. competição de bodyboarding quereúne alguns dos principais atletas do
Brasil e Estados Unidos, ao classificar-se
para a segunda fase dc triagem, cxcéutan-
do manobras de joelhos na prancha. A
expectativa dc hoje c pela participaçãodo tetracampeão Mike Stewart. que com-
pete na categoria profissional, com Mar-
ceio Siqueira e da disputa, ainda nas
ultimas baterias de primeira fase, entre
Isabcla Nogueira e a norte-americana
Caro! Philips.

O havaiano não foi a única estrela do
dia a classificar-se para a segunda fase.
As brasileiras Mariana Nogueira. Stepha-
nie Peterscn. Gíenda Kozlowski e Tatia-
na Van também garantiram sua-, v.isms
para a etapa dc hoje. mostrando porque-•5o consideradas as melhores bodv
des do mundo, independente do tam
das ondas. "Somos consideradas aj
lhores". explicou Tati.ma.

x>ar-
anho

nino.
^rasüeir

inte. A
nvidada

i>n-

bateria, posição que a desclassificou. No
amador masculino, alguns destaques fo-
ram Fábio Aquino. Márcio André e Jair
Soares.

A competição começa hoje a partirdas y horas, quando entram na água o
Havaiano Mike Stewart e o norte-
americano Jav Reale. ex-campeão mun-
dial amador, comhecido como a estrela
do Leste devido aos títulos que acumula
na costa leste dos Estados Unidps. c
compete com Márcio Maia.

| | ()s sócios Celso Ahes e Ziul Andue
/a, conhecido como Mano Ziul,

responsáveis pela firma de computação
Bit & Haiti- (que fa/ a programação de
baterias e somatório de notas em cam-
peonatos de surfe) \áo estender suas
atividades ao circuito mundial. Kle<
rão a computação de três etapas,
acordo com os contatos feitos entre
Mano Ziul e Al Hunt. presidente da ASP

i \ssociation Surfing Professionalsi. Kn-
quanto os sódos estiverem na Califor-
nia. Austrália e África do Sul. os circui-
to brasileiro dc surfe t b«id>-l)oardins
serão acompanhados pela equipe restr-
*a di Bit & Baiit. a snptnisji
Alexandre Curv.

. Ta-
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Brasileiro Juvenil começa com

Júlio Delamare lotado e flores

A abertura do Campeonato Brasileiro
Juvenil de Natação, ontem no parque
aquático Júlio Delamare, mostrou que o
momento é favorável. Ao contrário da
maioria das competições do esporte, as
arquibancadas estavam lotadas e os tor-
cedores encontraram o parque bem
cuidado, ornamentado por flores, e com
dois músicos, um violonista e um flautis-
ta. tocando o Hino Nacional. A responsá-
vel por tudo isso foi a Kibon, que patroci-
na o evento, e gastou USS 10 mil e 1 mês
de trabalho na organização dc todos os
detalhes.

As arquibancadas cheias — tinham
cerca de duas mil pessoas no parque, cuja
capacidade é para 5.4(10 — deixaram
emocionada c eufórica a nadadora Patrí-
cia Amorim, que não participa do Cam-
peonato por ter passado do limite de
idade. Mesma alegria sentia Rogério Ro-
mero. agraciado com o Troféu de Cava-
leiro da Natação Sul-Americana, em ra-

O favorito do

último páreo

é So Gentle
So Gentle, filho de So Hold em

Bamba II. de criação do llaras Campes-
tre e de propriedade de Carlos A. de
Oliveira, é o favorito do ultimo páreodesta noite no Hipódronjò da Gávea, em
1.200 metros, pista dc areia. Montaria do
líder da estatística. Jorge Ricardo, podesuperar os problemas dc boxe — é bravo
para alinhar —. confirmar os excelentes
trabalhos e o retrospecto.

Kivsing (So Bluc cm Gjaciale). de
propriedade do Stud BR-Zero, aparece
como principal obstáculo ao favorito.
Além dos bons exercícios que tem produ-
zido, vai largar em baliza favorável, a
ultima, o que sempre beneficia o compe-
tidor em páreos cheios, como o último da
reunião dc hoje.

Grand Noir. filho de Notus em An.i
ti

3
i. uc propriedade do Stud El Shei-

i vcíocida-Dn

zão de sua performance nos jogos dc
Seul, quando se tornou o único brasileiro
a disputar uma final na natação. Ele
receberá o prêmio em março, durante o
Sul-Americano, em Belo Horizonte.

Atrás das arquibancadas, quatro
stands serviam para aumentar ainda mais
a animação. O ex-nadador Djan Madru-
ga montou uma barraca, onde comerciali-
za as fitas de vídeo que fez com Patrícia
Amorim. Outras três empresas também
estão aproveitando o Campeonato para
vender seus produtos. A Ranc, By Me e
Fast, esta de Curitiba e especializada em
produtos importados para nadadores.

Resultados — Com 58 pontos,
o Minas lidera no feminino e o Pinheiros,
com 27 na categoria masculina. No pri-
meiro dia, os resultados foram estes:
I500m livre, feminino A: 1) Viviana
Motti, Olímpico. 17ml9s65; feminino B:
1) Raquel Lima e Silva, Minas,

I7m38sl8; 1500m livre, masculino A: I)
Eduardo Lorenzi, União, 16m55s97;
masculino B: I) José Rodrigo, Paulista-
no. 16mlls29; l(X)m peito, feminino A:
1) Tatiana Vano, Pinheiros, Iml5s97;
feminino B: 1) Gcorgiana Magalhães,
Fluminense, Iml7s49; lOOm peito, mas-
culino A: I) Marco Fábio, FR de Ribei-
rão Preto, Iml0s97; masculino B: 1)
Ricardo Benasayag, Santa Cecília,
Im07s64; 200m costas, feminino A: 1)
Cláudia Reyes, Munhoz. 2m27s28: temi-
no B: I) Cristiane Santos, Golfinho.
2m25s05; 2(X)m costas, masculino A: I)
Leonardo Gomes, Curitibano. 2ml()s31;
masculino B: 1) Luís dos Santos Júnior,
Pinheiros, 2m09s63; lOOm livre, feminino
A: 1) Viviane Motti, Olímpico, Im00s82;
lOOm livre, feminino B; 1) ísabelle Viei-
ra. Pinheiros; HXtm livre, masculino a; I)
Leonardo Gomes, Curitibano. 54s23;
masculino B. Cristiano Michelena. Fia-
menco. 52sl3.

Hoje na Gávea
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O it alia no Causio aguardou na piscina o resultado da reiiniao quo favoreceu sua seleqao
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Relaxado pela conquista do título, Senna falou até de seu atual namoro com Xuxa

O italiano Causio aguardou na piscina o resultado da reunião que favoreceu sua seleção

Garanta a sua segurança.
Troque os pneus do seu carro no
HM AUTOCENTER que tem Pirelli,
Firestone, Goodyear e profissionais super
competentes na linha de montagem.
Aproveite para fazer alinhamento,
balanceamento e equipar seu carro com
o melhor em som e acessórios.
HM AUTO CENTER, sinal verde para
uma boa viagem.
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Senna fala de egos, paixão, 
carros e motores

<t/ v_-7 JL Vidal da Trindade

Mair 1'ena Neto

0 campeão mundial de Fórmula 1,
Ayrton Senna, gozando as primeiras fé-
rias após a realização do maior sonho de
sua vida, concedeu uma longa entrevista
ao renovar ontem por NCz$ 6UI) mil seu
contrato de patrocínio com o Banco Na-
cional, falando abertamente do "jogo de
egos" da F 1 e até de seu romance com
Xuxa, o musi deste verão.

Dizendo-se saudoso do Rio — "aqui
tem mais amor" —, Senna se mostrou
bastante relaxado, o que atribui basica-
mente à conquista do título. "É um
prazer estar aqui de férias, como sonhava
há tanto tempo: com o campeonato ga-
rantido. Antes, tinha a preocupação de
mudança de equipe e a ansiedade pelo
título. Vejo este período como as primei-
ras férias de fato na minha vida, desde
que cheguei à Fórmula 1."

O piloto acha que a conquista do
título acaba interferindo mesmo mais
pelo lado pessoal, com um assédio maior
das pessoas e mais obrigações para com a
equipe e os patrocinadores. "E um lado
que não curto muito, pois meu negócio é
guiar. Mas vale a pena pagar este preço."

Nas pistas, porém, Senna garante
que vai continuar praticamente o mesmo."Alguma coisa muda por ser o campeão,
mas na hora que tiver que acelerar vou
fazer como sempre fiz. Cada piloto tem
seu estilo, e o meu todos conhecem. Não
sei guiar de outra maneira."

Arrojo — Esta declaração pode
soar como um aviso. Senna acha que a
era dos motores aspirados, que começa a
partir deste ano na Fórmula 1, será
também o tempo dos pilotos arrojados,
que não temem as ultrapassagens arrisca-
das. "Com os aspirados, não existe mais
aquela reserva de potência que se tinha
no lempo dos turbos. As ultrapassagens
serão mais difíceis, e talvez surjam pro-
blemas de contato entre um carro e
outro", explicou.

Em compensação, diz Senna, com os
aspirados desaparecem o fantasma do
consumo e as também tão discutidas
válvulas limitadoras da pressão do motor.
Para o campeão, começa um desafio aos
técnicos da Honda de provar serem os
melhores em qualquer era, e para as
outras equipes a chance de tentarem
alcançar os japoneses.

Segundo Senna, em relação aos pilo-
tos é tecnicamente diferente pilotar um
carro com motor aspirado. "O turbo é
um motor mais difícil de guiar. A rpm
(rotação por minuto) é mais alta e bruta.
O aspirado é mais elástico e suave, mas
tem mais potência em baixa rotação.
Com ele, o ritmo será mais puxado da luz
verde à bandeirada."

Confiança — O campeão acha
natural que as pessoas o apontem favori-
to novamente, mas diz que ainda é cedo
par'a garantir qualquer coisa. "Ninguém
tem carros novos prontos. Só em março é
que a gente poderá ter uma idéia real do
que vai ser a temporada. Mesmo assim,
são necessárias três ou quatro corridas
para conhecer melhor o carro."

Senna adiantou que não existe nada
de revolucionário no novo equipamento,
mas disse que conhecendo a McLaren,
tem convicção de que o novo modelo será
um grande carro. Indagado sobre o câm-
bio automático da Ferrari, que permite
ao piloto mudar as marchas com um
simples apertar de botão no volante,
admitiu que pode se tratar da grande
novidade técnica da temporada, mas evi-
tou se estender por não ter visto o
equipamento em ação. "Fisicamente é
um esforço a menos para os pilotos,
principalmente nas corridas de rua. Por
outro lado, é preciso conhecer a resistên-
cia deste câmbio."

Xuxa — "E a Xuxa?" Indagou
subitamente um jornalista, mudando ra-
dicalmentc o assunto e provocando gar-
galhadas gerais. "Achei que vocês iam
começar por isso", respondeu Senna,
com humor, e sem evitar tocar no rumo-
roso caso. "Ela é uma pessoa extraordi-
nária e não é novidade que a gente está
junto. Estamos nos conhecendo melhor,
e o que dificulta um pouco é o interesse
que isso gera. Ela está mais acostumada e
aceita bem. Eu é que não gosto de muita
publicidade cm torno da minha vida par-
ticular."

0 bom humor de Senna mudou
quando o assunto passou de Xuxa para
Piquet. "Vamos mudar de assunto por-
que isso não me interessa", tentou abre-
viar. Diante da insistência em saber o que
tinha a dizer sobre declarações de Piquet,
de que copiaria os acertos de Prost,
encerrou a conversa: "Se copiava fiz
melhor que o original, pois venci oito
corridas, fiz 13 poles e fui o campeão."

Senna, que também já teve desenten-
dirnentos com Nigel Mansell, entende
que os problemas de relacionamento
sempre existirão na Fórmula 1, pois os
egos estão em jogo. "Você só vê aquelas
pessoas nos fins de semana de corrida,
quando a adrenalina está lá cm cima. Por
isso, é fácil qualquer explosão. Mas con-
segui algumas amizades na Fórmula I.
Não são muitas, é verdade, mas são
valiosas."

Farpa — A expectativa de Senna
pelo início da temporada já começou, e
ele espera finalmente conseguir vencer o
GP do Brasil. "Não se trata de uma
obsessão, e sim de um sonho. Em 88
tinha tudo para realizá-lo, mas houve
aquele problema na largada. Vamos ver
se agora dá para passar da largada e
chegar à quadriculada", disse rindo.

O fato inédito de quatro brasileiros
na F 1 é muito bem visto por Senna, que
acha que quanto mais melhor. "Moreno,
se Deus quiser, fica definitivamente e
poderá se desenvolver mais". Sobre favo-
ritos, preferiu falar das equipes. Além da
McLaren, apontou Ferrari e Williams,
com a Benetton logo atrás. "A Lotus foi
excluída pelo motor?" Perguntaram. "In-
clusive", respondeu, endereçando a farpa
a Piquet.

"Mais alguma pergunta?" Quis saber
Senna, após uma hora de conversa. Dian-
te da resposta negativa, despediu-se com
graça: "Beijinho, beijinho, tchau,
tchau."

Fernando Lemos
Gasolina agora causa dúvida

"C'esl fnu!" ("É uma loucura"), excla-
mou Valeric Jorquera, representante da
Elf, quando viu desembarcarem os tonéis
da gasolina especial fabricada para a Re-
nault, até ontem retidos no Aeroporto
Internacional do Rio: as embalagens, de
plástico, estavam inchadas, como se fossem
explodir. "Devem ter ficado no calor,
talvez até a octanagem tenha sido alterada
por causa disso, e eu nem tenho aparelha-
gem aqui para saber se houve algum da-
no", dizia ela, já considerando perdido,
para a empresa, o tempo gasto nesses
primeiros treinos no Rio. "Vamos usar a
gasolina, mas não posso confiar nos resul-
tados. Teremos que repetir os testes em
Jerez, no início de fevereiro. É um atraso
de 15 dias na nossa programação".

Esse novo combustível será utilizado
hoje pelos dois pilotos da Williams, Thier-
ry Boutscn e Ricardo Patrese, no último
dia de treinos da equipe. Ontem, Boutscn,
que testava os radiadores (agora colocados
na posição vertical), fez o melhor tempo do
dia, lm30s, apesar de ter enfrentado pro-
blemas de superaquecimento. Patrese deu
várias voltas antes de sair para a simulação
do Grande Prêmio, que acabou não poden-
do fazer: um defeito no alternador fez o
carro parar na segunda volta, na entrada
dos boxes. Meia hora depois, às quatro da

tarde, Patrese trocava de roupa e dava por
encerrado o trabalho do dia.

A Benetton também recebeu sua gaso-
lina no final da tarde e não hesitou em
utilizá-la imediatamente, substituindo o
combustível de avião que desde a véspera
garantia o treino da equipe. Ao contrário
da Williams, a Benetton resolveu prorro-
gar os treinos até amanhã, quando Herbert
deverá simular o Grande Prêmio. O outro
piloto da equipe, Alessandra Nannini, vol-
tou ontem para a Itália.

|—| 0 francês Jcan Marie Ballestre, pre-— sidente da Federação Internacional
de Automobilismo Esportivo (Pisa), viaja-
rá mês que vem a Leningrado, na União
Soviética, para iniciar conversações visan-
do à realização do primeiro grande pré-
mio soviético de Fórmula 1.Segundo Ba-
lestre, a entrada da Hungria no circuito
da F 1 aumentou o interesse da URSS em
ter também sua corrida. Ontem, em Mon-
tercarlo, Balestre anunciou ainda que o
Grande Prêmio dos Estados Unidos deste
ano será em Phoenix, Arizona, em junho,
porque os organizadores das provas em
Detroit, onde vinha sendo disputada a
corrida, não aceitaram cumprir as deter-
minações da Fisa.

Luta entre

os grandes

anima vôlei
A vitória de terça-feira sobre

o Frangosul por 3 a I (15/6,
17/16, 10/15 e 15/13) deixou a
Telesp novamente na luta pór
um dos quatro primeiros luga-
res e aumentou o entusiasmo
pelo Campeonato Brasileiro.
Com 21 pontos, ficou apenas
um atrás de Fiat Minas e Pirei-
li, que dividem a quarta coloca-
çáo. Os times voltam à quadra
hoje, pela quinta rodada, e
enquanto a Telesp enfrenta a
Abasc, em São Carlos, o Fiat
Minas joga com o Banco do
Brasil, em Brasília, e a Pirelli
com o Frangosul, cm Santo
André.

No primeiro turno, a Telesp
venceu a Abasc por 3 a 2, mas
naquela ocasião, uma vitória
não era tão imporantante
quanto agora. Sentindo o peri-
go, o Fiat Minas está se prepa-
rando para arrancar uma viló-
ria sobre o Banco do Brasil por
3 a 0. "O importante é conse-
guir a classificação em segundo
ou terceiro lugar para fugir dõ
confronto com o Banespa",
ressalta o coreano Young Wan
Sohn, que verá sua equipe jo-
gar fora de casa as cinco parti-
das que lhe restam para
cumprir a tabela do returno.

Regata até

o Rio vira

um cruzeiro
SALVADOR — A Regata

Salvador-Rio, cuja largada será
amanhã e da qual participarão
veleiros do Rio de Janeiro, São
Paulo, Bahia e Recife, foi
transformada em simples cru-
zeiro, diante da decisão dos
comandantes dos barcos de in-
terromperem a disputa e parar
para conhecer lugares atraen-
tes no percurso, como o morro
de São Paulo, em Salvador;
Camamu, Ilhéus e Porto Se-
guro.

A decisão foi anunciada on-
tem, último dia do IV Circuito
Salvador de Vela de Oceano,
vencido pelo Blaupunkt, do
empresário paulista Eduardo
Souza Ramos, com quase 100
mil pontos nas cinco regatas —
três triangulares olímpicas, de
24 milhas; uma de médio porte,
com 60 milhas; e uma longa, de
90 milhas.

Copa Pelé anistia em

nome do bom 
futebol

SÃO PAULO — O motivo que le-
vou o improvisado tribunal (representai!-
tes das seis delegações, mais a Luqui) a
anistir os jogadores que receberam cartão
vermelho na Copa Pelé e a elevar de dois
para três o limite de cartões antes da
suspensão automática é insólito, mas
agradou a todos: na opinião geral, o
torneio visa mais a valorização do espetá-
culo proporcionado por ex-jogadores do
que contabilizar resultados dos jogos,
Todas as delegações pedirão a seus joga-
dores que atuem com lealdade, numa
espécie de pacto antiviolência.

A votação foi unânime e contou com
a defesa intransigente do técnico argenti-
no Carmelo Faraoni, o autor da proposta
de anistia, mesmo que significasse — o
que aconteceu — o retorço de seu adver-
sário desta noite, a seleção italiana. "O
importante é homenagearmos os grandes
jogadores do passado e acredito que o
público também pense assim. A mim

agradaria muito mais ver um Rivelino
exercer sua arte do que mandar alguém
acertá-lo em nome da competitividade
exagerada."

Mesmo não participando da reunião,
o alemão Paul Breitner, que acabava de
chegar da Europa, resumia o sentimento
de todos: "A época da competitividade
acima de tudo passou para nós. Hoje,
temos o dever e a responsabilidade de
preservar o espetáculo; temos um nome a
zelar, construído às custas do talento e do
futebol bem jogado."

Com a absolvição, a Itália pode esca-
lar seu melhor time no jogo com a
Argentina, às 19h: Copparoni, Gentile,
Carmine, Restelli e De Nadai; Benetti,
Morini (d'Amico), Bedin e Causio; Paot-
Io Rossi e Graziani. Argentina: Rodri-
guez, Squeo, killer, Cardenas e Botaniz;
J.J. Lopez. Berta, Villase Brindisi; Brai-
lowski e Más.
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Senna fala de egos. paixão, 
carros e motores

«L/ \— ¦*¦ Vidal da Trindade

Mair Pena Neto

0 campeão mundial de Fórmula 1,
Ayrton Senna, gozando as primeiras fé-
rias após a realização do maior sonho dc
sua vida, concedeu uma longa entrevista
ao renovar ontem por NCzS 600 mil seu
contrato de patrocínio com o Banco Na-
cional, falando abertamente do "jogo de
egos" da F I e até de seu romance com
Xuxa, o inust deste verão.

Dizendo-se saudoso do Rio — "aqui
tem mais amor." —, Senna se mostrou
bastante relaxado, o que atribui basica-
mente à conquista do título. "É um
prazer estar aqui de férias, como sonhava
há tanto tempo: com o campeonato ga-
rantido. Antes, tinha a preocupação de
mudança de equipe e a ansiedade pelo
título. Vejo este período como as primei-
ras férias de fato na minha vida, desde
que cheguei à Fórmula 1."

O piloto acha que a conquista do
título acaba interferindo mesmo mais
pelo lado pessoal, com um assédio maior
das pessoas e mais obrigações para com a
equipe e os patrocinadores. "É um lado
que não curto muito, pois meu negócio é
guiar. Mas vale a pena pagar este preço."

Nas pistas, porém, Senna garante
que vai continuar praticamente o mesmo."Alguma coisa muda por ser o campeão,
mas na hora que tiver que acelerar vou
fazer como sempre fiz. Cada piloto tem
seu estilo, e o meu todos conhecem. Não
sei guiar de outra maneira."

Arrojo — Esta declaração pode
soar como um aviso. Senna acha que a
era dos motores aspirados, que começa a
partir deste ano na Fórmula I, será
também o tempo dos pilotos arrojados,
que não temem as ultrapassagens arrisca-
das. "Com os aspirados, não existe mais
aquela reserva de potência que se tinha
no tempo dos turbos. As ultrapassagens
serão mais difíceis, e talvez surjam pro-
blemas de contato entre um carro e
outro", explicou.

Em compensação, diz Senna, com os
aspirados desaparecem o fantasma do
consumo e as também tão discutidas
válvulas limitadoras da pressão do motor.
Para o campeão, começa um desafio aos
técnicos da Honda de provar serem os
melhores em qualquer era, e para as
outras equipes a chance de tentarem
alcançar os japoneses.

Segundo Senna, em relação aos pilo-
tos é tecnicamente diferente pilotar um
carro com motor aspirado. "O turbo é
um motor mais difícil de guiar. A rpm
(rotação por minuto) é mais alta e bruta.
O aspirado é mais elástico e suave, mas
tem mais potência em baixa rotação.
Com ele, o ritmo será mais puxado da luz
verde à bandeirada."

Confiança —- O campeão acha
natural que as pessoas o apontem favori-
to novamente, mas diz que ainda é cedo
para garantir qualquer coisa. "Ninguém
tem carros novos prontos. Só em março é
que a gente poderá ter uma idéia real do
que vai ser a temporada. Mesmo assim,
são necessárias três ou quatro corridas
para conhecer melhor o carro."

Senna adiantou que não existe nada
de revolucionário no novo equipamento,
mas disse que conhecendo a McLaren,
tem convicção de que o novo modelo será
um grande carro. Indagado sobre o cãm-
bio automático da Ferrari, que permite
ao piloto mudar as marchas com um
simples apertar de botão no volante,
admitiu que pode se tratar da grande
novidade técnica da temporada, mas evi-
tou se estender por não ter visto o
equipamento em ação. "Fisicamente é
um esforço a menos para os pilotos,
principalmente nas corridas de rua. Por
outro lado, é preciso conhecer a resistên-
cia deste câmbio."

Xuxa — "E a Xuxa?" Indagou
subitamente um jornalista, mudando ra-
dicalmente o assunto e provocando gar-
galhadas gerais. "Achei que vocês iam
começar por isso", respondeu Senna,
com humor, e sem evitar tocar no rumo-
roso caso. "Ela é uma pessoa extraordi-
nária e não é novidade que a gente está
junto. Estamos nos conhecendo melhor,
e o que dificulta um pouco é o interesse
que isso gera. Ela está mais acostumada e
aceita bem. Eu é que não gosto de muita
publicidade em torno da minha vida par-
ticular."

O bom humor de Senna mudou
quando o assunto passou de Xuxa para
Piquet. "Vamos mudar de assunto por-
que isso não me interessa", tentou abre-
viar. Diante da insistência em saber o que
tinha a dizer sobre declarações de Piquet,
de que copiaria os acertos de Prost,
encerrou a conversa: "Se copiava fiz
melhor que o original, pois venci oito
corridas, fiz 13 poles e fui o campeão."

Senna, que também já teve desenten-
dimentos com Nigel Mansell, entende
que os problemas de relacionamento
sempre existirão na Fórmula 1, pois os
egos estão em jogo. "Você só vê aquelas
pessoas nos fins de semana de corrida,
quando a adrenalina está lá cm cima. Por
isso, é fácil qualquer explosão. Mas con-
segui algumas amizades na Fórmula 1.
Não são muitas, é verdade, mas são
valiosas."

Farpa — A expectativa de Senna
pelo início da temporada já começou, e
ele espera finalmente conseguir vencer o
GP do Brasil. "Não se trata de uma
obsessão, e sim dc um sonho. Em 88
tinha tudo para realizá-lo, mas houve
aquele problema na largada. Vamos ver
se agora dá para passar da largada e
chegar à quadriculada", disse rindo.

O fato inédito de quatro brasileiros
na F 1 é muito bem visto por Senna, que
acha que quanto mais melhor. "Moreno,
se Deus quiser, fica definitivamente e
poderá se desenvolver mais". Sobre favo-
ritos, preferiu falar das equipes. Além da
McLaren, apontou Ferrari e Williams,
com a Benetton logo atrás. "A Lotus foi
excluída pelo motor?" Perguntaram. "In-
clusive", respondeu, endereçando a farpa
a Piquet.

"Mais alguma pergunta?" Quis saber
Senna, após uma hora de conversa. Dian-
te da resposta negativa, despediu-se com
graça: "Beijinho, beijinho, tchau,
tchau."

Relaxado pela conquista do título, Senna falou até de seu atual namoro com Xuxa

Fernando Lemos
Gasolina agora causa dúvida

"Cest foit!" ("É uma loucura"), excla-
mou Valerie Jorquera, representante da
Elf, quando viu desembarcarem os tonéis
da gasolina especial fabricada para a Re-
nault, até ontem retidos no Aeroporto
Internacional do Rio: as embalagens, de
plástico, estavam inchadas, como se fossem
explodir. "Devem ter ficado no calor,
talvez até a octanagem tenha sido alterada
por causa disso, e eu nem tenho aparelha-
gem aqui para saber se houve algum da-
no", dizia ela, já considerando perdido,
para a empresa, o tempo gasto nesses
primeiros treinos no Rio. "Vamos usar a
gasolina, mas não posso confiar nos resul-
tados. Teremos que repetir os testes em
Jerez, no início de fevereiro. E um atraso
de 15 dias na nossa programação".

Esse novo combustível será utilizado
hoje pelos dois pilotos da Williams, Thier-
ry Boutscn e Ricardo Patrese, no último
dia de treinos da equipe. Ontem, Boutsen,
que testava os radiadores (agora colocados
na posição vertical), fez o melhor tempo do
dia, lm30s, apesar de ter enfrentado pro-
blemas de superaquecimento. Patrese deu
várias voltas antes de sair para a simulação
do Grande Prêmio, que acabou não poden-
do fazer: um defeito no alternador fez o
carro parar na segunda volta, na entrada
dos boxes. Meia hora depois, às quatro da

tarde, Patrese trocava de roupa e dava por
encerrado o trabalho do dia.

A Benetton também recebeu sua gaso-
lina no final da tarde e não hesitou em
utilizá-la imediatamente, substituindo o
combustível de avião que desde a véspera
garantia o treino da equipe. Ao contrário
da Williams, a Benetton resolveu prorro-
gar os treinos até amanhã, quando Herbert
deverá simular o Grande Prêmio. O outro
piloto da equipe. Alessandra Nannini, vol-
tou ontem para a Itália.

i—| O francês Jean Marie Ballcstrc, pre-— sidente da Federação Internacional
de Automobilismo Esportivo (Fisa), viaja-
rá mês que vem a Leningrado, na União
Soviética, para iniciar conversações visan-
do à realização do primeiro grande prê-
mio soviético de Fórmula 1.Segundo Ba-
lestre, a entrada da Hungria no circuito
da F 1 aumentou o interesse da URSS em
ter também sua corrida. Ontem, em Mon-
tcrcarlo, Balestre anunciou ainda que o
Grande Prêmio dos Estados Unidos deste
ano será em Phoenix, Arizona, cm junho,
porque os organizadores das provas cm
Detroit, onde vinha sendo disputada a
corrida, não aceitaram cumprir as deter-
minações da Fisa.

Luta entre

os grandes

anima vôlei
A vitória de terça-feira sobre

o Frangosul por 3 a 1 (15/6;
17/16, 10/15 c 15/13) deixou a
Telesp novamente na luta por
um dos quatro primeiros luga-
res e aumentou o entusiasmo
pelo Campeonato Brasileiro.
Com 21 pontos, ficou apenas
um atrás de Fiat Minas e Pirei-
li, que dividem a quarta coloca-
ção. Os times voltam à quadra
hoje, pela quinta rodada, c
enquanto a Telesp enfrenta a
Abasc, em São Carlos, o Fiat
Minas joga com o Banco do
Brasil, em Brasília, e a Pirelli
com o Frangosul, cm Saiito
André.

No primeiro turno, a Telesp
venceu a Abasc por 3 a 2, mas
naquela ocasião, uma vitória
não era tão imporantante
quanto agora. Sentindo o peri-
go, o Fiat Minas está se prepa-
rando para arrancar uma vitó-
ria sobre o Banco do Brasil por
3 a 0. "O importante é conse-
guir a classificação em segundo
ou terceiro lugar para fugir do
confronto com o Banespa",
ressalta o coreano Young Wan
Solin, que verá sua equipe jõ-
gar fora de casa as cinco parti-
das que lhe restam para
cumprir a tabela do returno.

Lufkin

derrota Hering

por 3 a 1

Não fosse o relaxamento rio
terceiro set e a equipe feminina
de vôlei da Lufkin poderia têr
derrotado a Hering por 3 a 0,
ontem à noite no ginásio do
Tijuca, em partida válida pelo
Campeonato Brasileiro. 0 ti-
me venceu com facilmente os
dois primeiros sets (15/1 e
15/6), mas perdeu o seguinte
por 15/4, recuperando-se no
quarto e fechando em 15/6. O
resultado manteve a Lufkin em
segundo lugar, empatada com
a Pirelli, ambas com 26 pontdii.
O primeiro lugar está com a
Sadia, que ontem venceu o
Banco do Brasil por 3 a 0
(15/1,15/4 e 15/7) e tem 27
pontos. A rodada feminina te-
ve ainda: XV Dedini 3 a 0
(15/7,15/11 e 15/6) no Pão de
Açúcar e Supergasbrás 3 a (1
(15/11,15/5 e 15/10) na Unisa.
Em Concórdia, o time masculi-
no do Flamengo perdeu riiais
uma vez. Desta vez, a derrota
foi para a Sadia por 3 a 0
(15/2,15/11 e 15/12).

Vitória deix

mais 
perto

O Brasil está praticamente classifica-
do para a final da Copa Pele, dia 2, com a
vitória dc 2 a 0 sobre a Alemanha Oci-
dental, ontem, na Vila Belmiro. O públi-
ai de II .272 se decepcionou com a fraca
atuação de Cafuringa e se impacientou
com a demora do time em encontrar o
caminho do gol, através de Cláudio
Adão, aos 26 minutos, e Nunes, já na
prorrogação. Caso a Itália não consiga
vencer a Argentina no jogo principal da
rodada dupla de hoje, às 21 li— o outro,
às 19h, será Uruguai x Inglaterra —, a
classificação fica assegurada.

Pelo que produziu ontem, o Brasil
deixou claro que precisará do talento de
Mário Sérgio e Rivelino no jogo com o
Uruguai, segunda-feira. De seus pés par-
tiram as jogadas mais lúcidas, enquanto a
defesa, sem ter encontrado dificuldade
para neutralizar um adversário desentro-
sado, mostrou que está atenta.

Brasil: Paulo Vítor Eurico (Cláudio

a seniores

da decisão

Adão), Luís Pereira, Jaime e Vladimir;
Rocha, Batista, Rivelino (Lola) e Mário
Sérgio (Zenon); Cafuringa (Edu) e Nu-
nes. Alemanha Ocidental: Kleff, Wosab
(Glowacz), Muller, Bonhoff e Sidka;
Beckenbauer, Breitner e Hcrzog; Fors-
ter, Holzenbein (Willenfeldt) e Topp-
moller.

Um improvisado tribunal, formado
por representantes das seis delegações
mais a Luqui, resolveu anistiar os jogado-
res que receberam, cartão vermelho e
elevar de dois para três o limite de
cartões antes da suspensão automática, e
agradou a todos, na opinião geral. Com a
absolvição, a Itália pode escalar seu me-
lhor time no jogo desta noite c o alemão
Breitner, que chegou ontem ao Brasil
resumiu a medida: "A época da competi-
tividade acima de tudo acabou para nós.
Temos a responsabilidade dc preservar o
espetáculo; temos um nome a zelar."
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Globo 
garante que jogo

do Fia será transmitido

Apesar das ameaças do presidente do
Grêmio, Paulo Odone, dificilmente o
torcedor carioca vai deixar de ver Grêmio
x Flamengo, sábado, às I6I1, com trans-
missão direta pela TV Globo. Leonardo
Gryner, diretor do departamento de Es-
portes da emissora, garantiu ao vice-
presidente de Marketing do Flamengo,
Josef Berensztcjn, que "ri departamento
jurídico da Globo tem meios suficientes
para garantir a transmissão." Na progra-
mação oficial da TV, o jogo está confir-
raiado e o Flamengo não acredita em uma
radicalização de tal ordem por pane do
Grêmio.

Esclarecendo os fatos que empurra-
ram o jogo para sábado, Josef lembrou
que, em reunião dos representantes dos
oito clubes finalistas do brasileiro na
semana passada, na sede do Fluminense,
Eurico Miranda, vice-presidente do Fute-

boi da CBF, chamou a ele e Paulo Odone
num canto e garantiu que não havia
motivos para preocupação, pois o jogo de
sábado seria entre Sport e Bahia.

Josef nega pressões por parte da
Globo, mas admite que o jogo em Porto
Alegre é garantia maior de audiência, e
isso deve ter influenciado a Nabi Abi
Chedid, o autor da tabela. "Como isso já
estava definido, a atual diretoria da CBF
preferiu não mexer mais nesta casa de
marimbondos", avalia.

Ele lembrou ainda que o próximo
jogo do Flamengo está programado para
a próxima quinta-feira, dia em que a
Globo transmite Tela Quente — transfe-
rida para competir com A Praça ê Nossa,
da TVS — e confirmou sondagens, por
parte da Globo, para que o jogo fosse
transferido para quarta-feira, porque o

filme programado estaria vendido e a
emissora preferia não alterar sua progra-
mação. "O Flamengo joga na quinta. Se
vai haver transmissão ou não, já não é
problema nosso. Será que vou virar pro-
gramador de TV", ironiza Josef.

Alheio a tudo isso, Telê dirige hoje o
último coletivo do time antes do jogo.
Será üs 16h, na Gávea, para que os
jogadores se acostumem com a tempera-
tura, contra o time de juniores, geral-
mente mais determinados que os re-
servas.

Ameaça — Em Porto Alegre, a
diretoria do Grêmio anunciou que estuda
a possibilidade de entrar com pedido de
liminar para proibir a transmissão do
jogo com o Flamengo, sábado no estádio
Olímpico. A decisão depende de parecer
do Departamento Jurídico e de reunião
da diretoria, que dará a palavra final.

Grêmio tenta abafar escândalo
PORTO ALEGRE — O cônsul (re-

presentante) do Grêmio em Gramado,
Gilmar Scur, e o supervisor, Antônio
Verardi, compraram ontem todos os
exemplares do jornal Pioneiro, de Caxias
do Sul, que publicou notícia sobre farra,
com uísque, cerveja e mulheres, de oito
jogadores do Grêmio na boate Gramado
Tênis Clube, quando gastaram NCzS
64,00 e se recusaram a saldar a conta,
alegando que o cônsul deveria pagá-la.
Diante da divulgação da notícia, Gilmar
apressou-se em pagar a conta, mostrando
depois a nota fiscal da boate, de dois dias
depois da farra, onde consta, como des-
pesa, apenas "lanches".

O fato surgiu depois que o gerente da
boate, Henrique Fiorezzi, reclamou com
o cônsul pelo não pagamento da conta da

festa dos jogadores, realizada entre as 2h
e 6h da madrugada do último sábado, dia
22. Os oito atletas fecharam a boate,
acompanhados por mulheres de Grama-
do, e passaram a noite bebendo uísque e
cerveja. Um dos jogadores, o zagueiro
Trasante chegou a subir em cima da mesa
e cantar o hino do Penarol, onde atuava
no Uruguai, mudando o nome do clube
pelo do Grêmio, segundo disse o jornalis-
ta Miron Neto, que esteve na boate com
os atletas.

Gilmar Scur admitiu ontem que os
oito jogadores — Alfinete, Aírton, Tra-
sante, Serginho, Jorginho, Reinaldo Xa-
vier, Cuca e Roberto Gaúcho — estive-
ram mesmo na boate. Mas disse que
Trasante pagou do próprio bolso as seis
cervejas que tomou (fora, portanto, da

dívida de NCzS 64,00 deixada pelos joga-
dores). O Cônsul reclamou da divulgação
da notícia, pois prejudicaria a cidade,
porque o Grêmio, poderia não voltar
mais a se concentrar em Gramado.

Entre os oito jogadores está o meia
Cuca, envolvido, há dois anos, num epi-
sódio muito mais escandaloso em Berna,
Suíça, junto com outros quatro jogado-
res, todos acusados de estruparem, num
hotel, uma menor de idade durante uma
excursão à Europa, ficando presos quase
um mês e voltando depois ao Brasil. O
processo criminal ainda não foi concluído
pela justiça suíça.

A direção tricolor tentou abafar o
assunto, comprando os exemplares do
jornal "Pioneiro", que chegaram a Gra-
mado.

ÍP Homenagem a uma rainha
.# Evandro Teixeira
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Monique, paixão pelo Fia

A beleza de

Monique vai

reinar no Fia

Seu 
corpo é tão bem cuidado

quanto o do melhor dos atletas.
Suas tatuagens, estrategicamente lo-
calizadas, povoam os sonhos de mui-
tos. E seu coraçáo rubro-negro final-
mente foi recompensado com o convi-
te para ser a Rainha do Baile Verme-
lho e Preto, sexta-feira, dia 3, no
Scala. "Eu ficava magoada quando
não se lembravam de mim, que sou
assídua no clube. Odeio academias e
aqui, num ambiente mais família, pos-
so até usar uma malha rasgada que
ninguém repara", justifica.

Com um sorriso maroto, presença
diária na sala de musculação do clube,
ela se compara a Zico. "O Bebeto,
por exemplo, é um craque, mas falta
garra, é tímido. Ele é como a Luiza
(Brunet), enquanto eu sou mais como
o Zico, um cara expansivo, um guru
que deveria ficar entre nós para
sempre."

Flamenguista confessa, Monique
ainda não sabe quem será seu Prínci-
pe consorte, e demonstra estar em dia
com o que se passa no futebol. Recla-
ma que, antigamente,"era fácil esca-
lar o time todo", e vai desfilando o
que ouve e pensa. "O Delacir é o mais
xingado; Renato deveria jogar no
meio-campo, ao lado de Zico e Mar-
celinho, e Zé Carlos, o goleiro, preci-
sa se empenhar mais, como nos tem-
pos em que era treinado por Nielsen",
dispara.Monique conta que já rcce-
beu ameaças para não dar em cima de
Leonardo — "dizem que é um gati-
nho"— mas diz que nem se arrisca a
assistir aos treinos. "Com meu jeito
irreverente, começariam logo a inven-
tar histórias."
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Vasco treina em segredo

tática contra 
jogo 

aéreo

Tadeu de Aguiar
PARAÍBA DO SUL, RJ — Os joga-

dores do Vasco acordaram ontem mais
cedo e tiveram o rotineiro itinerário de
todas as manhãs alterado. Ao contrário
do habitual treino técnico-físico no Ria-
chuelo, no centro de Paraíba do Sul, eles
foram levados para o campo do Entrer-
riense, em Três Rios, onde realizaram
um apurado e secreto treino tático.

Longe dos olhos dos torcedores e de
um possível espião tricolor — foi proibida
a entrada de pessoas não autorizadas — o
técnico Zanata preparou o esquema táti-
co com que pretende bloquear as princi-
pais jogadas do Fluminense, especial-
mente o jogo aéreo."Mudamos a programação porque os
jogadores estavam cansados na véspera e
poderiam não assimilar bem o treinamen-
to. Por isto, antecipamos o treino tático",
disse Zanata, tentando justificar a altera-
ção do programa, que não foi divulgada
aos jornalistas. Ele ficou satisfeito com o
que viu no treino. Procurou diminuir os
espaços nas laterais, concentrando dois
ou três jogadores na marcação do setor."Vivinho jogará livre para ser usado nos
contra-ataques. Mas França, com a co-
bertura de Zé do Carmo, fará a marcação
sobre o Eduardo, toda vez que ele avan-
çar", deixou escapar Paulo Roberto, um
dos que mais participaram das conversas
no campo, quando Zanata ensaiava a

marcação. "Precisamos marcar bem as
principais jogadas do Fluminense", disse.

Geovani terá função semelhante à de
França, mas pelo lado esquerdo. "Não
vou mudar minha característica por isso.
Há muito tempo que venho auxiliando na
marcação", comentou. Zanata parecia
satisfeito com o resultado final. "No
primeiro coletivo, não tivemos uma boa
pegada. Precisávamos de um treino
desses."

E disposição não faltou. Em um
determinado lance, Geovani entrou mais
forte em Ernâni, que chegou a reclamar
do companheiro. Mas a discussão não foi
adiante. Logo o treino terminou.

No regular coletivo realizado à tarde
c que terminou 0 a 0, Zanata voltou a
trabalhar o esquema treinado pela ma-
nhã, dando também ênfase a uma forte
marcação no meio de campo e à coloca-
ção dos zagueiros no esperado jogo aéreo
do Fluminense. Roberto esteve muito
bem e disse que não está preocupado cm
ser ou não escalado. Já está decidido, no
entanto, que ele não ficará no banco de
reserva. Só irá ao estádio se for para
começar jogando e isso Zanata anuncia
ao final do treino de hoje.

"Nosso objetivo principal é preparar
o Roberto para a temporada, mas, se
antes do que esperamos ele estiver em
forma, vamos aproveitá-lo", disse o trei-
nador.

CBF pode 
ir

à Justiça por

novos preços
A CBF já enviou à Sunab documento

em que comprova autorização do conse-
lho arbitrai (assembléia dos clubes) para
que os ingressos das arquibancadas na
segunda fase do campeonato brasileiro,
que se inicia sábado, com Grêmio x
Flamengo, fossem majorados para NCz4
l ,50 e acredita que a decisão será aceita
hoje pelo órgão público. Mas foi aconse-
lhada pelo presidente da Federação de
Futebol do Rio de Janeiro, Eduardo
Viana, que teme "uma covardia contra o
futebol", a deixar pronta uma liminar c
entrar na Justiça, caso o governador
Moreira Franco decida impedir o aumen-
to dos preços.

O conselho foi dado por Eduardo
Viana na reunião que teve por volta das
21 h de ontem, com o presidente da CBF,
Ricardo Teixeira, e o vice de futebol,
Eurico Miranda, depois de este regressar
da Sunab, onde fora levar cópia da ata da
reunião do conselho arbitrai que autori-
zava o aumento e realizada antes da
divulgação do Plano de Verão, que con-
gelou salários e preços. Os dirigentes
ficaram sabendo que o governador esta-
ria propenso a proibir a majoração dos
preços, que passaram a ser os seguintes,
para jogos no Rio: geral, NCzS 0,50;
arquibancada, NCzS 1,50; cadeira nume-
rada, NCzS 3,00; cadeira especial, NCzS
6,00; e camarote, NCzS 15.00.

Flu adota no coletivo Calendário

esquema de 
'mentirinha' 

dá chance

Norbertô Bornéo

VASSOURAS, RJ — Se o técnico
Zanata quiser conhecer a tática que será
adotada pelo Fluminense no clássico de
domingo com o Vasco, vai ter mesmo que
aguardar o início do jogo. No jogo-treino
de ontem em Três Rios contra o América
local, não houve a menor preocupação
com o lançamento de bolas altas na área
para as cabeçadas de Washington, nem
ele mesmo permaneceu adiantado —
apareceu quase sempre mais recuado — e
os titulares não se empenharam. Coinci-
déncia ou não) a 15 quilômetros dali. em
Paraíba do Sul, treinava o Vasco, que
havia anunciado a ida de um observador
a Três Rios.

Nesse treino de mentirinha, Sérgio
Cosme escalou os titulares no primeiro
tempo e os reservas no segundo. Foi
confirmada a presença de Carlos André
na lateral direita, no lugar de Polaco, e de
Edson Mariano, na zaga. em substituição
a Rangel. Com a nova formação, o Mu-
minense deverá ensaiar a tática em tres
treinos consecutivos, hoje pela manhã
ainda em Vassouras, desde que não sur-

jam estranhos, c sexta-feira e sábado no
Rio, então certo de que não está sendo
observado.

No primeiro tempo, de 45 minutos, o
Fluminense, em ritmo lento, evitando
bolas divididas, venceu por 1 a 0 um
América com o entusiasmo dos times que
disputam uma decisão. O gol foi de
Andriolli, cobrando falta. No segundo
tempo, também de 45 minutos, Sérgio
Cosme escalou os reservas para começar
a definir também o banco para o jogo
com o Vasco.

O ambiente, ontem em Vassouras,
ficou um tanto agitado ainda em conse-
qQéncia dos prêmios para os jogos da fase
final do campeonato brasileiro. Foram
realizadas duas reuniões entre uma co-
missão representando os jogadores, for-
mada por Ricardo Pinto. Romerito, Ed-
gar e Torres, com o diretor de futebol
Alexandre Fogaça. Os jogadores querem
participação nas rendas e a diretoria é de
opinião que apenas os 11 que jogarem e
os cinco que ficarem no banco terão
direito às gratificações. Romerito sugeriu
que cada um dos 16 contribua com uma
cota para que os 26 recebam prêmios.

para 
todos

A Confederação Brasileira de Fute-
boi criou a Copa Brasil para incentivar os
campeonatos estaduais do norte, nordes-
te e centro-oeste. A tese de Ricardo
Miranda é que. com um torneio desses,
os campeonatos regionais, que não têm
representantes do Campeonato Brasilei-
ro. voltam a crescer de interesse para os
clubes médios e pequenos dessas regiões,
com chances até de chegarem, pelo me-
nos teoricamente, a uma Libertadores de
América.

Como a tabela só foi divulgada an-
teontem, os clubes que participarão da
Copa Brasil serão os campeões e vices do
ano passado, pois os campeonatos regio-
nais, com exceção de Rio, São Paulo.
Minas e Rio Grande do Sul. terminarão
em 3 de setembro, enquanto a Copa
Brasil será realizada entre 19 de julho e 2
de setembro. Em 1990; os representantes
dos estados serão todos os campeões e
vices dos campeonatos estaduais do mes-
mo ano.
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iam negócio.

Consuile-n@S: Tel.269-0552

O meihor negócio em Volkswagen V. faz aqui.

Av. Suburbana, 7570 - Tels.: 269-0552 e 269-8445
Plantão: de 2C a Sábado de Shs. às 19hs.

Bons Serviços. Bons Negócios.

Notícias de hora

em hora nos

99.7 MHZ da JB FM.

Diariamente Um serviço do
a partir das 7 horas
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,#*% IPTU pode amanhecer mais caro no Rio
v JP em '" c'c fevcre'ro- Desafiando o Plano

Verão, o secretário municipal de
Fazenda, Eduardo Chuay, determinou. aos
técnicos da Prefeitura que, à meia-noite do
próximo dia 31, a Unif seja fixada de acordo com
a OTN fiscal congelada pelo pacote econômico de
15 de janeiro em NC'z$ 6,92. Se a matemática de
Cliuay prevalecer, a Unif vai passar de NCz$
14,41 para NCz$ 16,12, incidindo sobre os carnes
de IPTU.

"A Unif só perderá a vinculação com a OTN
em lü de fevereiro", justifica o secretário. "Só aí
será congelada". Indexadora dos tributos
municipais, a Unif vale hoje 2,33 OTNs plenas
(índice que variava mês a mês). A idéia de Chuay
é realinhá-la pela variação fiscal da Obrigação do
Tesouro (OTNf, que virava diariamente),
congelada no último dia 15. "Não estaremos
desrespeitando o congelamento, mas obedecendo
a última variação da OTN", acha.

Dicas — O aumento da Unidade Fiscal do
município terá conseqüência imediata sobre o
IPTU. Por isso, o contribuinte que puder deve
quitar seu carne antes de 1" de fevereiro — pois,
além de escapar da provável virada da Unif, terá
desconto de 20%, vantagem concedida pela
Prefeitura a pagamentos à vista do carnê. Outros
impostos municipais, como o 1SS, não mudam. A
exemplo do ICM (estadual), são cobrados em
alíquotas (percentuais), imunes ao pacote.

O tributarista Carlos De La Rocque
desaconselha o pagamento de duas parcelas do
carnê de IPTU de uma só vez. Segundo ele, se o
contribuinte tem dinheiro suficiente para duas
prestações, a melhor maneira de economizar — e
ainda ganhar algum dinheiro — é depositar a
quantia referente à segunda parcela na poupança."Assim, com o congelamento, mesmo que a
inflação não seja zero, o contribuinte terá
rendimento de 0,5%, referente ao juro mensal das
cadernetas", ensina o tributarista.

Pagar duas prestações de uma só vez, garante
De La Rocque, é economia ilusória. "O lucro

seria apenas da Prefeitura, que teria antecipação
de receita", adverte. "Ou o contribuinte paga
tudo de uma vez, aproveitando o desconto de
20%, ou paga só uma parcela por mês". São 1,5
milhão de imóveis — 1,1 milhão de residências e
490 mil estabelecimentos de comércio. "Vamos
arrecadar NCz$ 200 milhões este ano com o
IPTU", comemora Chuay. "Só em janeiro, a
expectativa é de uma antecipação de receita da
ordem de NCz$ 20 milhões, devido ao desconto
de 20% aos pagamentos à vista".

IPVA — O Plano Verão deixou os
impostos estaduais em situação semelhante.
Apesar de congelados desde 16 de janeiro, estes
tributos permanecem indexados à Uferj, fixada
em 2.3 OTNs plenas (NCzS 14,41). Com variação
trimestral, a Uferj deu sua última virada pouco
antes da divulgação do pacote, com base no IPC
acumulado de setembro, outubro e dezembro —
enquanto os salários, alinhados por baixo,
perderam a URP de fevereiro e foram
congelados. Além disso, a exemplo do município,
a Secretaria Estadual de Fazenda planeja
reajustar a Uferj pela OTN fiscal.

Caso a Secretaria de Fazenda também consiga
driblar o congelamento, o único tributo
diretamente afetado será o IPVA (Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores).
Vinculado à OTN até 15 de janeiro, o IPVA pode
ser cobrado com aumento já em 1" de fevereiro.
Quem preferir não arriscar, deve pagar logo.
Outros tributos estaduais — ICM (Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias) e ITBI (Imposto
sobre a Transferência de Bens Imóveis) — não
mudam. Cobrados em alíquotas, como o 1SS,
permanecem vinculados aos percentuais de 17%
(ICM) e 4% (ITBI).

Se o contribuinte do estado continuou
perdendo com o pacote, o governo saiu lucrando.
Segundo o ex-secretário de Fazenda, Antônio
Cláudio Sochaczewski, a receita deve subir nos
próximos meses, como aconteceu no momento
imediato ao lançamento do Plano Cruzado. "O
maior inimigo dos tributos é a inflação", justifica
Sochaczewski, admitindo não acreditar muito na
manutenção do índice zero depois do primeiro
impacto do pacote.

Alguns toques

para quem quer

economizar

1— 
A melhor maneira de economizar é

quitar o carnê ainda era janeiro.
Quem fizer isso tem direito a desconto de
20fc e, de quebra, fica livre da provável
virada da Unif, anunciada pela Secretaria
Municipal de Fazenda para l"de fevereiro.

O inquilino que não puder quitar o
carnê não deve pagar duas ou mais

parcelas de uma só vez. Se tem dinheiro
suficiente para mais de lima prestação, o
melhor c colocar este excedente na dou-
pança. Assim, além de corrigir seu dinhei-
ro pelo mesmo índice da Unif (caso ela
venha a variar, apesar do congelamento)
terá rendimento real de 0,5% ao mês.

Para o contribuinte que não puder
quitar o carnê — e nem tiver dinheiro

suficiente para se beneficiar do rendimento
das cadernetas de poupança —. a saída c
parcelar. Inquilinos incluídos neste caso
devem procurar náo atrasar o pagamento,
evitando perder ainda mais com as pesadas
multas, cobradas em Unifs.

Até o ano passado, era bom nego-
cio deixar para pagar todas as parcelas

do primeiro semestre em junho, quando já
estavam desvalorizadas pela defasagem da
Unif, que variava semestralmente. F-stc
ano, porém, as viradas da Unif passaram a
ser mensais. Apesar do congelamento — e
da extinção da OTN —. o contribuinte
deve ficar atento a qualquer tentativa da
Secretaria de Fazenda de continuar varian-
do a Unif pela inflação, que dificilmente
será zero. Por isso, o melhor data para
pagar uma prestação de IPTU é sempre
antes do dia I".

Para converter o valor do IPTU em
cruzados novos, hasta multiplicar a

quantidade de Unifs cobrada no carnê por
I4.-II. Por exemplo: se o carnê determina o
pagamento de 3,567 Unifs. o resultado, cm
cruzados novos, ê obtido pela operação
.1,567.x 14,41 — ou seja. NCz$ 51.40.
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ROD VIDE0
DE: 38,87 (preço çq$gelado)

POR: 16,99 *JL ,
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TORINO - 3 pás de madeira com lustre
DE: 103,98 (pkeço congelado)

POR: 46,79

A CASA & VÍDEO
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ARISTOCRATA • Estilo clássico com linhas
leves e charmosas, nas cores branco e preto.
DE: 126,65 (preço congelado)

POR: 56,99
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riOVELLI • pás de aço sem lustre
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RACK II
DE: 66.65 (rftEço CO-geiadoi

Suporte para forno ou lava-louça
DE: 27,76 ípreço co^geladoí

POR:

POR: 29,99

9,19

| VENTILADORES DE TETO SÓ M I

CASA & VÍDEO i
m a DIMER EXCLUSIVO (opcional) 1

T, 
Todas as funções em ura so cha\c 4*2

) Liga e desfigj vent-xior
\| SS Lkja e desliga lampada

Ciranda \çníilacio ou cwisiao ¦
Contraia a vtxxijadc

Wf rerrrtc gjrjntc cm (jualquo cpcrj um feitcnlo dc?K2i 3.5 m compra úo ctcíusvo DIILH CVSA ^ VÍDtO.

MAX-L0ÜÇA (O SUPORTE DE PAREDE Pi LOUÇA)
VOCÊ ABRE, USA E DEPOIS FECHA
náo enferruja • Prático e durável
Bonito 0 Várias cores
DE: 25,76 «preço congelado)

m

POR: 11,59
RACK GAMI
DE: 62,20 ipreço congeladoi
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POR: 24,99
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PERFIL/mestre fuleiro

Urn malandr© no balan^o do samba

£\ ntonio dos Santos, o Mcstrc tern uni idolo tambcm no mcio dos dogura so". Fuleiro acha que, ao mCI V- V
il Fuleiro, tern 76 anos c nasceu Homcns: "Para falar scrio mesmo cu contrario dc grandc parte da intelec- Cldudio Paiva
ilo Andarai. Se criou no meio da gosto <5 do Jorge Amado que criou tualidade brasileira, o escritor baia-
malanaragem: "Nao essa dai do co- pcrsonagens do nosso povo como no, teina-enredo do Impeno para /°\}~7 n
lhrinho bianco mas sim aquela da Quiricas Berro D'dgua, bem pareci- cstc ano, "nao secsqucce do alicerce R fJ)T7 0 ' i. R~1
Ilapa, da camaradagem das rodas de do eomigo ou a mtlata Gabriela urna da nossa culture c vai buscar mode- ±ll \ JflA 

'wB&!

sueea e do balanqo do samba dc . kl 'os 'f/ora • , .  
' 

jirimeira, dc gente que e bamba", , Mfr0ll!e!ro^&^W^or f~ 1
dxplica. Com 16 anos elc foi morar jlllll forga do Impeno no desfilc da Sapu- / OS TS&TE& V& /NC^H4fcAO
dm Vaz Lobo, no Morro da Serri- £ai encxatamP!lt?.° j??11?,de Beto COHCLUIIX^S AGrOl^A I
Hha, onde ajudou a fundaffo Grcmio * ik 

*'.¦?:.» 
... ! Sem Brago, Aluisio, Arlindo Cruz T2W TA r\ T*=~crr^ FV-n J

Recreativo Escola dc Samba Impc- 1S&BBN& Bicalho, Jorge Amado, Axe Bras,I. ^ , M . ^ fSSi^L
no Serrano. Hoje ele e diretor de ^ Mas, 

^sem 
fazer por menos, ele se f

O diretor de harmonia e quern jgfaj fit o carnaval deste ano: foi o unico f OSA [ J >»—
cuida para que as alas da escola dc „ ' -'"X diretor de escola de samba do Rio \ 8
samba saiam organizadas no desfilc. „ ser convidado para trabalhar como mPL^Tr*°f
Para que liaja uma ordena- ; t, 

jurado 
no dcshlc do d^nungo^cm Sao ||||Pt

^ ?em SSsI?"!) SgSa fl/S ^

quem sabe nao e por isso j ?§§ V

3"diza^/SqnucSoesnSS- 
*L. 

% 
W> Hh8P

mos carnavais se acostu- JiiMMlL-;
tiiou a rcceber nota 10. - /•* Na

Brincalhao, o mestre , . ^ ^W&rAdcptO da 'v« 
™cbnta que seus mplhores %^f'U sueca, Fuleiro 

^ 
JBS 

|

6 papagaio Deputudo que, < . . f'jkW 
melhorcs 11

de acordo com Fuleiro, r«- • amigos um 't \"mal aprendeu a falar ja , papagaio e um twF< * (J V' y

mernS"nMaroSsS f ji cao vira-lata . ^

? Aplaudam quem sorri trazendo lagrimas no I

olhar: merece uma homenagem quem tem forgas

para cantar. Jair Amorim
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PERFIL/mestre fuleiro
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§P^Adepto da
sueca, Fuleiro

tem como
melhores

amigos um
papagaio e um

cão vira-lata

Jair Arnorim

Quadrinhos
VERÍSSIMOJIMDAVISGARFIEIiD

7 ESTA -SALADA
(PRECISA DE ALGO

COM ÜM ^
PRtSUMTD^

'ACHO 
QUE VOl

INCR EMENTA- LA WW,0A COWSND V&
W\ Mc^SA e^a.A.'

LAERTEO COMBOMIPJIOANGELICHICLKTS COM BANANA
ftmoSA

SER-KMTRO
IO üEU

. ARMAfelO?^

CAPITÃ3, UMA QUESTÃODE CRTO»!... ^
ESSAS 4 >

Rajwióes www VAO
&eR.SBCK£*»5 POR.

Kuno tempo? _y
/gi^

[ etGJEo,
VpuOjeSA..J

DfLO/RD ABERTA MALS>
UMA RQJNIÃD CO NC6SO

MCV1MOJÍD ,MowMaamsm .J» "QU&UND0!CJOÊFEASE
H0RRi'Wa-!

/O MAR \'QUAfJOOQUE-1
BRANAPRW/i
Ê'BOfJiro, ,

S,E'eoMlTcy
( e um
nÁcice

. esnuo,
P^CKAJ

c^ozè?
CHARLES MSCHULZ

PARKER E HARTMAGO DE 130 ' ELE NÃO CONSEGUE
TIRAR A PÍLULA

„ DO FRASCO... y

O POUTOR MANCOU MEU
AVÔ TOMAR UMA A&PIRl-

NA TODO DIA...

' ELE
MELHO

ROU?
AINDA
NÃO

CHBMPRNHfv
PRRA

MELiS» .
AMIÔOSÍ/

AT£
AMAMHS

f o òtUco
ACA.KOÜ

i pe
V 5aiR y

MAURlCIODE SOUZA
L. F. VERÍSSIMO E MIGUEL PAIVA

QUE NADA ! E OESTÔMAGO DELA!' AH, COMO É
GOSTOSO OUVIRNOSSA FILHA
\ RONCAWDO! /

PONCO cJUIZ COME-
pou fí CONTA-
&BM COHSTRM

GIPO- ¦ ¦ FEIdAO. A WAGALI ESTA'ASSALTANDO A
GELADEIRAOUTRA VEZ!

DORMINDOCOMO UMANJINHO !
COM

ARROZ.

D EANYOUNGE STANDRAKE
VOCÊ DEVE TOMQfl E E&PERAR EXATa-
DUA& DELAS y^r" MENTE UMA HORA

—' PRA VER SE A DOR
fWlM AUME-.MTQU ÜN\

f 7 M tUra ^.you^HO

BELINDA
ESTAS PILULA&

VÃO N\ELH ORAR
MINHA OOR,

TOM K. RYAN
/VÃO,NSo\'VOU LHE EM- \

.PASTAR WHHKv
VLU VA^!/

KID FAHOFA
/ P&5ANIMADO,

/T PIJAMA?', NÍ MEIO VAClO
( ESTE O X6Rl\ ELE PAREO^
V F6 QUm !3&HP,/v ? /
\P5 B&&FAMS./ -N|
:X^EXA&>k (TH/

SIM, SE VOCE AS
USAR CORRETA-
v-^-H MENTE /.~zr\,^APERTE >

A MÃO DO XE.-
^RiFEiPIdflMflS/

—WÊÊÊÊÊÊÊÊmMÊÊÊÊm

CAPLOS DA SILVA

em suas empresas, stnal que um a
para aoteifcá Ia. 28 — espécie de
que se mete a azeitona moida pa*acabaz de |unco. vime ou esparto,
Dafa Deixes ou objetos .29 — certa— méscn de massa igual a 0.588
atômica. sp«n nuto. paridade neçatr
depósito, onde se colhem as ad

!e osso,
jteniert;

IUMERO ANTERK3R

Olho da> rua

a Na entrada do Ministério do Trabalho,
na Avenida Presidente Antônio Carlos,
rio Centro do Rio, há uma placa avisando
que "é proibida a entrada de pessoas
trajando short ou bermudas". Como a
placa não especifica o sexo, os seguranças
permitem que mulheres ignorem o aviso,
n Enihora a Prefeitura já tenha concluído
há quatro meses a colocação de asfalto 11a
Avenida Rodrigues Alves, uma placa com
o nome do ex-prefeito Saturnino Braga
continua anunciando, na Praça Mauá,"obras de recapeamcnto asfáliico".
a Começam a faltar leite em pó e mate-
rial de limpeza nos supermercados de
Copacabana.
o 0 humor no samba brasileiro desde o
início do século é o tema do repertório que
o grupo Diz Isso Cantando vai apresentar
hoje, às 12h3ü, no Paço imperial, 11a
Praça 15, Centro do Rio.
b O Parque Machado de Assis, uma área
de lazer no Morro do Pinto, Centro do
Rio, está completamente abandonado c
sem iluminação com uma placa da Prefei-
tura Municipal anunciando, há tempos, a
remodelação da praça.b Há uma semana o sinal da Avenida
Nossa Senhora de Copacabana, esquina
com Avenida Princesa Isabel, não está
sincronizado com a onda verde de toda a
avenida. Na hora do rush os motoristas
que estão na Avenida Prado Júnior não
conseguem seguir em direção à Atlântica,
porque os carros parados no sinal formam
uma barreira.
¦ O empresário Sérgio Quintella, presj-
dente da Internacional de Engenharia,
vai fazer hoje a entrega de vários prêmios
no Segundo Salão Carioca dc Humor, na
Casa de Cultura Laura Alvim.
b Os motoristas que trafegam pela Rua
Visconde Silva, em Botafogo, reclamam
da faixa divisória que há anos atrapalha o
fluxo de carros que vêm no sentido Bota-
fogo—Lagoa, logo depois da Rua Capitão
Salomão.
0 Os buracos do alto da Rua Maria
Angélica, no Jardim Botânico, foram
enfeitados pelos moradores com pedaços
de pau coloridos.
a Aliás, na Rua Ataulfo de Paiva, próxi-
mo à Carlos Góis, bem cm frente à
Sorveteria Alex, no Lebion há uma crate-
ra com mais de 60 centímetros capaz de
danificar qualquer amortecedor de carro.

Horéseopo

¦ ÁIRES
21 de março a 20 de abril
Novas possibilidades se abrem a favor do
nativo, especialmente quanto a negocios.
Suas decisões irão trazer-lhe a esperança do
maiores lucros, em quadro que registra hoje,
também, acerto nas decisões que interessam
a seu futuro sentimental,
nTOURO
21 de abril a 20 de maio
Estabelecendo objetivos mais fáceis de se
alcançar, especialmente os que dizem de seus
interesses, o taurino vai encontrar maior facili-
dade na condução de um dia que lhe dará bem
mais compensações. Realização do planos
envolvendo as pessoas mais queridas,
e GÊMEOS
21 de maio a 20 de junho
Indicações de superação de problemas, em
quadro quo se mostra mais fácil e positivo a
sou favor. Presença de pessoa amiga, respon-
sável por acontecimentos mais agradáveis em
termos pessoais. No amor, a disposição ó
francamente favorável a compromissos fu-
turos.
11 CÂNCER
21 de junho a 21 de julho
Regência que vai favorecê-lo em relação aos
seus interesses de trabalho, se você se mos-
trar mais disposto para as mudanças. Reen-
contro de pessoa ligada a sua familia ou por
laços de sentimento será fator.de alegria e
comemorações. Mudanças na sua vida intima.

LEÃO
22 de julho a 22 de agosto
Vantagens e entendimento em sua rotina,
especialmente nos assuntos que dependam
de outras pessoas. Realização para os seus
projetos. Hoje se consolidam indicações do
bom entendimento em quadro de forte realiza-
ção no amor. Sensibilidade.

VIRGEM
23 de agosto a 22 de setembro
Rotina marcada por novas exigências que
podem fazê-lo mudar conceitos e valores. A
Lua, em trânsito para Libra ainda lhe dá
vantagens, hoje acentuando lucros em relação
a negócios envolvendo parentes, no comércio.
Afetividade destacada,
o LIBRA
23 de setembro a 22 de outubro
O libriano comoça a se beneficiar do uma
excelente disposição a partir da tarde desta
quinta-feira, um dia em que seus interesses
recebem proteção e você podo decidir com
maior chance de êxito. Fortes emoções podem
ser esperadas. Satisfação forte.

ESCORPIÃO
23 do outubro a 21 do novembro
Uma nova possibilidade poderá alterar a rotina
do escorpiano nesta quinta-feira. Presença
significativa do um parente que pode alterar
alguns planos. Ainda existem influências que
dizem favorecimento nas decisões e compro-
missos no amor. Satisfação,
o SAGITÁRIO
22 de novembro a 21 de dezembro
A quinta-feira dará ao sagitariano aspectos
muito significativos para sua rotina, especial-
mente em relação a negócios próprios e tudo o
que disser respeito ao comércio, compra e
venda e representações. Carência acentuada
no amor. Solidão e lembranças.

CAPRICÓRNIO
22 de dezembro a 20 de janeiro
Sào boas as perspectivas da vida material do
capricormano hoje, embora persistam riscos
de problemas gerados por uma revolta quanto
à rotina. Sonhos e aspirações pessoas o
afefcvos que vâo encontrar mais cond çôes de
se realizar. No amor seráo superadas as
dificuldades.

AQUÁRIO
21 de janeiro a 19 de fevereiro
Qu.ria-feira da vantagens em favor do aqua-
nano. espeoafmente nos negóoos que visam
lucro Pessoalmente o seu dia poderá trazer
resuítados integramente inesperados, com
crescimento de pfestígo e ekxjos fio amor
tudo íhe sasrá a contento se você nào ag*

PEIXES

uraarza-a err.



JORNAL DO BRASIL quinta-feira, 26/1/89 o Cidade o 3

Fotos de Gullherme Lossa

*¦••«>* ¦/v|Br^vj
; ' f^^^sr^F^^^UKaSBBBtS^SBs^^BS^^' '' Mm mH98^KM§

irefsT •'> ^Iku; ^Mr .^B^H||BB^W|BwBra8W^wfflK?KV. |. .^^BBBBMHBa^HB jwH^roKPaBi
,; mWmium iIBHsM

, - "•^JPr ^ ^ JHpP''Bga

$?¦& ^^r3j|R^^s ~--^- ••^8aMB^^BBBMWB|WBBByByiiij«S|^)iKS^SB

^^^^^arey' e fila para s/jow c/c .S7/tj(m'^o Sca/a reaberto: a 

^hora 

do swriso

Rojas — 18.03.87

%^liaR3£3$5

f 
'

hora do rmor

Coronel Cardoso de Ben e o auto de liberação: vacilo do Canecão está superado

Patrão misterioso controla tudo

Dom Gonzalez é o

principal acionista

do Seal a e da Bateau

Pedro 
Gonzalez, 55 anos, espanhol da Gaií-

cia, virou sócio majoritário do azar. Prin-
cipal acionista da Churrascaria Santos Anjos —
conhecida do público como Scala I e II — e da
Bateau Mouche Rio Turismo Ltda, ele conse-
guiu, só em janeiro, colecionar problemas para
o resto do ano. O barco do qual era o maior
acionista afundou, matando pelo menos 55 pes-
soas. Suas casas mais rendosas, Scala I e II e
restaurante Un Doix Trois, enfrentaram o vexa-
me da interdição. Além disso, viu parar na

cadeia um dos melhores amigos, o também
espanhol Faustino Puertas Vidal, seu sócio.

Chamado de Dom Gonzalez pelos amigos —
e de patrão misterioso pelos empregados —,
Gonzalez odeia ver seu nome nos jornais. Rico,
teme que a revelação de sua identidade seja
chamariz para seqüestradores e assaltantes.
Chegou pobre em 1950 c, hoje, 39 anos depois,
detém, cm média, 30% das ações da maior parte
dos negócios controlados pela colônia espanhola
no Rio. É reverenciado tanto cm casas popula-
res. como a Pizzaria Guanabara, no Leblon,
como no sofisticado restaurante Sol e Mar, em
Botafogo, espécie de quartel-general dos pro-
prietários do Bateau Mouche IV.

O braço espanhol no Rio, Gonzalez à fren-
te, é maior do que se pode imaginar. Rápida

pesquisa nos cadastros da Junta Comercial do
Rio revela um verdadeiro império, que controla
pelo menos 32 casas na cidade, entre restauran-
tes, discotecas, bares, motéis e até mesmo
lavanderias. Esses espanhóis empregam 5 mil
cariocas, mas pagam mal — a média dos salários
não ultrapassa o piso mínimo nacional. Atrás de
Chico Rccarey, que empresta o nome ao grupo
comandado por Gonzalez, escondem-se empre-
sá[ios como Francisco Sieira, Ramón Rodri-
guez, Alejandro Figueroa e Raul Lamela.

Se deu azar ao ver seus negócios envolvidos
cm escândalos, como o do naufrágio do Bateau
Mouche, Gonzalez teve sorte por não ter o
nome incluído em qualquer inquérito aberto até
agora para apurar as causas do afundamento do
barco. Permanece anônimo, abrigado na fama
de Chico Recarcy. Mas em uma insólita socieda-
de com o azar.

Perícia 
por 

computador

Crea ainda não

viu a planta do

\Bateau Mouche'

$T*Á s culpados pelo naufrágio do Bateau
Mouche IV serão conhecidos através

do computador: cálculos de simulação
apontarão as condições em que o barco se
encontrava e os fatores que conduziram à
tragédia. Com os dados colhidos nos testes
de inclinação, concluídos na terça-feira, se
terá o cálculo que determinará o centro de
gravidade — do qual depende a estabilida-
de — e as dimensões exatas do barco, a que
se deve subordinar sua capacidade.

Serão simuladas várias condições de
lastro (peso adicional colocado na embar-
cação para adquirir estabilidade), além do
número de pessoas (baseado no peso-
padrão de 75 quilos) que o barco compor-
taria. Os técnicos da DNV—Det Norske
Veritas (empresa classificadora noruegue-
sa) acreditam que o laudo sairá no final do
mês, mas o Io Distrito Naval espera libe-
rar, ainda hoje, pelo menos a primeira
avaliação.

Os engenheiros do Crea (Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia), da DNV e até os da Marinha
ainda não viram as plantas da época da
reforma do Bateau. O único documento
que serviu de base para a perícia foram os
dois desenhos (arranjos) — um de perfil e
outro da planta —, que não apresentam
dados sobre a estrutura do barco. De
acordo com o engenheiro Samuel Barbosa,
da DNV, comparando o barco com os
dados do arranjo, constatou-se que a única
modificação sofrida por ele foi a retirada
de quatro camarotes, para ampliar o salão.
A embarcação - informou ele — tem for-
mato típico de casco pesqueiro.

Além do início dos cálculos de simula-
ção, os engenheiros aproveitaram o dia
para determinar o calado do Bateau, com e
sem carga. A Marinha pesa mesas, cadeiras
e engradados do Restaurante Sol & Mar,
semelhantes aos que estavam no barco,
para a partir daí obter o número de objetos
que cada compartimento do barco poderia
receber. O laudo da perícia, que^faz parte
dos autos do inquérito administrativo, vai
para o Tribunal Marítimo.

O diretor da DNV, Kare Mikkelsen,
disse que as condições de carregamento
serão simuladas, verificando-se quanto po-
de ser levado de óleo diesel, água, carga
fixa e passageiros. "Temos as informações
da estabilidade da embarcação sem equipa-
mentos. Vazia. Agora, colocaremos dados,
como pesos dos objetos e pessoas, no
computador, que definirá o grau de estabi-
lidade. Usando os números, explicaremos
para o computador onde está o tanque de
óleo e ele calculará os ângulos de inclina-
ção, ou seja, a estabilidade", explicou o
diretor da DNV.

Depois de obter o resultado final dos
cálculos, o próximo passo é compará-lo
com os das normas da International Mariti-
me Organization (IMO), ligada à ONU e
criada para estabelecer critérios para em-
barcações com menos de 100 metros de
comprimento. A norma IMO 167 serve de
prova final.

Uma irregularidade constatada pelos
peritos foi a má localização do disco de
Plimson (marca de referência de carrega-
mento da embarcação). De acordo com a
Convenção Internacional de Borda Livre,
esse disco deveria estar localizado abaixo
das vigias e não acima, como no Bateau.
Isso pode provar que a marca não foi feita
por engenheiros, mas por leigos, como
desconfia o presidente do Crea, Alexandre
Duarte.

Inquérito volta à polícia
A polícia reiniciou as investigações que

apuram as causas do naufrágio do Bateau
Mouche IV , em que 55 pessoas morreram
na noite de 31 de dezembro. O inquérito
foi devolvido ontem ao delegado Vladimir
Reale pelo juiz Jasmim Simões Costa, da
12a Vara Criminal, que revogou a prisão
preventiva dos empresários Faustino Puer-
tas Vidal e Álvaro Pereira da Costa, sócios
da Bateau Mouche Rio Turismo, e de
Francisco Garcia Riveiro, da Itatiaia Turis-
mo.

A promotora Leny Costa de Assis,
designada para acompanhar as investiga-
ções, não compareceu ao Departamento de
Polícia da Capital, e, embora seus auxilia-
res não confirmassem, comentava-se no
departamento que ela estaria estudando
novo pedido de prisão dos três indiciados,

por não concordar com a decisão do juiz
jasmim Simões.

A sobrevivente Liane Walthaud Weiin-
furthner, alemã, prestou declarações e con-
firmou que a embarcação estava com su-
perlotação e que, desde que saiu do Res-
taurante Sol e Mar, oscilava bastante da
direita para a esquerda e vice-versa. Liane
disse que, depois da abordagem da Polícia
Naval, a embarcação prosseguiu viagem e
que os passageiros estavam calmos apesar
do mar bastante agitado. Contou também
que, na saída da barra, o Bateau começou
atravessar ondas altas e, cm dado momen-
to, parou, tombando logo em seguida parao lado direito. Liane disse que estava
acompanhada dos amigos Maria Lúcia
Leonel e Achim Schroth que pularam na
água e nadaram até ser socorridos.

Pela lei, Scala estaria fechado

Infrações ao código

estadual de incêndio

e pânico não faltam
A casa de espetáculos mais requintada do

Rio, o Scala, está condenada ao fechamento. É
pelo menos o que determina o Coscip (Código de
Segurança Contra Incêndio e Pânico), decretado
em 1975 pelo governador Chagas Freitas. Entre
outras exigências, o artigo 92 do Coscip obriga
auditórios e salões diversos a possuir escadas de
acesso com largura mínima de dois metros para
cada 200 pessoas de sua capacidade. Como o Scala
— diz o empresário Chico Recarey — tem acomo-
daçõès para 1.500 pessoas, suas escadas deveriam
ter 15 metros de largura, no lugar dos três atuais.

Não é apenas nesse item que o Scala descum-
pre a lei. Na letra G do item 3 do capítulo 12, o
Coscip determina que recintos de espetáculo com
dois pavimentos — caso dos Scalas I e II —
tenham largura de escada dobrada na saída. Ou
seja, para continuar aberta, a casa de Chico
Recarey deveria entrar em reforma capaz de
aumentar a boca de sua escadaria de quatro para
trinta metros. E não é só. A letra M do mesmo

capítulo obriga que estabelecimentos com as ca-
racterísticas do Scala tenham portas de entrada e
saída distantes uma da outra. Ali, no entanto, a
porta de entrada é a mesma de saída.

Se o Corpo de Bombeiros resolvesse cumprir
o Coscip à risca, o Scala teria de ser fechado
imediatamente. O número de reformas exigidas
seria tão grande que o prédio estaria fondenado à
demolição. A portaria, por exemplo, deveria ter
15 metros de largura, em vez de três. As filas de
cadeiras deveriam estar separadas 90 centímetros
umas das outras, no lugar de 50.

As exigências não param nisso. Enquanto a
Lei determina que a última poltrona de uma série
esteja 1,2 metro afastada da parede, no Scala elas
não estão sequer separadas. A letra N do artigo 92
do Coscip diz que os locais de espera de casas
noturnas devem ter 1 metro quadrado para cada
oito pessoas. O hall do Scala II possui apenas 35
m2 — quando, para 1.500 pessoas, deveria ter
187,5 m2.

Carnaval, não — O Scala está desinter-
ditado apenas para os espetáculos que está apre-
sentando: Simone e Golden Brazil. Para realizar
os bailes de carnaval, seus donos terão que entrar
com um processo específico no quartel do 1"
Subgrupamcnto de Incêndio, cm Copacabana,

enviando plantas, tipo da decoração e mostra do
material a ser utilizado. A informação é do major
Paulo Roberto Pinheiro, comandante do Subgru-
pamento, que, na noite de terça-feira, realizou
uma vistoria no Scala e o liberou, depois que a
casa de espetáculos cumpriu as exigências do
Corpo de Bombeiros. A lotação da casa foi
estabelecida em 1.428 pessoas.

Além do Baile de Gala da Cidade e dos três
bailes infantis de Angélica (dias 5, 6 e 7) — NCz$
10,00 por cabeça —, o Scala programou os
seguintes bailes com ingressos individuais varian-
do de NCz$ 10,00 a NCz$25,00: baile da Estação
Primeira da Mangueira (dia 31), da Garota de
Ipanema (dia Io), do Champanha (dia 2), do
Vermelho e Preto (dia 3), da Feliz Cidade (dia 5),
da Rádio 98 (dia 6) e o Grande Gala G (dia 7).

| | O prédio onde funciona o Scala pertence
ao Patrimônio Público do Estado e é

administrado pela Secretaria Estadual de Justi-
ça. O empresário Francisco Recarey paga de
aluguel 111 Uferjs — NCz$ 1.599,51 — mas,
até o secretário de Justiça Técio Lins e Silva
assumir o cargo e exigir um reqjuste, o aluguel
era de 15 Uferjs.

Canecão reabre: segurança melhorou.

Parte das exigências

cumprida, só falta
trocar arquibancadas

Folos de Guilherme Lessa

People abre e não se cala

O comandante do Io Grupamento de Incêndio
do Humaitá, coronel Adilson Cardoso de Bem,
desinterditou, às 18h30, a casa de espetáculos
Canecão (Botafogo, na Zona Sul do Rio) e
afixou na entrada principal ó auto de liberação.
O Canecão fora interditada no domingo, 22,
por irregularidades no sistema de segurança,
ao mesmo tempo que as boates Mikonos e New
Scotch.

Equipe de vistoria esteve pela manhã no
Canecão e percorreu todas as dependências,
concluindo que haviam sido cumpridas inte-
gralmente as exigências feitas por agentes da
Divisão de Controle e Fiscalização de Diver-
sões Públicas — Coordenadoria de Apoio
Operacional (CAO) da Polícia Civil — e por
oficiais do Corpo de Bombeiros, que anotaram
falhas.

Eles constataram defeitos na instalação
elétrica e exigiram: desobstrução das saídas de
emergência; troca de arquibancadas — eram
de madeira e sem tratamento antifogo —;
instalação de pressurizador na casa de bombas
— em caso de incêndio, ele faz as bombas
funcionarem imediatamente —; e troca do
letreiro que indica as saídas.

De agora em diante, as sete portas da
entrada principal serão abertas, no final de
cada show, para que a saída do público se faça
sem os atropelos de antes, quando apenas uma
era aberta. "Realmente, era um vacilo nosso",
ademitiu José Vasconcelos Priolli, um dos
diretores do Canecão. Ele prometeu para da-
qui a 15 dias a troca das arquibancadas laterais,
em madeira e recobertas com carpete, por
outras de tubos metálicos e piso à prova de
fogo. A instalação elétrica foi totalmente subs-
tituída.

Gilberto Gil, que ensaiava seu show, sus-
penso até terça-feira, disse que nunca teve
paranóias com a segurança do público, porque
sua função é cantar. "Nunca me passou pela
cabeça que uma arquibancada pudesse cair
enquanto estou no palco. Não tenho fobia".

No Scala, do empresário Chico Rccarey, o
auto de interdição foi afixado de madrugada. À
tarde, havia fila na bilheteria para a compra de
ingressos dop show da cantora Simone (nos
dois dias em que ela não cantouy, a casa teve
NCz$ 8 mil de prejuízo).

Foram retiradas oito mesas dos salões dos
Scalas I e II e uma fileira de oito cadeiras no
mezanino; colocadas duas portas corta-fogo,
que separam o salão da cozinha; e instaladas
ferragens antipânico na entrada principal.
Agora as portas se abrem quando empurradas
de dentro para fora.

Os 1.000 metros de carpete que recobrem
o piso passaram por novo processo de inifuga-
ção e as caixas de incêndio, antes encobertas
por um armário, foram liberadas.

Bar desinterditado

não acata Polícia

e mantém espetáculo
O Bar People, na Rua Bartolomeu Mitre,

no Leblon, foi inspecionado ontem ü noite por
equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia
Civil. Desinterditado, a Polícia proibiu que se
tocasse música na casa, mas pouco antes das
22h o bar, por telefone, aceitava reservas para
o show dos Golden Boys, que está sendo
apresentado há três semanas a partir das
22h30.

Com mesas espaçadas (perto de 50, com
quatro lugares cada), extintores recarregados
há apenas dois dias, mangueiras de incêndio
cm boas condições è portas amplas antipânico
(não voltam ao ser abertas), o tenente Júlio
César da Silva Meneses liberou o bar, mas o
inspetor Uzias Vasconcelos, chamado ao tele-
fone pelo diretor da Divisão de Controle e
Fiscalização de Diversões Públicas, da Secre-
taria de Polícia Civil, delegado Antônio Carlos
Soares de Azeredo, dirigiu-se ao proprietário,

José Henrique Ferraz, e avisou que "a parte
musical estava interditada". Esclareceu ainda
que o bar estava aberto, mas sem música.
Nenhum documento oficializando a proibição
foi entregue e nada foi afixado na porta de
entrada.

Num porão funciona um clube privê, orga-
nizado por Ana Maria Tornaghi, com bar,
mesa de bilhar e música de fita e disco laser.
José Henrique Ferraz disse que a autorização
para apresentação de música ao vivo e disco
deve ser renovada periodicamente, mas não
sabia se esse documento está atualizado.

Ferraz afirmou que no governo passado o
People chegou a receber uma notificação de
interdição, "porque o então diretor da Divisão
de Controle e Fiscalização de Diversões Públi-
cas sentiu-se maltratado na casa e ordenou a
interdição da música, alegando exatamente
que a autorização estava vencida". E contou:

— Era uma sexta-feira e o bar fecharia
portanto todo o fim de semana. Conseguimos
com o Nilo Batista, então secretário de Polícia
Civil, uma medida cautelar autorizando por 72
horas a desinterdição. Na segunda-feira regu-
larizamos tudo.

Rigor nas licenças para bailes
Clubes, boates e casas de diversões, que Cláudia Rojas — 18.03.87

a seus pedidos de licença o certificado do
Corpo de Bombeiros, de acordo com determi-
nação do secretário de Polícia Civil, Hélio
Saboya, ao delegado da DCFDP — Divisão de
Controle e Fiscalização de Diversões Públicas
—, Antônio Carlos Azeredo.

O secretário quer, assim, dar maior segu-
rança aos foliões, em caso de incêndio ou
conflitos, quando sempre há tumulto, com
diversas pessoas correndo para uma só dire-
ção. Revelou Saboya que, no Carnaval, cqui-
pes da delegacia percorrerão clubes e interdi- ESSffiamy- ÜHBRBMKItarão os que não apresentarem o certificado. <

Oficiais da Diretoria de Serviços Técnicos gjgPP*® I
do Corpo de Bombeiros vistoriaram e libera-
ram o Canecão e as boates New Scotch.
Barbarela e Nikonon, todas na Zona Sul.
interditadas há dias por falta de segurança. Na
DCFDP há 60 pedidos de licença para bailes
de Carnaval sem o certificado de vistoria do
Corpo de Bombeiros. Hélio Saboya: a hora do rigor

Cliico Rccarey e fila para show de Simone no Scala reaberto: a hora do sorriso

Vida Nova
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O que muda

na sua vida

com a nova

constituição.

CQMgj Roteiro turíitico
pelos restaurante»

BEBER Mirson Murad

DAS 1 ELI Contreiro Azevedo fez 13
anos no d-a 23 de janeiro. A gatissíma.
sob os olhares dos pais corujas, deu
be'3 recepção No dia 24. outra pante-
nnha — CAMíLA — completou 1 ano
de vida Os Cunha Neto. Lúcia e Frede-
rico, sáo avós da Caminha Também

Correspondência

MAURO JESUS E SEUS RESTAURANTES — Nas áreas onde funcionam seus
restauramos a popularidade maior fica por conta do prestigio do Mauro Comunicativo. costuma correr as mesas
pa-a cumprimentar seus amigos e. como náo poderá dei*ar de ser. os sevços sào bons É grande a freaúênoa
do Benidorm Restaurante, localizado na Debret. 23-0 Servem "paeias". "cochrvos". "cokJos", "carne sèca
desfiada com abóbora", peixes, bacalhau o ótimo chope Também é bom tirado o chope do Espadeíro (Véace|
esquina de Almirante Barroso! Podemos saborear "Sopa â Leio Veloso" que fazem como poucos, tem "polvo" e"Mé de badejo" A "feijoada" musical do Nabona, restaurante da Canoca. 53-0. é deputado pelas famílias oue
vâo !á nos sábados para confraternizarem Suas massas e B-zzas tôm Dubiico certo "Spag^etti ao vflngoie"
(excelente!), "canetone branco à bone fenne", "espagbetts à bersa*e!a". "ta!nanm à Tamandare" e mistos outros
As três casas oferecem nos f.-ns de tarde rnus=ca ao vivo, sem consumação mínima nem couvert artisttco
Bemdorm |2405479i Espad^-o (220-9584) e Nabona (262-7704)
LA TOUR — O tunsmo sobre o Ho sem ter que canvnhar Vo%e? ao restaurante giratório, pa^a um oasseo
com a famiUa e comer bem. descontraio. relaxando, durante o g -o setre a cidade, a 150 metros ae a tura O
Restaurante La Tour. éa u"<ca e agradâve! ooçâode iaze- de onde sedescot des u^brantevKta panorâtrca
da Cidade Varav ^osa A nova tí -eçáo da cozinha destaca seu churrasco Picanha GnM onde pode-se a^ecar
carnes stMOCHVKjiss-"Tás com g^aTiçôes nobres O churrasco Picanha Gi". no La Tour c'e-ece 2Sr= de
desconto aos sábados e dom ngos k com a ao La Tour é uma eme- ènoa à 'ere"te òue va« a pena. Rua

-De da Aeronáutica 34° andar. te%fone 240-5493
P/UMA —

ftair Bar e Restau

Salvador Dali — aomorrer, o mestre do surrealis-mo mostrou que a TV Globonào está por dentro Entrevis-
taram vários pintores, só nàoforam ouvir o nosso ma»or sur-realista fantástico, o pintorKaiuca

JOSÉ BADIM—cm-
giáo piastico, prefendo para a lipoas-
ptraçáo das mais belas mulheres denossa sociedade bz relax cu.dandode sua enaçáo de gado . E. por falar
em médeos. a competent*ss*ma
Doutora Elení Frajtag é uma dasmemores dermatcwstas do Rjo

TRANSAS O jorna? de Pau-o Alves e Débora Farah estáanrversanando O coquetel fo« ontem na Grcus
RIO NÁPOLES — O restaurante de Va
oferece muitas ooções As sugestões do chef sáo vacerto para cada prato: hc-e é dia de ' >-rguMc' AmanhlSébado. "feijoada" e óow>--go "frango ao molfco cornamente para almoço e jantar Gosto de !á Rua Te53-8 telefone 267-9909
PIGALLE — O Ine az lenW a ,

Manoto
com d<a

Abre
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Dia © noite

Farmácias — Zona Sul — Far-
macia Flamengo (Praia do Flamcn-
go, 224); Leme — Farmácia do
Leme (Rua Ministro Viveiros de
Castro, 32); Leblon — Farmácia
¦Piauí (Av. Ataulfo de Paiva, 1283);
Copacabana — Drogaria Cruzeiro
(Av. Copacabana, 1212) e Farmácia
Piauí (Rua Barata Ribeiro, 646);
Zona Norte — Caseadura — Farmá-
cia Cardoso (Rua Sidônio Paes, 19);'Realengo — Farmácia Capitólio
(Rua Marechal Soares Andréa,
282); Bonsucesso — Farmácia Vitó-
ria (Praça das Nações, 160); Méier

Farmácia Mackenzie (Rua Dias
da Cruz, 616); Campo Grande —
Drogaria Chega Mais (Rua Aurélio
de Figueiredo, 15); Drogaria Chega
Mais (Rua Barcelos Domingos, 14);
Farmácia Comari (Rua Augusto
Vasconcelos, 76); Jacarepaguá —
Farmácia Carollo (Estr. de Jacaré-
paguá, 7912); Tijuca — Casa Grana-
do Laboratórios Farmácias e Droga-
rias (Rua Conde de Bonfim, 300);
Ilha do Governador — Drogaria
Coutinho da Ilha (Est. Cacuia, 98);
Farmácia Supersônica (Aeroporto
Internacional); Pavuna — Farmácia
N. S. de Guadalupe (Av. Brasil,
23.390); Drogaria Central de An-
chieta (Av. Nazaré, 2.635); Farmá-
cia Jarsan (Rua Leocádio Figueire-
do, 331); Zona Centro — Central do
Brasil — Farmácia Pedro II (Edifí-
do da Central do Brasil).

Emergências — Prontos Socor-
ros Cardíacos — Ipanema — Rio
Cor — 521-3737 (Rua Farme de
Amocdo, 86); Jacaepaguá — Urge-
cor — 392-6951 (Estrada Três Rios,
563); Botafogo — Pró-Cardíaco —
246-6060 (Rua Dona Mariana, 219);
Prontos Socorros Dentários — Bar-
ra da Tijuca — Assistência Dentária
da Barra — 399-1603 (Av. das Amé-
ricas, 2300); Tijuca — Centro Espe-
cializado de Odontologia — 288-
4797 (Rua Conde de Bonfim, 664);
Clínica Odontológica Infantil —
399-4552 (Rua Armando Coelho de
Freitas, 46); Prontos Socorros In-
fantis — Copacabana — UPC —
Urgências Pediátricas — 287-6399
(Rua Barata Ribeiro, 111); Ortope-
dia — Leblon — Cotrauma — 294-
8080 (Av. Ataulfo de Paiva, 355);
Cortrel — 274-9595 (Av. Ataulfo de
Paiva, 734); Otorrino — Copacaba-
na — Cota — 236-0333 (Rua Tone-
lero, 152); Policlinicas Urgências —
Copacabana — Clínica Galdino
Campos — 255-9966 (Av. N. Sra. de
Copacabana, 492). Psiquiatria —
Botafogo — Serviço de Urgência
Psiquiátrica do Rio de Janeiro —
542-0844; 541-3244 e 541-3644 (Rua
Paulino Fernandes. 78); Tomografia

Niterói — Centro de Tomografia
Computadorizada de Niterói
(CTCON) — 714-2540, 711-9555 e
266-4545 BIP 4JM2; Radiologia -
Copacabana — Clínica Radiológica
24 horas Ltda. — 237-7226 (Av.
Nossa Senhora de Copacabana,
492/202); Reumátòlogia — Botafogo

Centro de Reumatologia Botafo-
go -266-5998,226-7651 c 246-5443
(Rua Voluntários da Pátria, 445,
grupos 1306/7); Oftalmologia — Ipa-
nema — Clínica de Olhos Ipanema

247-0892 (Rua Ataulfo de Paiva,
414/511); Ultrassonografia — Lagoa

Echo Home — 286 0481 ou 266
4545 bip 2514 (Rua Sacopã 60/201).
Flores — Mercado das Flores de
Botafogo — Rua General Polidoro,
238 — Tcl.: 226-5844; Carlinhos das
Flores —Av. Geremário Dantas, 71

Jacarepaguá — Tcl.; 392-0037;
Roberto das Flores — Av. Automó-
vel Clube, 1661 — Inhaúma — Tel.:
593-8749.
Borracheiro — Avenida Prince-
sa Isabel, 272 — Copacabana —
Tel.: 541-7996; Rua Mem de Sá, 45,
Lapa (junto aos Arcos) com servi-
ços de mecânico, eletricista e rebo-
que. Telefone 224-2446.

Reboques — Auto-Socorro Bo-
telho — Rua Sá Freire, 127 — Sào
Cristóvão — Tel,: 580-9079; Auto-
Socorro Gafanhoto — Rua Aristi-
des Lobo, 156 — Rio Comprido —
Tel.: 273-5495; Avenida das Améri-
cas, 1577 — Barra da Tijuca — Tel.:
399-2192.

Chaveiros — Trancauto — Cen-
trai de Atendimento — Tel.: 391-
0770, 391-1360, 288-2099 e 268-
5827; Chaveiro Império — Rua
Corrêa Dutra, 76 — Catete — Tel.:
245-5860, 265-8444 e 285-7443.

Supermercados — Casas da
Banha — Rua Siqueira Campos, 69Copacabana.

Banco do Brasil (Agência) —
Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro — Ilha do Governador.

Baby-sitter — Castelinho de
Ipanema Creche Maternal Ltda
(Rua Barão da Torre, 468 — Ipane-
ma — tel.: 287-5397). A solicitação
de baby-sitter deve ser feita das 7h
às 19h, de segunda à sexta-feira e os
pedidos para fins de semana com
antecedência.

Correios e Telégrafos —
Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro — 3o andar

Ilha do Governador.

Taxi — Free táxi — 325-2122
(tarifa comum, motoristas autono-
mos e cadastrados no Freeuay —
contratos para viagens c cxcursôcs).
Restaurantes — Botafogo —
Beco da Pimenta — Rua Real Gran-
Jeza. F6. Tel.: 225-1235: Cheiro
Verde - Rua Real Grandeza, 289,
Tel.: 246-2570.

Josó Robofto Sorrn
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O sucesso

do Valentim

Danusia Barbara

Foi de mansinho: 11 meses no fundo de um botequim da rua da
Passagem. Só ia quem gostava mesmo de cozinha portuguesa, principal-
mente os amigos que, antes, enchiam sua casa da Barra para provar as
delícias da terrinha. Porque, no trabalho, o seu Valentim fazia é churrasco
— 26 anos de picanha, desde que chegara ao Brasil (primeiro na
churrascaria do Leme, depois na Palace, em Copacabana).

Hoje, não há mãos a medir. Quatro salões cheios até a borda,
sofisticações de um sistema de TV interno, mocinhas do Crato vestidas de
cachopa — e cada vinho, cada presunto, cada morcela, cada azeite, cada
queijo de sonho. Seu Valentim (desculpem, o Comendador Valentim
Monteiro dos Santos) fica pelo restaurante, conversando com os fregueses,
feliz e atento. E tudo isto num par de anos.

Dois anos, ouviu, dona equipe econômica do Governo?

Valentim tinha de tudo. Ti-
m f§ nha gerepiga, três partes de

vinho, uma de aguardente.
Tinha torresmo imprensado, coisa es-
tranhíssima que faz cigano português
morrer de prazer. Tinha queijo azeitão
de ovelha, macerado em bujões de
azeite fino. Tinha vinho do porto casei-
ro, proibidíssimo pelas leis do Alto
Douro desde o tempo do Marquês de
Pombal. Tinha marmelada da casa
Martins Costa, até pegar fogo no
Chiado.

Pois tendo todas estas preciosida-
des da terra lusa, não tinha um forno de
tijolo. O freguês chegava, pedia um
Reguengos de Monserraz, o Valentim
trazia uma, duas, três garrafas diferen-
tes desta região não demarcada, mas
maravilhosa, do Alentejo. O Valentim
trazia até (trazia de malvado) o Re-
guengos Terras d'El Rei, bom como um
premier grand cru do Pomerol. Mas se
pediam um leitãozinho à Bairrada, ele
esticava o beiço triste para dizer: "falta
o forno". E prometia: "vai ter".

Pois um dia o Valentim (já então
comendador) exportou sua lanchonete-
botequim Comer Bem para o outro
lado da rua, com sua pinga e seus pratos
do dia, comprou a casa vizinha, abriu
espaço e fêz o forno. Nada de ostenta-
ção ou fantasia — um forno de tijolos,
enorme, simples e eficiente, como os
que assam, na Bairrada, os leitãozinhos
e, no Alentejo, os cabritinhos, bem
como as broas de milho. Valentim anda
contente como quem ganhou uma usina
siderúrgica de Natal.

Agora, ele enche a boca para falar
do "meu forno", do "meu leitão à
Bairrada". E quem só comia coisas
corriqueiras, como línguas de bacalhau,
queijo alverca, queijo castelões, febras,
batatas à murro e farinheiras, comidas
assim comuns, passou a ter os frutos do
forno do Sr. Comendador. São broas de
milho assadinhas na hora. É o leitãozi-
nho novo, que soa crac-crac sob a faca.

O Valentim vai esta semana a Por-
tugal. Diz que é para garantir seus
temperozinhos e ingredientes do ano.
Que nada. Ele quer é chegar à Muna
dos Besteiros, onde nasceu há 52 anos.
Ele vai sentar na praça com os amigos e
esperar um pouquinho pela pergunta
inevitável: "E o Brasil, como vai?"
Valentim não vai falar do Plano Verão,
nem do cruzado novo. Ele vai contar
é... (é preciso dizer?)

Uma refeição — Comece
pelos bolinhos de bacalhau, por umas
lascas de presunto de Lamego. Se a
mesa for grande, peça chouriço, salpi-
cão, farinheiras, alheiras, morcelas e
morcelão (o morcelão é mais leve, só
leva sangue de porco com farinha de
arroz. A morcela tem também gorduri-
ilhas do porco).

A escolha do prato principal é com-
plicada, porque muita coisa apetecc.
Tem o leitão à bairrada, tem o cabrito à
valentina (homenagem à irmã Valenti-
na. Vem com as batatas assadas no
mesmo molho do cabrito). Há também
a carne de porco à alentejana, com
cubos do bichinho misturado às amei-
joas, temperados na massa de pimenta

e com batatas coradinhas. Ou então as
febras de porco, bifes finos de pernil em
vinha d'alho, feitos na frigideira com
um pouquinho de azeite.

As sardinhas assadas na brasa com
batatas capote (assadas com casca no
calor das cinzas do forno), a sopa à
alentejana (simples e ótima para fim-
de-noite, com pão, ovo pochê, coen-
tro), o bacalhau à lagareira, à valentim
(invenção do próprio. Frite de leve o
bacalhau, só para dourar. Coloque na
assadeira de barro, fatias de cebola,
dente de alho, louro, azeite. Meio copo
de vinho, deixa ferver com azeite. Jo-
gue em cima da posta. Paralelamente,
fazer um purê batata com leite e man-
teiga. Juntar. Cozinhar à parte brócolis
e juntar. Mais cebolinha em cima. Uma
fatia de muzzarela, um pouco de par-
mezão. Leva ao forno para gratinar.
Portanto nada de lusò-ortodo, mas tudo.
pelo comer gostoso).

Há ainda o caldo verde servido nos
pinicos de barro, o cozido dos domin-
gos, as lulas no espeto etc. A mesa deve
respirar tomando muito vinho (além do
Terras d'el Rei, do Borba, do Bairrada,
quem quiser esnobar pode pedir o Solar
das Francesas — garrafeira 1968— ao
preço de NCr$ 110,00). Como o ar
condicionado da Adega funciona, nin-
guém se lembra do calor lá fora.

Chegam os queijos. O Serra da
Estrela, amanteigado ou curado, rece-
be as preferências, embora a repórter
não abra mão do raro queijo dE Serpa.
Outros rumam para o azeitão ou para o
alverca, misto de leite de vaca com
ovelha).

Enfim os doces. Há os feitos aqui
mesmo: pastel de santa Clara, de Be-
lém, barriga de freira, toicinho do céu,
ninhos de ovos, pavê de chocolate,
musse de chocolate. Há os que vêm de
Portugal: D.Rodrigo (uma perdição de
fios de ovos com canela, embrulhada
em papel alumínio), ovos moles de
Aveiro, marmelada.

Para finalizar, vinho do Porto.
Adega do Valentim — Rua da

Passagem, 178, Botafogo. Tel: 295-
2748. Quarta a segunda, das 11 li à lh.
Tem manobreiro. Não é um restaurante
barato, o leitão à Bairrada está por
NCr$ 7,00.

Comer Bem — Rua da Passagem,
159. Com galetos, picanhas, prato-do-
dia servido num balcão comum.
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Valentim Monteiro c seus pintos: agora tem leitão á Báirmda

Os truques
Forno — de tijolos. Deve ser
bem aquecido, à lenha, até atingir a
temperatura utilizada para fazer
broas de milho, isto é, muito quente.
Quando os tijolos estão brancos de
tão quentes, afastar os rescaldos e
cinzas para o lado e enfiar o leitão
que já está na vara. O forno tem um
orifício na parede para receber a
vara.
Leitão — entre um mês e mês e
meio, amamentado exclusivamente
pela mãe (sob pena de não ter o gosto
característico e tão apreciado). Seu
peso em vivo deve oscilar entre 6,5
kg a 8,5 kg.
Preparo — escalde, limpe, la-
ve bem. Tempere com alho, sal,
pimenta, salsa, toucinho, gordura,

louro, vinho. O leitão assa por duas
horas. A vara vai sendo rodada e
durante a assadura o leitão é por
vezes retirado do forno (não da vara)
e borrifado com vinho branco ou com
água e sal. Os borrifos com um
raminho de carqueja ou louro são
para que a pele não rebente, ficando
com mau aspecto. Isto também me-
lhora o sabor da pele, não a deixa
queimar em demasia e torna-a estala-
diça, fácil de cortar e comer. A
operação é complementada com a
saída do leitão do ar quente para o ar
frio, "contipando-o". A constipação
é essencial para a pele do leitão.
R Do livro Cozinha Tradicional Por-
tugtiesa, de Maria de Lourdes Modes-
to. Editora Verbo.

Tempo Gueixas do Povo

RIO/NITERÍ
Parcialmente nublado a nublado
com possibilidade de pancadas
de chuvas e trovoadas isoladas, a
partir da tarde. Visibilidade de
boa a moderada. Ventos de Nor-
te a Sudeste, fracos a moderados
com possíveis rajadas ocasionais.
Temperatura estável. Máxima e
mínima de ontem: 36.5" em linn-
gu e 21° no Alto da Boa Vista.

Prcaman
05b46rain/l.2
17h52min/1.2

Baixa-mar:
12h07mia<0.5
00h22mioA).4

Nascente: 06h28min
Ocaso: 19h41min

E3DEZ

Chela
at«5 29/1

Nova

Mlnguante
30/1

Crescente
12/2

Chuva /
Q C'aro  ft*Nubiado /

Pare Nubiado

¦ A regiáo Sul permanece com céu nublado, chuvas
esparsas e trovoadas isoladas, cm conseqüência da
permanência da frente fria sobre esta região.

Os estados do Sudeste continuam com tempo
bom e possibilidade de pancadas e trovoadas tarde,
passageiras.

Nas demais regiões também permanecem as pan-
cadas isoladas ocasionais.

L'F Corel i^oes Mix. Mln.
PA: Nubiado 27.6 22.8
RR: Nubiado 22.6
AP: Nubiado 30.9 23.0
AM: Nubiado 23.4
RO: Nubiado 32.2 23.0
AC: Nubiado 20.0
SE: Ptc. nubiado 29.7 24.9
CE: l»tc. nubiado 26.5 23.5
PB he. nubiado 29 -
AL. Ptc. nubiado 26.7 21.5
RY Ptc. nubiado 29.6 23.9
PE: he. nubiado 30.6 21.8BA. Pte. nubiado 30.1 13.7
MA: Ptc. nubladn 26.6 22.4
PI Pte. nubiado 28.4 21.8
DF: Ptc. nubiado 27.4 18.8
MS: Pte. nubiado 28.3 21.5
MT Pte noblado 32 23.4
(X): Ptc. nubiado 32.6 20 2
MC. Ptc nubiado 29 20.0
SP Ptc nubiado 310 18.4
ES: Ptc. nubiado 30 23.6
PR Nubiado 27 18.0
SC. Nubiado 27.6 22.2
RS Nubiado 30.5 23.2

Condipfes Mil Mia.\rmJfrdJ nubiado 0Beirut nubiado 18 12Bdjrado nubiado -1BfTiim clxro -3Rcnnodjs nubUdo 23 20Brynta nubiado 2) iBrixriu nubiado -3Bodapesir nubiado 0Bacon* Aim dam 36 15Cirm nubiado 25 17Ghiatgo aubUdo 0l'oprai»*aeni cubbdo 4.Cairo claro 19 7Fjtorrirao claroFrankfort nubiado 0(.-farbr* su^ado ¦* !Ik«8 Koeg nubiado 16 !<*si^iatio 2S J9jr-tmJm claro 14 2s^biado 24lota* nubiado l* 5l/adrcs rabiado 21 \ryta nubiado *6 gMtin daro 11 -3Mexico daro 24 9Mime daro 23 14I Modr-Trira diro 35 24I Mo«trai esKaJboobisdo -2 *Drii c ur es
[ Vrvj dJCO 16 2 t

SI cc-jl- !5 J
| Sfe Fraacaa) riaro 15 6 |

Botafogo
Teresa Caldas, síndica do Edifício Da-
niela, na Rua Rodrigo de Brito, 25, em
Botafogo (Zona Sul), quer saber com
que autorização o canteiro de obras do
Metrô, instalado em sua rua, desrespei-
ta a Lei do Silêncio. Ela contou que os
peões da obra trabalham diáriamente
até as 2 da madrugada, utilizando brita-
deiras barulhentas, que não deixam os
vizinhos dormir. O ronco dos motores
de caminhões cheios de cimento e entu-
lho, durante toda a noite, também
perturba os moradores. Como síndica,
Teresa levou a reclamação dos condô-
minos ao gerente de obras do Metrô e
contou que cie exibiu uma autorização
para execução dos trabalhos até as 22h."Mesmo assim a Lei do Silêncio está
sendo desrespeitada e o Metrô pensa
que agente é bobo".
¦ A assessoria de imprensa do Metrô
declarou que ainda não havia tomado
conhecimento do fato, mas explicou que
quando os operários estão realizando
trabalho de concretagem, é impossível
interromper. Caso contrário, todo o
serviço tem de ser recomeçado nova-
mente. Mas o trabalho de concretagem
só ocupa no máximo dois dias alternados
da semana e tem licença da Prefeitura.
Como a queixa de dona Teresa diz
respeito a todos os dias, a assessoria de
impreasa prometeu tomar providências
para fazer cumprir a Lei do Silêncio,
que vai das 22h as 7h. Caso a síndica ou
qualquer um dos condôminos do Edifí-
cio Daniela queiram extreitar relações
com o Metrô para continuar tratando
desta questão, o telefone e 256-6043.

Catumbi
Dobres Sotero, moradora da casa n° 19
dj Rua Valença. no Catumbi, Centro
do Rio, contou que basta chover, para
que o transformador do Largo do Ca-
tumbi, em frente a sua rua, apresente
defeito e corte a luz das casas e da rua.
Dolores contou que isto acontece de dia
ou de noite, e ela sente medo porque
saem faíscas do transformador. "As
equipes da Ligth já estão até acostuma-
das a vir consertá-lo, mas para que o
problema seja resolvido de vez, é preci-
so substituí-lo por outro novo, se não,
qualquer hora dessas, o transformador
vai explodir, lenvando nossas casas pe-
ios ares „ alertou.
B A assessoria de comunicação da Li^th
prometeu acionar uma equipe ao local

para analisar se o transformador preci-
sa ou não ser substituído por outro e
informou que dona Dolores não precisa
temer qualquer tipo de explosão, porque
essa possibilidade não existe. Quando
um fuzível desarma, sempre saem
faíscas.

Centro
O morador de Botafogo, Júlio Sócrates
Lopes dos Santos, telefonou pela se-
gunda vez para se queixar dos buracos
que tem de enfrentar durante o trajeto
diário que realiza para chegar a Aveni-
da Brasil. Júlio contou que a assessoria
de comunicação da Secretaria Munici-
pai de Obras prometeu em resposta a

sua última queixa a esta coluna, que
reasfaltaria e taparia os buracos ao
longo do Viaduto São Sebastião e tam-
bém da descida do mesmo, que vai dar
na Avenida Rodrigues Alves, mas ain-
da não cumpriu. Resultado. Entre uma
e outra tentativa de desvio, Júlio que-
brou mais uma vez a suspensão de seu
automóvel e vai ter de gastar NCz$
40,00 de mecânico.
B A assessoria de comunicação da Se-
cretaria Municipal de Obras lamenta a
situação e prometeu mais uma vez dar
prioridade ao reasfaltamento do Viadu-
to São Sebastião, bem como a sua conti-
nuação, que vai dar na Avenida Rodri-
gues Alves. Os buracos também serão
tapados.

¦ A CEG — Compa-
nhia Estadual do Gás
cometeu mais um crime
lesa consumidor aumen-
tando suas tarifas cm
cerca de 80% em pleno
regime de congelamen-
to. A conta de dezem-
bro, com consumo de
40m' foi menos de CzS 5
mil, isto com multa,
pois o prazo de venci-
mento foi muito antes
do recebimento da con-
ta. A de janeiro, com
um consumo de 53m\
veio com multa: NCz$
10,86. Quando reclamei

Megafone

no balcão a funcionária
disse que era aquilo
mesmo. Sebastião de
Azevedo — Rio.

¦ Quero protestar com
veemência pelo descaso
e abandono com que
sào tratados os cantei-
ros, as alamedas e as
sepulturas do Cemitério
Jardim da Saudade, em
Jardim Sulacap. O mato
e capim estão tão gran-
des, a ponto de encobri-
rem as vias de acesso e
até os números dos jazi-
gos, especialmente os

que se situam nas qua-
dras de n"s. 40.000. As
lápides não são coloca-
das, apesar de terem si-
do parte obrigatória nos
contratos. Há nove me-
ses que fizemos essas
reclamações. O admi-
nistrador alega que há
falta de granito, mas
que se o reclamante qui-
ser fornecer, eles provi-
denciarão a gravação do
nome (...) Com tudo is-
so, já mandaram cobrar
a taxa de manutenção
para 1989 em OTNs!
Dr. Divo Ürciuli — Rio.

||Wip§

Em sua edição dodia 8 de
janeiro de 1989, o JORSAL DO
BRASIL publicava a seguinte
queixa: 

' Queixam-se-nos contra
repetidos escândalos que se dáo
em um barbeiro do largo do Ca-
tumby. para o qual. por várias

vezes temos chamado aítenção
da polícia. As famílias vizinhas
sentem-se incomodadas jã peios
actos a que assistem. Já pelas
palavras indecorosas". E tam-
bém: "Escrevem-nos v.arios ne-
gociantes. reclamando contra a
proibição de serem vendidos cer-
tos artigos de carnaval, para os
quaes sempre houve franquia, e.
entretanto, este anno se lhes tor-
nou proibido a venda".
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Morador de Angra exige e usina 
promete 

segurança

Rodrigo França Taves

ANGRA DOS REIS, RJ — Os seis
mil moradores üo distrito do Frade — a
quatro quilômetros do Centro de Angra
dos Reis e a seis da usina nuclear Angra I
— onde um alarme falso de acidente
nuclear provocou pânico na noite de
segunda feira, passarão a contar, em 1(1
dias, com um telefone ligado em linha
direta com a sala de controle da usina
Angra I, para obter informações imedia-
tas sobre possíveis acidentes. A promessa
foi feita ontem à noite pelo chefe da
central nuclear, engenheiro Pedro Figuei-
redo, às quase 1.000 pessoas que lotaram
a praça principal do distrito para ouvir as
primeiras explicações oficiais sobre o aci-
dente.

O telefone será instalado no posto de
gasolina Chopotrês, ponto de encontro
da população do Frade estabelecido pelo
plano de evacuação. Bastará tirá-lo do
gancho para que o operador atenda.
Pedro Figueiredo lamentou o disparo
acidental e disse que o sistema estava
garantido contra esse tipo de falha. Ele
informou ter convocado a empresa Na-
kaiama, que projetou os alarmes, para
descobrir se a sirene foi realmente acio-
nada por um raio. O chefe da usina disse
também que os engenheiros de Angra I
demoraram a aparecer no Frade para
acalmar a população porque só ficaram
sabendo do alarme falso às 22hl5, alguns
minutos depois que ele parou de tocar.

Documento dá

exata medida

do despreparo

Francisco Luís Noel

Um 
acidente grave na usina nu-

clear Angra I, em Itaorna, An-
gra dos Reis (150 quilômetros ao sul
do Rio), encontraria a Defesa Civil
estadual no município completamente
despreparada — sem equipamentos
de detecção e medição de radiação,
sem veículos para transportar tropas
de bombeiros e sem linha telefônica
direta com quartéis do Corpo de
Bombeiros próximos —, além de es-
tradas cm precário estado de conser-
vação. O alerta consta de documento
com que o governo estadual está bus-
cando financiamento de US$ 185 mi-
Ihões (NCzS 185 milhões) junto ao
Banco Mundial e a bancos alemães,
para dotar a região das condições
necessárias ao êxito do plano de
emergência em caso de acidente nu-
clear.

Concluído em dezembro pela Se-
cretaria de Indústria e Comércio, o
documento enfatiza, além das carên-
cias da Defesa Civil e das estradas, as
deficiências da Polícia Militar na re-
gião, com 110 mil habitantes, dos
quais 68 mil na área de até 20 quilo-
metros en torno de Angra 1.

Ele admitiu não ter nenhum controle
sobre o funcionamento dos alarmes.

Para justificar a demora do socorro
aos moradores o tenente-coronel Luís
Carlos Chauvct, comandante regional de
Defesa Civil, disse que, se houvesse um
vazamento radioativo de verdade, o pia-
no de evacuação teria sido posto cm
prática antes do acionamento do alarme,
para evitar pânico. "Sc não houver no
posto de gasolina ônibus, caminhão, trem
e navio esperando por vocês, o alarme
não é nada, pois ninguém vai produzir
pânico tocando sirene sem primeiro ar-
mar todo o esquema de remoção
garantiu. Ele confirmou que o Frade está
dentro da área estabelecida para ser eva-
cuada em 24 horas. "Não é preciso ficar
desesperado, porque temos muito tempo
de um nascer do sol até o outro",
afirmou.

O coronel bombeiro admitiu, no en-
tanto, que a população está desinformada
sobre o plano. "Precisamos fazer um
trabalho nesse sentido, mas acontece que
a execução do plano passou a ser tarefa
do Exército, que o está analisando e
aperfeiçoando. Estamos preparando um
novo trabalho de conscientização da co-
munidade, mas, infelizmente, aconteceu
esse acidente inesperado ", disse ele aos
moradores, que seguravam faixas e carta-
zes reclamando do alarme falso e exigin-
do o desligamento da usina nuclear.

A direção de Angra I elogiou os que

O documento, intitulado Necessi-
dades estaduais de recursos para a
evacuação da população da região de
Angra dos Reis cm caso de acidente
nuclear, é o segundo trabalho efetua-
do pelo governo do estado sobre as
carências da região de Angra dos
Reis. As necessidades são divididas
em sete programas: apoio rodoviário,
transporte público, telecomunicações,
defesa civii, segurança pública, con-
trole do meio ambiente e saúde pú-
blica.

Dos US$ 185 milhões que o go-
verno considera necessários para asse-
gurar a execução do plano de emer-
gência, US$ 125 milhões são destina-
dos a investimentos, com a aplicação
dos USS 60 milhões restantes no
custeio de todos os serviços durante
cinco anos A maior parte dos investi-
mentos (45%) está voltada para a
recuperação e a melhoria das estradas
estaduais na área — RJ-155 (Angra-
Barra Mansa, passando pelo municí-
pio de Rio Claro) e RJ-165 (Paraty-
Estado de São Paulo, com saída em
Guaratinguetá). No aparelhamento
da rede de telecomunicações da re-
gião seriam aplicados 21,3%, enquan-
to os gastos com defesa civil ficariam
em 9,3%.

Ante a constatação de que são"extremamente reduzidos" os recur-
sos da Defesa Civil, com cinco vcícu-
los e 140 bombeiros em Angra dos
Reis e Paraty, o documento prevê a
construção de um centro de treina-
mento da Defesa Civil e de quartéis
em Paraty, Rio Claro e nas localida-

se dirigiram para o posto de gasolina e os
que sintonizaram a Rádio Angra — pri-
meira emissora a informar que o alarme
era falso — pois as duas medidas constam
do plano de evacuação. Pedro Figueiredo
pediu ao prefeito Nagai Neirobis que
enviar à usina um documento com reivin-
dicaçõs elaborado ontem por alguns mo-
radores do Frade.

Manifestação — Os moradores
do Frade cancelaram a caminhada de
protesto que fariam ontem até a usina.
Mas cm Lídice, distrito de Rio Claro, a
30 quilômetros de Angra I — cuja popu-
laçào também entrou em pânico ao saber
do alarme pelos que fugiam do Frade —
100 pessoas interromperam o trânsito na
estrada que liga Angra à Volta Redonda
e Barra Mansa (RJ-155) durante mais de
seis horas, em protesto contra o fato de
não terem sido informados sobre o dispa-
ro do alarme, já que, na localidade, não
há sirene.

Os manifestantes queimaram pneus
de caminhão e pedaços de madeira na
rodovia a partir de 4h da madrugada.
Somente às lOh os policiais do 10° BPM,
que assistiram a toda a manifestação,
desobstruíram a pista. Não chegou a
ocorrer retenção no fluxo de veículos,
que era pequeno. Os mais prejudicados
foram os quase 400 funcionários de An-
gra I que moram em Lídice e Rio Claro,
porque os ônibus em que iam trabalhar
ficaram retidos.

des do Frade e de Mambucaba (An-
gra), além da compra de dosímetros
(medidores de radiação), de dois veí-
culos para transporte de tropas, de 29
carros e de sistema de comunicações.
A retirada da população contaria com
duas lanchas de proa fechada com 560
lugares, que substituiriam, em condi-
ções normais, as barcas da Conerj na
área; e 50 ônibus alocados nas escolas
da região, disponíveis imediatamente
após eventual acidente nuclear.

As necessidades apontadas pelo
estado incluem a instalação de um
batalhão da PM cm Santa Cruz (Zona
Oeste do Rio), a 100 quilômetros de
Angra I, com quatro companhias dis-
poníveis para a manutenção da ordem
c a segurança da população em caso
de acidente. O estado prevê, ainda, a
criação de um posto da Feema (Fun-
dação Estadual de Engenharia do
Meio Abicnte) cm Angra dos Reis,
para o acompanhamento dos impac-
tos ambientais causados pela opera-
ção da central nuclear.

Como a principal rota dc fuga em
caso de acidente — a rodovia Rio-
Santos (BR-101) — é federal, os in-
vestimentos para sua recuperação não
são incluídos no documento do gover-
no estadual. Mas a preocupação com
as condições da estrada é assinalada
pelo documento: nos últimos cinco
anos, o tráfego esteve interrompido
por 19 vezes em diferentes pontos da
BR-101 e por 11 vezes foi reduzido a
meia pista em vários locais, de acordo
com estatística do DNER.

Paulo Nlcolella!®wFfi

Quase Í.ÕOÒ moradores do Frade se reuniram para cobrar explicações da direção dc Angra I

Diretor da usina inocenta Furnas

O diretor da Central Nuclear Almi-
rante Álvaro Alberto, engenheiro Pedro
Figueiredo, definiu como "um negócio
desagradável" o toque acidentaal do alar-
me no Frade, 3o distrito de Angra dos
Reis. Figueiredo eximiu Furnas Centrais
Elétricas de qualquer responsabilidade
pelo episódio, afirmando que sua apura-
ção cabe à Defesa Civil de Angra dos
Reis, que controla as quatro torres de
alarme instaladas em 1986 — somente
cinco anos depois da inauguração de
Angra I -4- na área de cinco quilômetros
em torno da usina, localizada cm Itaorna.

Apesar de observar que,"teórica-
mente, a sirene não deveria ter tocado",
Pedro Figueiredo afirmou que o disparo
acidental de alarmes nucleares "é coisa

comum nos Estados Unidos", pro-
curando minimizar o episódio ocorrido
no Frade. Explicou que, em caso de
acidente grave com o reator, caberia à
Defesa Civil acionar os alarmes por con-
trole remoto, logo após receber aviso da
central nuclear. "Seria um toque contí-
nuo seguido de mensagens da rádio (a
Rádio Angra-AM)", disse ele.

A interpretação de Figueiredo é de
que "uma descarga elétrica na tempesta-
de procovou uma corrente elétrica que
afetou os equipamentos de controle".
Não sabe explicar, porém, como o aci-
dente ocorreu, já que o acionamento de
alarme pela Defesa Civila depende de
mensagens cm duas freqüências de rádio

diferentes, "justamente para evitar toque
acidental". Ele afirmou que, apesar de a
apuração do caso ser atribuição da Defe-
sa Civil, solicitou a técnicos da usina
relatório sobre o episódio.

Equipe de instrumentadores e eletri-
cistas foi enviada ao Frade, para reparo
da torre avariada, logo depois que mora-
dores começaram a telefonar para a usina
em busca de informações. O reator de
Angra I está desligado — para manuten-
ção de rotina — desde o dia 20 e será
reativado hoje. A Comissão Nacional de
Energia Nuclear (Cnen), fiscalizadora
das atividades nucleares no país, não foi
acionada para apurar o toque acidental
do alarme.

Acidente desnuda plano de emergência

Na falta de qualquer treinamento
eficaz promovido pela Defesa Civil desde
que a usina nuclear Angra I foi inaugura-
da, em 1981, o alarme falso que soou na
segunda-feira c deixou em pânico os
moradores do Frade, 3" distrito de Angra
dos Reis, acabou deflagrando o primeiro
exercício do plano de retirada da popula-
ção. Se a sirene tivesse anunciado mesmo
um acidente em Angra I, com liberação
de substâncias radioativas na atmosfera,
a evacuação da área dificilmente teria
deixado de ser uma catástrofe. Em pelo
menos quatro pontos, prescrições ele-
mentares do plano de emergência não
funcionaram:

1 — A sirene locou inicialmente por
15 minutos c parou, por falta de energia

elétrica no Frade — o que teria ocorrido
se houvesse mesmo um acidente. Segun-
do o plano de emergência, o alarme teria
de tocar incessantemente, enquanto as
emissoras de rádio da região transmiti-
riam instruções para a retirada.

2 — Os moradores entraram em
pânico — demonstrando total despreparo
para a retirada, já que o desespero pode-
ria causar mortes — e, no tumulto, che-
garam a arrombar um posto telefônico.
Além de nunca ter realizado treinamen-
to, a Secretaria Especial de Defesa Civil
(Sedec), do Ministério do Interior, recu-
sou projeto de controle de pânico enco-
mendado cm abril de 87 à presidenta da
Escola Brasileira de Psicanálise e Etolo-
gia, Elisabeth Brasil Paulon, pelo coorde-

nador regional da Sedec, coronel Renato
Ribeiro da Silva. Alegação da recusa:
falta dc verbas.

— Enquanto alguns moradores
afluíram para um posto de gasolina no
Km 120 da rodovia Rio-Santos — um dos
pontos dc encontro para o resgate, segun-
do o plano —, outros debandaram de
automóvel pelas estradas e alguns ocupa-
ram a pista na tentativa de fugir de
carona, no Km 122, se expondo a atrope-
lamentos.

— A Defesa Civil municipal teria
problemas de comunicação para partici-
par dos trabalhos de retirada dos mora-
dores, se tivesse havido acidente na usina
nuclear.

Mareello recebe verba e 
paga 

servidores da Saúde

BRASÍLIA — O prefeito do Rio de
Janeiro, Mareello Alencar, recebeu do
ministro da Previdência e Assistência
Social, Jader Barbalho, um cheque de
NCzS 5 milhões, primeira parcela da
verba de NCzS 470 milhões que será
usada para sanear a área de Saúde da
cidade. Esses recursos serão aplicados no
pagamento dos servidores da área, atra-
sado há três meses. "Essa soma aliviará
um setor e eu poderei aplicar recursos em
outras áreas. Além disso, conto com
verba do Banco do Brasil".

A segunda parcela, de igual quantia,
será liberada "muito em breve", confor-
me o ministro. Alencar espera recebê-la
dentro de 30 dias e quer melhorar a
precária situação hospitalar da cidade,
onde estão funcionando apenas 16 hospi-
tais. O restante da verba será liberado
pelo ministério se o plano de saneamento
da área de Saúde dá Prefeitura do Rio,
apresentado ontem, for aprovado. O mi-
nistro espera assinar o convênio ainda
este ano.

Crise geral — A crise da Sáude
no Rio não está afetando apenas os
hospitais da rede municipal, mas também
os das redes estadual e federal.O fecha-
mento dos hospitais municipais Miguel
Couto e Sousa Aguiar (maior pronto-
socorro da América Latina) está sobre-
cai regando as emergências c o atendi-
mento. principalmente, nos hospitais Ge-
túlio Vargas (estadual), do Andaraí. da
Lagoa e de Ipanema (todos do luamps).

Todo o atendimento de neurocirur-
gia. que sempre foi prestado nos hospitais

Sousa Aguiar e Miguel Couto — únicos
no município com equipes especializadas
—, está interrompido. Os casos de trau-
matismo craniano que chegavam às emer-
géncias dos demais hospitais eram ime-
diatamente transferidos tanto para o
USA como para o HMC. A morte, por
falta socorro especializado, de Luís Car-
los Cordeiro, na segunda-feira passada,
vítima de traumatismo craniano, é um
exemplo.

Com o funcionalismo municipal cm
greve há quase quatro meses, os hospitais
do Inamps foram obrigados a reduzir o
número de leitos nas enfermarias por
falta de auxiliares de enfermagem. É que
muitos desses profissionais são funciona-
rios municipais, cedidos às redes federal e
estadual, e não estão comparecendo ao
trabalho desde setembro por falta dc
pagamento de seus vencimentos. O Hos-
pitai do Andaraí, com 600 leitos, teve que
reduzir seu atendimento ambulatorial pa-
ra 241) leitos. Seu Centro de Tratamento
de Queimados, único no município, com
23 leitos, opera apenas nove, devido à
falta de auxiliares.

A maioria dos hospitais se queixa da
falta de profissionais especializados. O
diretor dc divisão do Hospital Estadual
Pedro II, Paulo Branco, disse que os
médicos estão deixando seus empregos
nos hospitais públicos cm busca de me-
Ihores salários. O Pedro II, mesmo com
funcionamento razoável, carece não só
de neurocirurgiões em suas equipes de
emergência, como também de ortopedis-
tas para o atendimento de enfermagem.

Atendimento — Na Zona Sul
da cidade, o Hospital da Lagoa incremen-

tou seu atendimento de emergência para
absorver os pacientes do Miguel Couto.
O Hospital dc Ipanema está capacitado a
atender qualquer situação de extrema
gravidade, pois possui equipamentos pa-
ra todos os tipos de cirurgia. Na Zona
Norte, mesmo com o número de leitos
reduzidos, o Hospital do Andaraí está
atendendo grande parte dos pacientes
que antes eram levados para o Sousa
Aguiar.

Nos subúrbios e na Zona Oeste, o
Hospital Estadual Getúlio Vargas, que
atende a população da Baixada Flumi-
nense, está com o Centro Cirúrgico par-
cialmente desativado para obras. Cin-
qüenta por cento dos leitos foram reduzi-
dos devido à falta de auxiliares de enfer-
magem.

? O Ministério da Previdência e
Assistência Social assinou

convênio com a Secretaria Esta-
dual de Saúde no valor de NCz$
300 mil para dar continuidade ao
programa de combate à dengue. O
programa foi afetado pela desmo-
bilização de 2.208 guardas contra-
tados pela secretaria para erradi-
car focos de aedes aegypti e aedes
albopictus, mosquitos transmisso-
res da doença. Na segunda sema-
na de janeiro, a Sucam (Superin-
tendência de Campanhas de Saú-
de Pública) descobriu 20 casos
suspeitos de dengue na Zona Nor-
te do Rio. seis dos quais já confir-
mados.

A saúde doente do Rio

Omissão de socorro provoca inquérito

O secretário estadual de
Hélio Saboya. determinou
taurado inquérito policial
responsabilidades na morte
los Alves Cordeiro, de 31
v itima de atropelamento no
sado, em Senador Camarã
horas em uma ambulância
percorrendo oito unidade
da cidade sem receber atenc
co. vindo a morrer com

Policia Civil,
que seja ins-
para apurar
de Luís Car-
anos. que —
domingo pas-— passou 14

i do Inamps,
i hospitalares
limento medi-
traumatismo

rai H.i VnÜra

lizada). onde será aberto o inquérito,
disse que. primeiramente, devem scrcha-
mados a depor todos os chefes de equipe
dos hospitais que negaram socorro, o
motorista da ambulância que transportou
Luís Carlos durante as 14 horas e a irmã
da vítima, Laucincia Cordeiro Nunes, dc
27 anos. que o acompanhava. O inquérito
aberto na 34a DP. cm Bangu, será junta-
do ao processo do DPE.

Promotor — O promotor desig-

nístrativo — aberto ontem na Secretaria
Municipal de Saúde, por ordem do gover-
nador Moreira Franco — pode servir de"subsídio para o processo penal". O
Código Penal brasileiro prevê uma pena
de 1 a 6 meses de detenção para os casos
de omissão de socorro, podendo ser tri-
plicada se. da omissão, resultar morte.

No inquêriio administrativo da Se-
cretaru Municipal de Saúde, foram ouvi-
dos ontem os depoimentos do motorista
da ambulância. Júlio César Alcântara
Machado e chefes de equipe do posto
do Inamps de Bangu: Yow Otsuka. Ilo
Miranda Bastos e EriÉsto Mello Vaseon-

"Hospital Especialidade 
Condipoes Atuals |

Andaral (Inamps) Geral (com Centra Emergencia em funcionamento.
de Tratamento Numeros de leitos reduzido a
de Queimados) 40%. Carencia de neurocirur-

gioes.
Carlos Chagas Geral (Marechal Hermes) Atendimento

ambulatorial e de emergencia so-
brecarregado devido & grave do
muniefpio. Raio X funcionando.

Rocha Faria Geral Emergencia em funcionamento,
(Campo Grande) apesar de estar em obras. NSo

atende casos de neurocirurgia
Anchieta Ortopedia e Nao tem servigo de pronto-
(Caju) Traumalologia socorro, apenas atendimento am¬

bulatorial.
Pedro II Geral Emergencia e clinicas em funcio-
(Santa Cruz) namento. Carencia de especialis-

tas em ortopedia e neurocirurgia.
Lagoa (Inamps) Geral Emergencia provis6ria durante

grave do municipio.Nao possui
neurocirurgioes nas equipes de
plantao.

Ipanema (Inamps) Geral Atendeapenasemergenciascirurgicas.
Laranjeiras Cardiologia S6 emerg§ncias cardiologicas.
(Inamps)
Souza Aguiar Geral

Ambulat6rio fechado. EmergSn-
(Centro) cia precaria, evita receber pa-

cientes.
Miguel Couto Geral Fechado.
(Leblon)
Salgado Filho Geral Fechado.
(Meier)
Carmela Dutra Geral Fechado.
(Rocha Miranda)
Alberto Schweitzer Geral Atendimento emergencial
(Realengo) precario. Raio X quebrado.
Getulio Vargas Geral Atendimento sobrecarregado-
(Penha) Centra cirurgico paraialmente de-

sativado.

PAM Del Castilho Ambulatorial Fechado.
PAM Meier Ambulatonal Atende apenas emergencias clinicas

(cardiologia equipada)
PAM Praga da Nao possui Ortopedia, apenas Odontolo-
Bandeira Ambulatorial gia, Pediatna e Psicologia.
PAM Penha Geral Ambulaforio ate as 19h. Emergen¬

cia 24 horas por d;a. Possui ape-
nas 12 leitos.

Domingo Programa J33
Os seus programcs do semcna.

Câmara aprova

doas mensagens

A Câmara Municipal aprovou duas
mensagens do prefeito Mareello Alencar
sobre a emissão de Letras do Tesouro do
Município, "destinadas ao atendimento
das operações dc crédito, giro da dívida
municipal e financiamento de obras prio-
ritárias". A mensagem 001 (de títulos do
Tesouro municipal, as carioquinhas) foi
aprovada por 27 votos a três; a 002
(títulos financeiros do Tesouro munici-
pai), por 30 votos a 4. Os votos contra
foram basicamente do Partido Liberal
(Neuza Amaral, Américo Camargo e
Ronaldo Gomlevsky), que alegou não
estar especificado nos projetos de lei a
destinação dos recursos ao pagamento
dos salários atrasados dos funcionários —
um compromisso assumido por Mareello
Alencar.

Observando que o "poder da Câmara
é fiscalizador", Américo Camargo recu-
sou-se a aprovar o projeto porque não
define o número dc letras a serem emiti-
das. Assim como os outros vereadores do
PL, ele quer que os funcionários recebam
o que lhes é devido, mas não acredita que
o prefeito irá fazê-lo através das LTMs.
Essa medida (um adiantamento de recei-
ta). para eles, apenas irá "comprometer a
receita". O vereador do PDS, Wilson
Leite Passos, também votou contra a
segunda mensagem (não estava presente
à votação da primeira), considerando não
ser justo dar mais créditos ao Rio de
Janeiro, que já será bastante beneficiado
com os tributos estabelecidos pela nova
Constituição.

O vice-líder do PDT na Câmara. Tito
Ryff. garantiu que o dinheiro da venda
das LTMs, cerca de NCzS 24 milhões, e
os recursos que entrarem em caixa (IPTU
e ISS) serão utilizados para saldar as
dívidas com o funcionalismo (só o mês de
dezembro e o 13" somam NCzS 20 mi-
Ihões). Riff disse que, como a emissão
visa à antecipação de receita — o que
significa cobrir despesas de todo tipo nos
meses em que a arrecadação é fraca —. o
Banco Central não autorizaria uma desti-
nação definida dos recursos. Ele negou
que .! operação vá comprometer as contas
da Prefeitura. "Não é endividamento,
apenas uma antecipação de receita que se
e^otou. O íbbjetivo é reajustar o fluxo de
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P'ra que discutir com madame (anos 50)
Janet de Almeida e Haroldo Barbosa
Madame diz que o samba tem cachaça
Mistura de raça
Mistura de cor
Madame diz que o samba democrata
E música barata, sem nenhum valor.

Velhos

a crise 

(mas 

não

tempo em que os brasileiros já ganhavam pouco,

"Queremos ajudar os cariocas a enfrentar
com bom-humor os problemas da cidade", diz
Mauro Silveira, de 37 anos. um dos três integran-
tes do grupo Diz Isso Cantando. Com apenas um
ano de vida e se apresentando em público pela
primeira vez, o grupo c integrado por três grandes
conhecedores de música que não vêm incompati-
bilidade entre a inspiração do artista e a raèticulo-
sa paciência dos garimpeiros de arquivo. "Nosso
trabalho é uma tentativa de resgate de obras-
primas da música brasileira, com a interpretação
de alguns autores conhecidos e de muitos mestres
que o grande público não chegou a conhecer",
acrescenta Mauro.

O carioca José de Barros. de 46 anos. é
músico, cantor e advogado e fez parte do grupo
Coisas Nossas, que realizou trabalho semelhante
ao do Diz Isso Cantando há alguns anos. Mauro é
paulista — "que ninguém é perfeito", brinca —e
desde 1970 trabalha em teatro como ator. diretor,
produtor e roteirista. Atualmente é responsável
pela Casa Paschoa! Carlos Magno, da Fundação
Nac.onal de Artes Cênicas, ligada ao Ministério
da Cultura. José de Barros e Mauro Siheira
cresceram ouvindo samba — o primeiro na velha
Lapa. no Rio. e o segundo, filho de pais artistas,
em São Paulo — e se associaram ao violonista
clássico e engenheiro do DNER Roberto Guerra.
38 anos. íjue já tocou corn crupos de rock e pela
primeira vez incursíona no samba.

Hnfre as 400composições Gue recolheu, alsu-

Música Brasileira, o grupo selecionou 50 para os

cisamos achar um patrocinador para prosseguir
em nossas pesquisas. Queremos atuar num merca-
do mais livre, como clubes e teatros, porque nosso
maior interesse é o prazer de trabalhar com um
material tão vasto e interessante", conta Mauro,
que conhece de cor mais de uma centena de letras.

A pesquisa partiu do conhecimento anterior
dos três sobre o assunto e de publicações sobre a
história do samba no Brasil. Pelo título das
músicas, eles pediam ajuda a Jairo Severiano. um
dos maiores estudiosos da música popular brasilei-
ra. que consultava seus catálogos através de
computador e devolvia fitas gravadas ao grupo.Poi através desse trabalho minucioso que eles
descobriram a influência decisiva de São Paulo
nos sambas da primeira metade do século."A primeira referência à palavra samba ocor-
reu cm 1892| em São Paulo, quando o músico
erudito Alexandre Levy, de origem francesa,
compôs a Suíte Brasileira, em quatro partes, a
ult:ma chamada Samba. Depois vieram vários
compositores paulistas, como Isaurinha Garcia e
Paulo Vanzolini. o autor de Ronda, que morou no
Rio muito tempo", ensina Mauro.

Durante a pesquisa, eles também descobriram
o precursor do breque, tão habilmente utilizado
por Moreira da Silva: foi Heitor do Catumbi.
nascido em 1895. contemporâneo de Noel Rosa.
Donga e Sinhô, que trabalhou com o grupo de
Chiquinha Gonzaga e foi autor dos primeiros
jingles publicitários em radio. "Para o show.
selecionamos os sambas que não são conhecidos e
que são ricos em humor e inteligência. Os sambas
do Moreira da Silva são ótimos, mas ainda não
existe ninguém melhor que o próprio para inter-
pretá-Sos" . diz Mauro.

Célia Abend

Kão 

é de hoje que os brasileiros en-
frentam crises políticas e econômi-
cas, escutam promessas vazias em
campanhas eleitorais, sofrem .com o

desemprego, baixos salários e preconceito de cor.
Talvez a principal diferença seja que, há meio
século, essas agruras eram registradas com um
pouco mais de humor, servindo de matéria-prima
para um divertido painel sócio-cultural da vida
urbana do país, montado por sambistas consagra-
dos ou anônimos. São as peças menos famosas
desse quebra-cabeça que o grupo Diz Isso Cantan-
do, formado por três músicos e pesquisadores da
cultura brasileira, apresenta no show Humor no
Samba, hoje, às 12h30, no Paço Imperial (Praça
15, Centro do Rio).

O espetáculo faz parte do projeto Música na
Hora do Almoço, patrocinado pelo Montreal
Bank e inaugurado ano passado. Quem quiser
comprovar que a crise é tão antiga quanto o
próprio samba vai conhecer, de quebra, o Fino (às
vezes nem tanto) humor de 30 compositores,
entre eles Ismael Silva, Sinhô, Haroldo Barbosa,

Nelson Sargento e Adoniran Barbosa, em obras
pouco divulgadas.

A hora do almoço, aliás, não poderia ser mais
propícia para se apresentar ao público um samba
de Noel Rosa (composto em parceria com Artlnir
Costa, em 1932) chamado Sem tostão, em que o
boêmio de Vila Isabel conta a história de um
sujeito tão magro, mas tão magro que precisou ir
à Prefeitura para saber quanto pagar "para ter
uma licença para viver sem almoçar". Num golpe
de mestre, a cabeça irreverente de Noel juntava
dois flagelos brasileiros na mesma piada: fome e
burocracia — problemas, como se sabe, bastante
atuais. Mas este é só um exemplo.

Na década de 50, Waldeck Artur de Macedo,
conhecido como Gordurinha, compôs com José
Gomes um samba chamado Meu Enxoval, que
relata a vida de um pernambucano que veio para o
Rio e não conseguiu emprego. Com muito realis-
mo mas recheado de bom humor, Gordurinha
mostra a relação de dependência entre os desem-
pregados c as páginas de classificados dos jornais:
o JORNAL DO BRASIL, na épwca um jornal
especializado em classificados; a Ultima Hora de

Calouro teimoso (anos 50)
Gordurinha e Nolínho
Tenho tanta vontade
De ser um cartaz internacional
De ver meu nome em manchete de jornal
Gravar um disco, ser da fina flor
Ir pra parada, sim senhor
Acontece porém
Que a minha voz de taboca rachada
Só serve mesmo é pra vender cocada
Ou pra gritar quando chegar o rapa

pro camelô ali na Lapa.

O guarda e o motorista (anos 50)
Maugeri Mauroni, Antônio Maugeri o Gomes Teixeira
Se eu cismar não adianta o seu buchincho
Eu chamo logo o guincho pra seu carro rebocar
Depois vou ver se a sua placa está lacrada
Quero toda a papelada e já vai saber por que
Ai de vocc se faltar um documento
Vai falar com o sargento de plantão na D.S.P.

Ajudando o Rio a rir outra vez

compositores preferiram contar as histórias dos
calouros fracassados que, com seus agudos desafi-
nados, conseguiram até ser confundidos com o
apito de uma fábrica de tecidos e chamar os
operários para o almoço. Os calouros da Rádio
Nacional trocaram de habitat e podem ser encon-
trados hoje na televisão, mas sua sina de sonho e
desilusão continua a mesma.

Ainda mais surpreendente pela atualidade,
neste ano de campanha eleitoral, no entanto, é o
samba Minha Candidatura, de Antônio Bruno e
José Saccomani, de 1947. Enquanto desfila uma
imensa e confusa plataforma, o candidato defende
a abertura dos cassinos e o incentivo ao turismo —
tão comum nos almoços de empresários e políticos
de hoje —, promete a aprovação do divórcio e
imagina leis que obriguem, por exemplo, imigran-
tes a tocar pandeiros e grã-finos a tomar cachaça
em boate. E termina seu discurso com uma
atitude muito comum na História do Brasil:
ameaça que, se não ganhar a eleição, apela para a
ignorância e dá um golpe de Estado. Pelo menos
neste ponto, espera-se que a irreverência dos
sambistas não passe de um retrato do passado.

Minha candidatura (1947)
Antônio Bruno e José Saccomani
Mas se houver
Uma surpresa
E o papai for derrotado
Apelo para a ignorância
E dou um golpe de Estado...
Se o Lott me deixar
E o Lacerda me ajudar.

Sem tostão (1932)
Noel Rosa e Arthur Costa
E quando eu passo pela praça
Quase como um chafariz
Quando a minha fome aperta
Dou dentadas no nariz
Ensinei meu cachorrinho
A passar sem ver comida
Quando estava acostumado
Ele disse adeus à vida.

Samuel Weiner e o extinto Diário da Noite."Valei-me Nossa Senhora/ o meu travesseiro é o
Diário da Noite/ e o resto do corpo é a Última
Hora", diz o desempregado, que termina pedindo
esmola na porta do Teatro Municipal.

O paulista Adoniran Barbosa, a maior prova
de que a irreverência do samba não é privilégio
exclusivo do Rio, também explorou, em clima de
comédia pastelão, as dificuldades financeiras da
população. No recente Véspera de Natal, de 1974,
relata a trágica história de um pai de família pobre
que se veste de Papai Noel, fica entalado na
chaminé de sua casa e obriga a mulher a chamar
os bombeiros para retirá-lo. Adoniran só não
explica na música se os bombeiros chegaram logo
e se trouxeram a escada.

O preconceito de cor, bastante discutido por
sociólogos e antropólogos e tema de debates ria
Assembléia Nacional Constituinte, no ano passa-
do, também já era uma questão nacional na
década de 50. Haroldo Barbosa e Janet de Almei-
da criticaram o preconceito das pessoas de classe
alta em relação ao samba, à cachaça e à mistura de
raças com a música Pra Quê Discutir com Mada-

me. "Madame tem um parafuso a menos/ só fala
veneno, Meu Deus, que horror/ Madame diz que
o samba democrata/ brasileiro na batata é que tem
valor", atacam os compositores.

O trânsito louco dos anos 80, claro, não é
igual ao de 1950. Mas, naquele tempo, os órgãos
que controlam o trânsito já utilizavam com fartura
a burocracia. Em O Guarda e o Motorista, de
Maugeri Mauroni, Antônio Maugeri e Gomes
Teixeira, um guarda de trânsito surpreende um
táxi parado cm local proibido e despeja sobre o
passageiro uma enxurrada de ameaças, sem perce-
ber que aquele não era o motorista, que tinha ido
na esquina "trocar dinheiro". Neste samba, o
guarda passa todo o tempo pedindo vários do-
cumentos e vistoriando o carro, chegando ao
ponto de ameaçar o passageiro de levá-lo para a
delegacia.

O sonho de alcançar a ascenção social através
do sucesso nos concursos de calouros das emisso-
ras de rádio, tão comum na década de 50, com os
programas da Rádio Nacional, está retratado em
duas músicas: Eu Agradeço, de Ismael Silva e
Calouro Teimoso, de Gordurinha e Nelinho. Os

Geraldo Viola
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Enterro surrealista

Como mim
'liappenirLg"

dos anos GO,

Salvador Dali

chega a sua

última morada.

Quem herdará

sua fortuna?

CAL Casa das Artes de Laranjeiras
MERGULHO TEATRAL
(interpretação - corpo - música)

INSCRIÇÕES ATÉ 10/02
CURSO REGULAR DE FORMAÇÃO DE ATOR

INSCRIÇÕES 14 - 15 e 16/02
R. Rumânia, 44 Tel.: 225-2384

? 
vs 

4'"" 

*'' 

1 MMi ^'
mil JIT mW"''-- ? 'I . mm 1'- MM™ wffcr 11 |HK Ml.»

v ,r mm^ W/

m •-vtdr :. M- •• I® ^ ? - = kvHpHI HHI 1 r

NJBBir^wV, JpHPr
SoX^K^ Jf ,,.; Pr^

mSt't J£ . J-

jfifej->^Pp iliv .giP^

Norma Couri p|||||h j$MbM3

mmjção

de verão

descontos de até

5k

~ 
MÊM

fj

1%

à vista

Conj. saia seda pura 99,90
Vestidos seda pura .. 99,90
B/wsa secta pwra 49,90
Conj. saia crepe 75,50
Vestidos diversos 29,90
Blusa de malha 14,90

¦ Preços já com desconto -

Ohm^-

Ojpambfma, S??»B * I w, &? Ptmjd JOBC ? C.oruie d* H
• Pt&TTZlShfippifl£. Itfv.4 * (j^fUTW1 I) AwliX. (ti

¦¦71 IGUERAS, Espanha — Ao se tornar um
|H boneco inflado com sete litros de formol,

¦®= Salvador Dali — que morreu na segunda-
feira, aos 84 anos, em conseqüência de problemas
cardiorrespiratórios — garantiu um enterro-
happening à moda dos anos 60. E ainda sustentou
uma disputa pelo seu cadáver. De um lado, Benja-
min Artigas, prefeito do município próximo a
Pubol (o castelo onde está enterrada a mulher do
pintor, Gala), reivindicava, momentos antes do
enterro, o defunto para sua região. "Foi em seu
castelo que Dali abriu o próprio túmulo — ele
gostava tanto de Gala, sepultada ali, que queria
comer as vísceras dela", dizia Artigas. Mas do
outro lado, Mariano Lorca, prefeito de Figueras,
fazia ontem Dali circular durante hora e meia por
um circuito de 200 metros até chegar à tumba no
museu que leva o nome do artista numa peregri-
nação digna de um filme de Federico Fellini. No
final, não se sabe se o cortejo foi bom para Dali ou
apenas rentável para o município de Figueras."Ele nâo estaria mesmo gostando nem um pou-
co disso tudo", declarou, no meio da cerimônia,
Artur Caminada, seu motorista durante 40 anos.
Gostando ou não, o morto foi carregado feito
objeto surrealista pelas ruas da cidadezinha que
já presenciou o próprio Dali, dentro de seu museu,
montado num elefante trazido da índia. E tam-
bém vestido com capa de leopardo e sapatilhas de
balé enquanto escolhia arenques com sua imensa
bengala. Ou ainda, criança, defecando nos cha-
péus das visitas ou antecipando os hippies do
mundo inteiro com seus brincos e colares de
pérolas.Em seus prováveis 2.000 anos de vida, Figueras
jamais assistiu a um movimento assim", dizia,
esbaforido, o vice-prefeito Marti Palahi, diante de
quase 30.000 pessoas atraídas pelos festejos. O rei
Juan Carlos não compareceu, mas o cortejo distri-
buiu para cada presente um pouco de glória. A
começar pelo monsenhor Narcis Costadella que,
na Igreja de São Pedro, diante de Dali embalsa-
mado, falou da ressurreição de Cristo e orou em
todas as línguas — francês, alemão, inglês e italia-
no. Em seguida, foi a vez do museu, cuja renda
aumentara tanto, agora que Dali foi enterrado
numa de suas salas preferidas, que ainda estuda
se manterá a cova de quase dois metros de profun-
didade recoberta com espessa pedra da região de
Figueras ou com transparente tampo de vidro.
Pedro Adamez, diretor técnico do museu, esteve
radiante ao explicar todas as peças que rodearão
um dos raros artistas do mundo transformado em
peça de arte no seu próprio museu.

Na sala-tumba inacabada. Dali pretendia dar
pinceladas de Capela Sistina, mas foi enterrado
antes, às 17hl0 (14hl0. hora de Brasília) de ontem.
Morto, ele fica de frente para um imenso painel de
seios de mulher. E de costas, para o primeiro
Cadillac que difere dos de outros únicos possuídos
por Al Capone. Franklin Roosevelt. Clark Gable,
Aga Khan ou Barbara Hilton. porque se ilumina e
chove sobre plantas e manequins enquanto um

Suspense

para o mês

que 
vem

FOI-SE 
Dali mas permanece o

suspense que ele tão bem sou-
be criar em torno de si. Desta vez,
trata-se de sua herança avaliada em
uma cifra intermediária entre os 100
e os 400 milhões de dólares, com
destino a ser decidido em 17 dias
dias depois da abertura de seu testa-
mento. Só que Dali não tem herdei-
ros: há cinco anos ele destituiu de
direitos sua única irmã, Ana Maria
— que não compareceu aos funerais
e realizou uma missa em Cadaques,
próximo à casa dos pais, onde vive.
De seus parentes, uma única prima.
Montserrat, velo para a cerimônia
do adeus.

E assim. Dali promove em Fi-
gueras uma especulação digna da
Bolsa de Valores em seus melhores
dias. Pelo menos, dessa parte de
seus funerais, sabe-se que Dali ado-
raria.

Com fama de avarento e apaixo-
nado pelas verdinhas a ponto de ser
batizado pelo surrealista André Bre-
ton com o anagrama de seu nome
Ávida Dollars, Dali nunca se enver-
gonhou de afirmar que só acabava
de pintar depois de ver reluzir ouro
na ponta de seu pincel.

A briga começou ontem mesmo,
em pleno funeral, tendo como prota-
gonista um dos donos de seu dinhei-
ro. o fotógrafo francês Robert Des-
chames, que é administrador de
seus direitos autorais na Sociedade
Demart, com sede em Amsterdã.
Descharnes foi a única voz autoriza-
da a reagir contra o embalsa mento
do artista e seu enterro longe do
Castelo Pubol. Em revanche. duran-
te o enterro crescia o boato de que.
por ter autorizado e vendido uma
foto de Dali morto antes de ser em-
baSsamado. Descharnes seria substi-
tuldo em suas funções.

O advogado Mlche! Domenech,
que andou repatriando obras de Da-
U em todo o mundo, é o único capaz
de resolver a questão do testamen-
to, mas náo quebra o silêncio. tNor-
ma Coari!

guarda-chuva abre e fecha 18 vezes por minuto. A
sua direita está uma tela a óleo de Gala que, vista
a 50 metros, se transforma no olho e no nariz de
Abraham Lincoln — além de um casal tocador de
órgão, apelidado de Pulga e Piolho. A sua esquer-
da estão esculpidas as mãos de Michelarigelo — o
toque de Capela Sistina. E do alto da cúpula
geodésica de 123 metros de altura — que Dali
queria idêntica à do Capitólio em Washington —
um guarda esculpido em plástico, com capa de
estanho, velará pelo artista com uma lâmpada
eternamente acesa.

Dali era um louco?"Não. Era maravilhoso", garante o diretor do
museu, momentos antes de baixar o caixão. Lá
fora, a multidão ameaçava quebrar as vidraças e
invadir o museu. Não era para menos. A cidade de
Figueras está circunscrita no mapa pelas casas de
Dali. Há aquela em que nasceu, na Rua Montoriol,
onde nasceu igualmente o inventor do submarino
e outro inventor, o da visão futurista da história
como matemática. Depois, a casa onde vivia Dali,
a Torre Gorgot tornada Galatea em homenagem a
Gala. E ainda o Castelo Pubol, reduto de Gala,
que valeu a Dali o título de marquês pelo rei Juan
Carlos. E por fim o seu ateliê instalado numa
aldeia de pescadores próxima a Cadaque: Port
Lligat. Mas ontem só seu corpo, morto, importava.

Todas as vitrines das ruas próximas às casas ou
ao cortejo onstentam cascas de ovos com bigodes
de Dali ou o pão típico da região, o croste, que Dali
transformou em obra de arte (sobre uma cesta de
páo exposta no Museu Dali, e pintada por ele,
afirmou: "Nunca vi nada mais surrealista.")

Juan Oller, o ceramista que trabalhava na mes-
ma rua do museu e assistia, todos os dias, às 16h,
Dali se sentar no chão da praça para autografar as
reproduções adquiridas pelos turistas, garantia
que Gala jamais pagou suas contas — mas assim
mesmo fez um poema, momentos antes do enterro
do mestre, no nobre dialeto catalão: "E tu amigo
Dali / Descansa em paz no museu / E deixa que
falem de sua obra / Com cores, luz e glória / Tal
como tu as pintaste." Luis Duran, o dono do
restaurante mais caro da cidade, se apressou a
estampar seu livro de receitas aberto na página
que dedica ao Divino Dali — galinha em ventre de
vaca — e a Gala — coxa de porco à milanesa. "No
meu cardápio, criei uma salada de palmito Divino
Dali. com presunto, queijo e salsa", dizia, como no
teatro do absurdo, em meio à cerimônia. Vivo,
Dali nunca comeu salda de palmito em seu restau-
rante. o do Hotel Duran: só costeletas de cordeiro
e pescadas frescas regadas à champanha rosé.

Isso não importou muito para a festa que come-
çou antes do horário marcado para às 16h30 e
terminou às 17h30. A multidão ficou sem saber se
Dali teria, afinal, querido ver esta versão surrealis-
ta de sua própria morte. Mas como ele próprio
garantiu para si o Direito Universal da Loucura do
Homem — "sou um gênio, sou um profeta, sou um
louco" —. afirmando "nunca digo a verdade nem
quando sonho", qualquer uma das versões sobre
seu último desejo, seu adeus a Figueras e ao
mundo, poderia, afinal, ter sido a verdadeira.
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0 cineasta Luiz Carlos Lacerda contesta os lucros culturais da morte
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Convocação ao trabalho

O manifesto assinado por
181 artistas e intelectuais,
publicado há nove dias na
seção Cartas do CADERNO
B, denunciando que as mor-
tes recentes de cineastas
brasileiros foram causadas
por assassinato cultural,
continua provocando repre-
sálias. Depois da carta de
Rodolfo Brandão, diretor de

Dedé Mamata, que não acei-
tava a carapuça, é a vez do
cineasta Luiz Carlos Lacer-
da, 43 anos, realizador de
Leila Diniz, protestar. La-
cerda não aceita a crítica
que o manifesto dirige à tele-
visão e, como já havia feito
Rodolfo Brandão, convoca
seus pares para o trabalho.

NAL DO BRASIL
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América

do Sul é

um palco
musical

UMA 

das poucas coisas que de-
ram certo nesse país é a televi-
são. E dentro dela, com rarís-
simas exceções, quase todos

os grandes nomes do chamado Cinema
Novo já desfilaram suas cabecinhas ge-
niais nem sempre com alguma idéia
dentro. Poucos transformaram suas ex-
periências trazidas de fora em sucessos
retumbantes. Antonio Calmon, ex-
assistente de Glauber Rocha, foi um.
Palmas para ele que ele realmente mere-
ce! Os outros mastigam o chiclete da
mágoa botando a culpa sempre em algu-
ma coisa que não o seu próprio autorita-
rismo ou a sua incapacidade de exercer
uma relação democrática de trabalho.
Aliás, o sucesso, que eles sempre perse-
guiram clandestinamente e nem sempre
alcançaram, virou — como Freud sabe
muito bem — um fetiche aglutinador
desse ódio. Odeiam o sucesso, o consu-
mo de suas idéias por uma maioria me-
nor — contrariando a ideologia que
mentirosamente pautou as suas obras.

Mas não se lembram das dezenas de
anos em que exploraram — como pa-
trões, inclusive — uma mão de obra
fascinada com seus projetos e que topa-
va trabalhar de graça para aprender ou
mesmo para conviver com aquela casta
cultural selecionada entre o que havia
de melhor. Era a época do "quantos
prêmios ele tem em Cannes".

Nesse tempo, o meu querido e bri-
lhante amigo Eduardo Mascarenhas ain-
da não tinha sacado o lance do assassi-
nato cultural que ele inventou num arti-
go a respeito da morte de Anecy Rocha.
Foi o tempo em que Leila Diniz — impe-
dida de trabalhar — morreu na explosão
de um avião. Foi o tempo em que José
Celso Martinez Corrêa desceu dos pai-
cos. Foi o tempo em que Caetano Veloso
estava em Londres e em que Dercy Gon-
çalves enfrentava a Censura, sozinha,
sem sequer uma listinha de solidarieda-
de — que dirá de manifesto contra o

Novíssima arquitetura
Cân Doi ilr»  DnHr-n MnpinaHi

Apoenan Rodrigues

SÃO 

PAULO - Uma breve recapi-
tulaçáo de algumas das princi-
pais obras arquitetônicas con-
temporàneas existentes em São

Paulo e no Rio de Janeiro leva diretamente
ao nome de Oscar Niemeyer. Mas se o
famoso arquiteto foi, nas duas últimas dé-
cadas, a referência obrigatória para os pro-
fissionais da área, os anos 80 vieram des-
cortinar outros rumos e outras influências.
Arquitetos de diversos pontos do Brasil,
para não falar nos que trabalham no eixo
Rio-São Paulo, começaram a criar projetoscada vez menos comprometidos com as
idéias do mestre.

A constatação foi feita por uma equipe
de arquitetos ligados à revista especializa-
da Projeto, que há algum tempo saiu a
campo para radiografar a produção nacio-
nai desta década, sem esquecer a que brota
à margem das duas maiores cidades do
país. O resultado da pesquisa está no livro
Arquitetura no Brasil/Anos 80, um bem
cuidado álbum lançado ontem em São
Paulo com o apoio da indústria Brasilit."Nós verificamos que existe uma fer-
mentaçáo em torno da procura de outros
caminhos", diz o arquiteto paulista Hugo
Segawa, 32 anos, editor executivo do livro.
Essa pluraridade do pensamento arqulte-
tônico, que ao contrário da obra de Nie-
meyer ainda não foi sistematizada em tra-
balhos acadêmicos, surgiu, segundo Sega-
wa, na medida em que outros arquitetos
desenvolveram uma linguagem regional.
Dessa forma, como mostra o livro através
de numerosas fotos, não se pode falar, hoje,
de uma linha brasileira de arquitetura,
mas num conjunto de tendências, às vezes
antagônicas, de difícil classificação.

Segawa e sua equipe notaram que a
postura regionalista na arquitetura brasi-
leira é muito rica. "O uso do material é
feito de acordo com a apropriação social",
diz Segawa. que troca em miúdos: o vidro,
o aço, o concreto aparente e a madeira
buscam compatibilizar-se com a paisagem
das cidades. E o que observa, ele exemplifi-
ca, num projeto como o da estação da
Fepasa (Ferrovia Paulista S.A.) no Largo
13, em São Paulo, de autoria dos arquitetos
João Walter Toscano e Odiléa Setti Tosca-
no, que alinha uma seqüência de pórticos
feitos com chapas de aço.

Jã a madeira, mais facilmente encon-
trável, na região Norte do pais. é criativa-
mente redimensionada numa obra como o
Centro de Proteção Ambiental de Balbina.
no Amazonas, projeto do amazonense Se-
veriano Porto. "O caboclo que vive à beira
rio tem um diálogo com a natureza, ele vive
navegando, ao passo que o habitante das
regiões sul vive em rodovias", lembra Se-
gawa.

O livro mostra como nas grandes cida-
des os arquitetos se voltam, agora, para a
melhor produção internacional. Com isso.
já criam uma arquitetura de ponta, propi-ciada pelo crescimento da indústria side-
rurgica. que começa a fornecer, em escalas
razoáveis, material para a construção civil.
Outra postura regionalista detectada pelos
autores é o uso do tijolo na região Sul.
Exemplo: o Parque Municipal de Urussan-
ga, em Santa Catarina, projeto do arquite-
to Manoel Coelho, que combina a simplici-
dade do tijolo aparente com formas con-

São Paulo — Pedro Morigatti

Buenos 

aires — o grupo no-
rueguês A-Ha não incluirá a Ar-
gentina em sua turnê sul-
americana, que se iniciará den-

tro de poucos semanas. Os argentinos não
poderão assistir a apresentações do trio
por razões econômicas: seu cachê foi consi-
derado muito alto pelos produtores porte-
nlios. No entanto, ao menos segundo a
agência de notícias France Presse, os bra-
sileiros podem ficar (in)tranqüilos: os tec-
no-nórdicos farão sua primeira apresenta-
çáo por aqui no dia 11 de março. A progra-
mação original prevê um concerto em Por-
to Alegre, outro no Rio de Janeiro e dois
em São Paulo.

Ao mesmo tempo foi finalmente confir-
mada, após muitas afirmativas e negati-
vas, a apresentação argentina de Eric
Clapton, ex-Deus da guitarra, figura de
proa do rock mundial há bem mais de 20
anos. Clapton se apresentará no estádio do
River Plate, o Monumental de Nunez, em
junho próximo. O reputado instrumentista
britânico realiza sua turnê mundial acom-
panhado de outra celebridade: o amigo,
cantor e baterista Phil Collins, ex-Genesis.

Mais ao norte, em Bogotá, anunciou-se
um festival mundial da canção, o Festi-
mundo, que reunirá intérpretes do México,
Venezuela, Peru, Argentina, Chile, Espa-
nha. Equador, Estados Unidos, Porto Rico,
Colômbia e Brasil. Nosso país se fará repre-
sentar por Rosana. A moça que canta
como uma deusa apresentará Tudo é
amor.

O certame se realizará nos dias 27, 28 e
29 de janeiro, na aprazível cidade de Fusa-
gasuga, a 80 km de Bogotá, conhecida
como "a cidade jardim da Colômbia". Os
shows serão realizados num estádio de
futebol com acomodações para mais de 20
mil pessoas. Mas Rosana não será a única
brasileira a cantar lá por cima: o México
inscreveu Denise de Kalafe, mais conheci-
da somente como De Kalafe, compatriota
há muito radicada na terra de Montezuma.

terrorismo cultural. Para eles, estes se-
nhores reacionários travestidos de van-
guarda (vã-guarda, escreveria Cassiano
Ricardo), Leila Diniz era uma atrizinha
de novela (Paulo Porto é testemunha do
quanto foi difícil convencer Nelson Pe-
reira dos Santos a contratá-la para Fo-
me de amor, no qual eu era assistente de
direção); Zé Celso era maluco; Caetano,
bicha; e Dercy uma mulher de teatro de
baixo nível.

As patrulhas ideológicas (não é, Ca-t
cá?) enchiam os bolsos com dinheiro da
ditadura, que financiava seus filmes,
que passavam nos festivais internacio-
nais, onde a crítica de esquerda entupia-
os de prêmios especiais. Os pobres mo-
ços perseguidos iam assim chorando pa-
ra a imprensa do mundo como não era
gostoso o meu Brasil.

Acabou a ditadura, acabou o di-
nheiro, ninguém filma, e aí? De quem é a-

culpa? Precisamos nos juntar e sortear
um carrasco. Voltou a época do mani-
festo.

Joaquim Pedro, Roberto Santos,
Fernando Cony Campos, Regys Alexan-
dre e muitos outros morreram por causa
do cinema, isso não resta dúvida. Mas a
culpada não foi a "televisão milionária".
Os culpados são estes patralheiros de
sempre que institucionalizaram o cân-
cer e a morte. Morrer dá lucros
culturais, rende manifestos, pode ajudar
a sensibilizar um ministro, ou a aprovar
um projeto. A culpa pode render um
filme. Já a vida, o sucesso, isso é imper-
doável. A esquerda não acredita no céu
porque ela vive desse inferno que lhe
alimenta.

A televisão é sinônimo do sucesso.
Deu certo. É um projeto de fato cultural.
Não é o cultural que depende da com-
placéncia de um programador de cine-
ma de arte. É um dado indiscutível na
vida de todos os brasileiros. Uma das
coisas que o brasileiro sabe fazer é tele-
visão. E está exportando para o mundo.
Será porque o mundo é imbecil ou por-
que nós somos competentes? E só esco-
lher.

Quando um fílmezinho brasileiro
ganhava uma premiação internacional
ou passava numa cinemateca de Paris
era "a conquista do mercado externo".
Exceto a Palma de Ouro, é claro, por-
que, apesar de Dias Gomes, o Anselmo
Duarte não é de esquerda. Aí não pode.
Como a Pagu também não pode porque
é chic e tentou o suicídio. No meu tempo
de militante comunista, chope era peca-
do. Agora estão chegando, com décadas
de atraso, à televisão.

Neguei-me a assinar este manifesto
porque é hipócrita. Concordo com Ro-
dolfo Brandão, é mentiroso e moralista.
Vamos trabalhar! O país começou com
uma tripulação (é isso mesmo) de degre-
dados. Até que estamos nos saindo bem!

Luiz Carlos Lacerda

. mas a Argen-
tina fica de fora

O caso

da noite

perdida

Cora Rónai

GHOVIA 

lá fora. Ga-
tos, cachorros, cani-
vetes e alabardas de-
sabavam (de acordo

com a nacionalidade de cada
um) sobre os poucos transeun-
tes que se propunham a enfren-
tar a fúria dos elementos. Nu-
ma janela exatamente igual às
outras 468 janelas da rua, bri-
lhava uma luz solitária. Fria.
Azul. A luz de uma televisão.

Chuviscava lá dentro. Na te-
levisáo. Por causa da chuva. Lá
fora. Um rapaz e um velho lobo
do mar conversavam num cais
mais vazio do que a rua lá fora.
Frios. Trocavam palavras. Se
trocassem idéias, seria diíicil
dizer quem teria o maior pre-
juízo. O diálogo, meio débil no
original, fora fatalmente ferido
na dublagem, e agonizava, co-
mo uma barata dedetizada,
diante dos telespectadores.

Antes que desse o último
suspiro, apareceu o caminhão.
O velho lobo do mar olhou o
relógio, c fez uma careta que só
um dentista poderia confundir
com um sorriso: "Ele sempre
foi pontual, o Sonny'. O rapaz
também fez uma careta, mas
antes que qualquer dentista
pudesse se definir a respeito, a
traseira do caminhão se abriu,
e os homens desceram. Frios.
Atirando. Outros homens, que
ninguém sabe onde estavam,
responderam ao fogo. O chão
do cais ficou mais molhado de
sangue do que o chão da rua.
Lá fora. De chuva.

Depois dos comerciais, um
homem caminhou devagar até
a janela. Na televisão. Solitá-
rio. Frio. Pelo tamanho do cha-
rato, devia ser o chefão: "É a
segunda vez que isso acontece
este mês", disse o homem. 'Eu
não estou gostando do que es-
tá acontecendo'. Eu também
não estava. Havia outros ho-
mens na sala. Na televisão. O
chefão olhou em tomo: 'Um de
nós está vazando mais do que o
Titanic".

Os homens se entreolharam
constrangidos. Eu me entreo-
lhei constrangida. É difícil ou-

O homem da Máfia: sem
mocinhos e bandidos

vir uma frase dessas e perma-
necer impassível. Os homens
começaram a tecer comentá-
rios a respeito do modelos de
gravata que usavam e dos usos
pouco ortodoxos que ofere-
ciam. O pessoal da edltoria de
moda não teria aprovado. Ain-
da assim, tiveram mais sorte
do que eu. que nem gravata
estava usando para poder mu-
dar de assunto. O que teria
sido difícil. Eu estava sozinha.

Com a sabedoria e o cuidado
de ratos que conhecem a Capi-
tania dos Portos, meus filhos
haviam prudentemente aban-
donado o navio assim que ou-
viram os primeiros diálogos.
Olhei pela janela. Estavam lá
fora. Na chuva. Cantando na
chuva. Mas não desisto com
facilidade! Sou iria. Dura. No
outro dia assisti ao discurso do
presidente Sarney inteirinho, e
não chorei. Não chamei a mi-
nha mãe. Portando, fiquei na
sala. Firme. Eu e a televisão,
olho no olho, até o fim. Até a
Globo congelar, como um pia-
no de verão, a imagem do rosto
do Homem da Máfia. Desliguei
a televisão com um bip de
triunfo e preparei um duplo.
Sem gelo. Ainda não consegui
descobrir quem são os bandi-
dos e quem são cs mocinhos,
mas tanto faz. Não pretendo
encontrá-ios de novo.
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As Sras. Consuelo Pereira de Almeida, Maria Celina
Flexa Ribeiro e Rosa Maria Barreto em sociedade
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Maritza Osorio e Isabella de Segur idem idemMaritza Osório e Isabelle de Ségur idem idem

Fotos de Rubens Monteiro

Quem

chega
o Desembarca dia Io
de fevereiro em Be-
lém o ex-primeiro-
ministro do Canadá
Pierre Trudeau.
® Acompanhado de
assessores, Trudeau
visitará Carajás e
irá ao Xingu, che-
gando dia 4 de feve-
reiro ao Rio.
• Sábado de car-
naval.

El Efl H

Repeteeo
o Atendendo a curiosi-
dade do respeitável pú-
blico — afinal, desde
domingo, os meios es-
portivos não falam de
outra coisa — a TV
Manchete vai mostrar
de novo a final do cam-
peonato americano de
futebol idem — o Su-
perbowl — ganha pelo
São Francisco sobre o
Cincinatti.e Sábado próximo, a
partir das 9 e meia da
manhã.

vs, n st

Visita
o O ex-presidente Er-
nesto Geisel recebeu
anteontem no Rio a vi-
sita do senador Marco
Maciel.«No cardápio, um pra-
to de diíícil digestão,
e A candidatura Aure-
liano Chaves.

H ¦ H

Versátil
o Nem só de navios vi-
ve o homem,
o Que o diga o arma-
dor José Carlos Leal,
dono da Netumar, uma
das maiores compa-
nhias de transporte
marítimo do país.
e Até o final do ano, o
empresário estará en-
trando no rico mercado
de sucos de frutas.
® Passará a exportar
para os Estados Unidos
e Europa suco de aba-
caxi, produzido pela
subsdiária do grupo, a
N et um ar Ag rope-
cuária..

B ¦ ¦
Aviso

® Atenção! Atenção!
o O que acaba á zero
hora de domingo é o
horário de veráo.
® Nada tem a ver com o
Plano Verão.

A glória
» O último número da revista Le
Point dedica uma reportagem de
página inteira ao escritor brasileiro
José Rubem Fonseca,
o O motivo é o lançamento na
França, pela editora Grasset, do
livro Bufo & Spallanzani, elogiado
pela revista de cabo a rabo.

* * *
® A Le Point vai além e sentencia:
depois de Mario Vargas Llosa, Ru-
bem Fonseca é o que de melhor
apareceu na França em matéria de
literatura latino-americana.

¦ ¦ ¦
Caviar x pastel

Mais um lance foi registrado on-
tem na guerra entre os grupos do
pastel e do caviar, que disputam a
presidência do Sindicato dos Hotéis,
Bares, Restaurantes e Similares de
São Paulo.

O grupo do caviar, comandado por
José Victor Oliva e Roberto Mak-
soud, descobriu que o atual presi-
dente do sindicato, Nélson de Abreu
Pinto, convocou irregularmente a as-
sembléia decisiva para a disputa en-
tre as chapas, conseguindo anteci-
par de março para 30 de janeiro a
data das eleições.
o Segundo a ata e as assinaturas
nela apostas, estiveram presentes á
assembléia cerca de 200 pessoas, só
que boa parte delas garante jamais
ter lá posto os pés.* * *
o Vai daí, a chapa de oposição en-
Ir ou ontem na 14a Delegacia Policial
de São Paulo com uma queixa-crime.

D: B B
De volta

Quem estará de volta à Marquês de
Sapucaí este ano é Elizeth Cardoso.

Além de principal destaque da Tradi-
çáo, a Divina sairá à frente da Unidos
da Tijuca, da qual é madrinha.

a b a

Revanchismo
É no mínimo curiosa a bandeira em-

punhada pelo senador Nelson Carneiro
ao lançar a sua candidatura à presidên-
cia do Senado.

Quer "acertar contas com o Moreira"
pela derrota sofrida na convenção do
PMDB da qual o atual governador do
Estado do Rio saiu candidato do par-
tido. 

Um luxo
9 Os freqüentadores do salão de cabe-
leireiro Petronio, em Copacabana, são
volta e meia brindados com os acordes
tirados do violão por um seresteiro de
nome Bené.
o Ele é sempre convocado quando a
casa recebe a visita de um ilustre fre-
quentador.
e o banqueiro Castor de Andrade.

§Wp ©
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Zózimo Barrozo do Amaral,com sucursais

Recorde
e O novo presidente da Câmara
dos Vereadores de Niterói, Arman-
do Barcelos, do PDT, é agora forte
candidato a aparecer no Livro Gui-
ness de Recordes, na categoria ne-
potismo-pesado.<# Há cerca de 15 dias no cargo, já
nomeou a cunhada para chefe de
gabinete, o cunhado para superin-
tendente financeiro, um neto para
fiscal de gabinete, uma neta para
assistente de gabinete, seu médico
particular para chefe do cerimo-
nial e o filho do médico particular
para assistente do chefe do cerimo-
nial. * * *
• Barcelos — uma família a serviço
do povo.

Roda-Viva
Dalva e Fernando Gasparian embarcam

dia 30 para Caracas, convidados pessoal-
mente pelo presidente eleito da Venezuela
Carlos Andrés Pérez.

De volta da Europa, o professor e Sra.
Carlos Chagas.

Circulando em Havana, Márcio Moreira
Alves.
.As 150 apresentações da peça A Presiden-
ta, produzida pela Sra. Lily de Carvalho e
Walney Haider, foram comemorados on-
tem com um grande jantar no El Pescador,
oferecido pelo Sr. Francisco Recarey.
.O aniversário de Amelinha de Azeredo
Santos será festejado dia 5 de fevereiro em
Petrópolis com um almoço em família.

Chico Buarque de Hollanda circulando
com o braço no gesso. Levou um tombo
durante uma partida de futebol.
a No Rio, por uma semana, o colecionador
Gilberto Chateaubriand.

Lucília e Arnaldo Borges voam dia 3 de
fevereiro para uma temporada de sports
d'hiver em Veil, Colorado.

Maria Cecília Noronha lançando em São
Paulo sua coleção de inverno da Malhas &
Cia.

No almoço ontem do Saint-Honoré, o ex-
ministro Mário Henrique Simonsen e o
economista Carlos Langoni.
o O embaixador da França, Philippe Cuvi-
llier, será recebido hoje em Recife pelo
governador Miguel Arraes.
® Mesa elegante no jantar do Country
Club: Adelaide e Ary de Castro, Silvinha e
Hélio Fraga Júnior, Josefina Jordan, Perla
Mattison e Mirtia Gallotti.
o O presidente da Rhodia no Brasil, Edson
Musa, cotado para receber este ano do
governo francês a Légion d'Honneur.

O ex-presidente do STF Thompson Fio-
res festejando hoje aniversário com ami-
gos e a família em Atíântida, no Sul.
« No jantar do Hippopotamus, Míriam
Rios e Roberto Carlos mais Gisela e Ricar-
do Amaral.

Sidney Pereira vai sacudir Copacabana
promovendo no domingo uma grande fei-
joada no Palace Club.
.Já está nas livrarias o primeiro romance
de Carlos Eduardo Novaes, A próxima
novela.

A Sra. Claudine de
Castro será avó pela
primeira vez.

Só que quem está
esperando a visita da
cegonha é a sua nora
Tiana Meggiolaro e
não a filha, Amelinha
Meggiolaro.

O avião de trans-
porte regional ATR,
fabricado por um con-
sórcio franco-italiano,
acaba de dar uma be-
la rasteira no Brasília
da Embraer.

O ATR já coleciona
73 pedidos enquanto
o Brasília tem 66 en-
comendas.

• Do ministro José
Aparecido de Oliveira
sobre os cortes de pes-
soas que serão impôs-
tos a órgãos do Minis-
tério da Cultura:
— É a maior obra de
obscurantismo da era
moderna.

Alvoroço
A escolha da can-

tora Elba Ramalho
para capa da edição
de fevereiro da Play-
boy já mexeu com a
tiragem da revista.
® Cresceram tanto
os pedidos dos dis-
tribuidores que, em
lugar de rodar os 350
mil exemplares pre-
vistos, a Abril esti-
cou a expectativa de
circulação para 500
mil revistas.

a a a
CABEÇA

FRIA
Depois de falecer ao

lado de Juca Pirama al-
vejada por tiros de re-
vólver, a serelepe Mar-
Iene foi esfriar a cabeça
atrás de um copo de
chope.

Enfeitava anteontem
a noite do Mistura Fina
a atriz Tássia Camargo.

Briga

de foice
Está na bica para

mudar de mãos uma
das maiores contas de
publicidade do Rio.
© Na briga para
continuar como titular
da conta, uma
agência paulista.
® Dando tudo o que
pode para ganhar a
guerra, urna agência
do Rio.

A decisão será
tomada amanhã.

No meio
publicitário, a agência
carioca é considerada
pule de 10.

Megpcio

grande
o A Texaco, terceira
maior companhia de
petróleo do mundo,
acaba de vender a
maioria das ações de
sua subsidiária no Cá-
nadá para a Exxon,
primeira colocada no
ranking.
• O negócio foi fecha-
do na semana passa-
da por 3 bilhões 240
milhões de dólares.

Cegonha Rasteira Reação

As Sras. Consuelo Pereira de Almeida, Maria Celina
Flexa Ribeiro e Rosa Maria Barreto em sociedade

üISr^Golden Bqys no People
À l:OOh Shadowjazz * Av. Bartolomeu Mitre, 370 * Tel.: 294-0547 * ApÓB 19 h.

VENHA CURTIR O MELHOR DA MUSICA AO VIVO
Osmar Militn c Clarisse Grova (dc 2" a sábado) * Gilberto Aban c Áurea
Martins (de 3;l a domingo) * Nonato Luiz (de 2a â quinta) * Lígia Campos
(de 6" a 2") • A partir das 17h • Sem couvcrt • Com manubreiros

Rua Dias Ferreira, 571 — Leblon — Tel.: 274-4946.

TAPETES FEITOS A MAO
Conheça a maior e mais completa coleção de: •

Arraiolò Diamantina, Casa Caiada, Maria
Cláudia, Luzia, Praia dó'Pinto. Isolda, '

Tapetes de Tear. entre outros.

Visconde Pira já. 203-A», Ipanema > Tel,: :287'.j693 ;? mm

— 
A 

—

1 Reservas tel.: 227-2447 SPCTBH ¦
I n aHamente \ „

"Apoio Curtural*^^J^|^<J| JH II

RIO JAZZ CLUB

BOCA LIVRE
** no

JAZZMAN1A
De 5a a Sab. 22:00hs. Dom. ás 21:30 hs.

HOJE: JOÃO CARLOS ASSIS BRASIL
E O LÍVIA BYINGTON

Av. Atlântica, J020 — subsolo — Hotel Meridien
Tel: 541-9046, show às 22.-00 hs.

REFORMA DE ESTOFADOS

PENIDO DECORAÇÕES ® ssl-2147
Uma família a seu serviço" Sr. Penido

"Esse negócio de lei é pra quem

tem grana"

Jorge,um Brasileiro

GULA GULA Bar , Apresenta 
^ ;

De 5" a Sab. às 22hs. SIMONE CAYMMI é Banda

Res: Tel.: 259-5212 % 
'.7 * 

Marina Palace Hotel

GoidenCross apresenta

Meu querido mentiroso.
d« JEROME KILTY BARBARA HELIODORA

NATHALIA O SÉRGIO

TBMBERG & BRUTO

Patrocínio:

DIREÇÃO WOLF MAYA
TEATRO DOS 4

2* e 34 as 21 30h 5'«ir, 17 00h
Reservas 274 9895 e 239 109b

V GoidenCross¦HB A.v>vt '.CIA INTÍ HUAUOhAl úí
ATENÇÃO: o* da GoMen C«o« teiÃo 40% ile fjoictuito te*" i

JB Classificados
Nogóáos de ocoiiõo no lugar certa

" Você faria tudo por um amigo?

Ele faz!"

Jorge, um Brasileiro

Está comprovado.que, na parte da manhã,
estudantes rendam mais porque o organjl
está descansado e absorve melhor o aprf
do. Matriculando seu jiihp no pré*esco!ar|

dia será melhor aproveitado, você ganha 25$
desconto. Despertepáraià economia. Consulte o

JJEI
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Apieius

As crônicas com sabor especial.

DOMINGO

 Variedades

passadas em revista.

DUVIDAS
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ASSINANTE:
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Rogerio Durst

Casashopping 1 (Av. Alvorada, Via 11 2 150 — 325-
0746): 14h30, 16h10, 17h50. Art-Fashion Mall 3
(Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): 14h30,
16h10, 17h50. Art-Tijuca (Rua Conde do Bonfim,
406 — 254-9578), Art-Madureira-1 (Shopping Cen-
ter de Madureira — 390-1827): 14h30, 16h10,
17h50, 19h30, 21h10. i-srgo do Machado 2 (Largo
do Machado. 29 — 205-6842), Baronesa (Rua
Cândido Bonlcio, 1.747 — 390-5745): 14h20, 16h,
17h40, 19h20. 21 h. Pathó (Praça Floriano, 45 —
220-3135): de 2a a 6», às 12h. 13h30. 15h, 16h30.
181), 19h30, 21 h. Sábado o domingo, a partir das
13h30. Paratodos (Rua Arquias Cordeiro. 350 —
281-3628): 13h30, 15h, 16h30. 18h, 19h30. 21h.
Campo Grande (Rua Campo Grande, 880 — 394-
4452): de 2a a 6a, às 15h, 16h30, 18h, 19h30, 21 h.
Sábado, domingo e feriado, às 14h, 15h30, 17h,
18h30, 20h, 21h30. Fiamos (Rua Leopoldina Rego,
52 — 230-1889): 15h, 16h30, 18h, 19h30, 21 h.
Bristol (Av. Ministro Edgar Romoro, 460 — 391-
4822): 14h50, 16h30. 18h10, 19h50, 21h30. (Livre).
Nesta nova comédia, os Trapalhões decidem casar
e saem da fazenda ondo moram para procurar as
noivas na cidade mais próxima, envolvendo-se em
inúmeras confusões. Produção do 1988.

E1REAPRESENTAÇÕES
INFERNO VERMELHO (Red hoat). do Waltor Hillj
Com Arnold Schwarzenegger. James Bolushi, Po-
ter Boyle e Gina Gershon. Art-Casashopping 1 (Av.
Alvorada. 2.150 — 325-0746): 19h30. 21h30. (14
anos).
Policial do Moscou ó onviado a Chicago paracapturar traficante russo. Lá, ele rocobe a ajuda de
um policial americano, que tom métodos de traba-
lho bastante diferentes. EUA/1988.
RAMBO III (Rambo III). de Poter MacDonald. Com
Sylvester Stallone, Richard Crenna, Marc do Jongo
o Kurtwood Smith. Art-Casashopping 3 (Av. Alvora-
da. 2.150 — 3250746): 19h. 21 h. (14 anos).
Nesta terceira aventura. Rambo deixa o mosteiro
budista onde estava meditando para libertar o
amigo, preso como refém «-no Afeganistão.
EUA/1987.

ÈÜEXTRA
A BELA ADORMECIDA (Sloeping Beauty). dese-
nho animado do Walt Disney. Cândido Mendes
(Rua Joana Angélica, 63 — 267-7098): de 2a a
domingo, às 14h. Domingo, às 10h30, 14h. (Livre).
Versão musicada do conto do Charles Perault.
Princesa é enfeitiçada depois de espetar o dedo
num fuso e adormece profundamente até que é
despertada pelo beijo do um príncipe. EUA/1958.
PSW - UMA CRÔNICA SUBVERSIVA (Brasileiro).
do Paulo Halm o Luiz Arnaldo Campos. Com
Antônio Fagundes, Maria Padilha, Renato Borghi,
Antônio Abujamra o Paulo Mosca. Estação 2 (Rua
Voluntários da Pátria, 88 — 286-6149): 18h, 19h,
20h, 21 h. Até domingo.
Um filmo sobro a trajetória política do deputado
cassado Paulo Stuart Wright, culminando com o
seu misterioso "desaparecimento" em uma via-
gom de trem, em 1973. Produção de 1988.
MÁQUINA MORTÍFERA (Lothal weapon). do Ri-
chard Donner. Com Mel Gibson. Danny Glovor,
Gary Busey e Mitchell Ryan. Cândido Mendes (Rua
Joana Angélica, 63 — 267-7098): até sábado, à
moia-noitc. (14 anos).
Dois policiais do Los Angeles, veteranos da guerra
do Viotnam, tôm métodos diferentes de trabalho
mas são obrigados a atuar juntos para desvendar o
mistério do um crimo dado inicialmente como
suicídio. EUA. 1986.

ES.MOSTRAS

MOSTRA OS CLÁSSICOS DO CINEMA FRAN-
CÊS — Hoje eamanhã, às 17h30, 19h30, 21h30: A
grande ilusão (La grande illusion), do Jean Renoir.
Com Jean Gabin e Pierre Fresnay. Estação 3.Legendas em portuguôs.Num campo de prisioneiros estão presos vários
oficiais franceses, entre elos um aristocrata. Com a
transferência do grupo para outro campo, dirigido
por um nobro alemão, muita coisa muda. Fran-
ça/1937. P&B.

a Hoje termina o prazo de en-
trega de histórias era quartri-
nhos para quem quer participar
do concurso A melhor historia
em quadrinhos, promovido pelo
Estação Botafogo. O resultado
sai no sábado.

MOSTRA SEGUNDA CHANCE — Hoje, às 17h,
19h15, 21 h30: Por volta da meia-noite (Round
midnight). do Bortrand Tavornier. Com Dextor Gor-
don, François Cluzot, Gabriollo Haker e Sandra
Reaves-Phillips. Estação 1 (Rua Voluntários da Pá-
tria, 88 — 286 6149). (Livro). Ató domingo.
Levemente inspirado na vida do Bud Powoll o
Lester Young, dois jazzistas negros norte-
americanos que vão para Paris no final da década
de 50. No filme, o músico, frustrado o alcoólatra,
encontra apoio e ajuda de um grancôs aficcionado
por jazz. EUA/1986.

HEOEIOEREFUlíS"

OS TRÊS PORQUINHOS — Toxto o direção do
Jayr Pinheiro. Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel

Lomos, 51 (521-2955). As 16h. Ingressos a NCz$
1,00.

*
miSEsmm

ROCK NO VERÀO — Exibição do vídeo Vos live in
Canada, com Yes. Hoje, às 12h15, 14h15, 16h 15,
18h15, no Cândido Mendes. Rua 1o do Março. 101.
VlDEOS NO CREPÚSCULO — Hojo, coletânea do
vídeos com Mission, Sistors of Mercy, Killmg Joke,
Bauhaus, New Model Army, entro outros. A partirdas 23h, no Crepúsculo do Cubatâo. Rua Barata
Ribeiro. 543 (235-2045).

VlDEOS NO VILLAGE — Hoje, às 2.1 h, exibição do
vídeo Elton John m Central Park. com Elton John.
No Village. Rua Visconde Silva, 10 (286-4918).
SALA DE VÍDEO — Exibição do vídeo The Cure in
Orange - livo. com Tho Curo. Do 2a a domingo, às
16h, 18h, 20h, 22h. Sexta o sábado, também à
meia-noito. Na Sala de Vídeo do Cândido Mendes.
Rua Joana Angélica. 63 — 267-7098.
VÍDEO NO TELÃO — Retrospectiva. Hoje, às 9h30
o 16h. O nome da tosa. de Jean-Jacques Annavo,
com Sean Connery Às 12h o 18h30: Fuga de Nova
Iorque, do John Carpenter Na Videoteca da DPERJ.
Av Presidente Vargas, 1261 (224-6184) Entrada
franca,

A programação publicada no Roteiro ostá sujeita a alteraçõos do última
hora. É aconselhável confirmar horários e programas por telefono.

^RECOMENDA

IRONWEED (Ironweed). de Hector Babonco.
Com Jack Nicholson, Moryl Streep, Diano Veno-
ra, Tom Waits, Carroll Baker e Michaol 0'Keefe.
Cinema 1 (Av. Prado Júnior, 281 — 295-2889):
14h, 16h30, 19h, 21h30. São Luiz 2 (Rua do
Catote, 307 — 285-2296): 21h30. (14 anos).
Continuação
Durante os anos da Grande Depressão america-
na, casal maduro muda-se para Albany, onde
convive com outros vagabundos mantidos por
uma comunidade religiosa, enquanto buscam
novas respostas para seus conflitos pessoais.
EUA/1988.
O HOMEM DA LINHA (The pointsman). do Jos
Stelling. Com Jim Van dor Woudo, Stéphane
Excoffier e John Kraaykamp. Studio-
Copacabana (Rua Raul Pompéia, 102 — 247-
8900): 15h30, 17h30, 19h30. 21h30. (14 anos).
Continuação
Homem solitário trabalha à beira de uma estrada
de ferro até que encontra mulher misteriosa,
que desce ali por engano, e os dois vivem as
mais insólitas e hilariantes situações. Prêmio de
público na X Mostra Internacional de Cinema de
São Paulo. Holanda/1986.
UM PEIXE CHAMADO WANDA (A fish called
Wanda). de Charles Crichton. Com John Cleese,
Jamio Lee Curtis, Kevin Kline e Michael Palin.
Veneza (Av. Pasteur, 184 — 295-8349): 15h,
17H10, 19h20. 21h30. Tijuca-2 (Rua Condo de
Bonfim, 422 — 264-5246): 14h30. 16h40.
18h50, 21 h. (10 anos). Continuação.
O roubo de jóias valiosas aproxima um advoga-
do tipicamente inglês de uma jovem tipicamen-
te americana. Comédia de mistério criada por
John Cleese, do grupo inglês Monty Python.
Inglaterra/1988.
UMA CILADA PARA ROGER RABBIT (Who
framed Roger Rabbit). de Robert Zemeckis.
Com Bob Hoskins, Christopher Lloyd, Joanna
Cassidy e Charles Fleischer. Tijuca Palace 1 (Rua
Conde de Bonfim, 214 — 228-4610): 15h. 17h.
19h, 21 h. São Luiz 1 (Rua do Catete, 307 — 285-
2296): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (Livre). Conti-
nuação.
Misturando atores de verdade com desenho
animado, o filme conta a história de um coelho
casado com uma vamp e suspeito de matar um
homem. Para resolver o mistério conta com a
ajuda de um detetive. EUA/1988.
MINHA VIDA DE CACHORRO (My life as a
dog). de Lass Hallstróm. Com Anton Glanzelius,
Manfred Semer e Anki Lidén. Paissandu (Rua
Senador Vergueiro, 35 — 265-4653), Star-
Ipanema (Rua Visconde de Pirajá, 371 — 521-
4690), Art-Fashion Mall 4 (Estrada da Gávea.
899 — 322-1258): 14h. 16h, 18h, 20h, 22h. (10
anos). Continuação.
Adolescente procura manter os problemas à
distância, usando para isso sou especial senso
de humor. Suécia/1987.
SALÓ — 120 DIAS DE SODOMA (Le 120
giornatc di Sodoma — Saló), de Pier Paolo
Pasolini. Com Paolo Bonacelli e Giorgio Cataldi.

HESTRÉIAS
IMENSIDÃO AZUL (The big bluel, de Luc Besson.
Com Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr, Jean Re-
no. Paul Síienar o Sérgio' Castellitto. Roxy (Av.
Copacabana, 945 — 236-6245), Rio-Sul (Rua Mar-
quôs de São Vicente, 52 — 274-4532), Barra 2 (Av.
das Américas, 4.666 — 325-6487): 14h30, 16h50,
19h10, 21h30. Palácio I (Rua do Passeio. 40 —
240-6541), América (Rua Conde do Bonfim, 334 —
264-4246): 14h, 16h20, 18h40, 21 h. (Livre).
Jacquos Mayol é um mergulhador que participa do
campeonatos de mergulho livro e prefere a compa-
nhia de golfinhos à de pessoas. O caráter singular
do Jacquos acaba por atrair a atenção de uma
empresária novaiorquina, que o segue desde o
Peru até a Europa. França/1988.
INSTINTO FATAL (Monkey shines — an experi-
ment in fear), de George A. Romero. Com Jason
Beghe, John Pankow, Kate McNeil e Joyce Van
Patten. Leblon 2 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-
5048), Ópera 1 (Praia de Botafogo, 340 — 552-
4945): 15h, 17h10, 19h20, 21h30. Odeon (Praça
Mahatma Gandhi. 2 — 220-3835): 14h, 16h10.
18h20, 20h30. Carioca (Rua Conde de Bonfim. 338
— 228-8178), Madureira 3 (Rua João Vicente, 15 —
593-2146), Art-Môier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-
4544), Olaria (Rua Uranos, 1.474 — 230-2666):
14h30, 16h40, 18h50, 21h. (14 anos).
Depois de um acidente, atleta e estudante de
direito fica totraplégico. Procurando minorar seu
sofrimento, um amigo cientista lhe dá de presente
uma macaca, adestrada para servir do companhia a
deficientes físicos. O animal e seu dono desenvol-
vem um relacionamento cada vez mais afetuoso ao
mosmo tempo que mortos acidentais se multipli-
cam. EUA/1988.

0CONTINUAÇÕES
LUAR SOBRE PARADOR (Moon over Parador), dePaul Mazurski. Com Richard Droyfuss, Raul Julia,Sônia Braga, Jonathan Winters e Milton Gonçalves.Barra I (Av. das Amóricas. 4.666 — 325-6487):15h, 17h 10, 19h20, 21h30. Madureira 1 (Rua Dag-mar da Fonseca, 54 — 390-2338): 14h30. 16h40,18h50, 21 h. Leblon 1 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 —
239-5048): 19h20, 21h30. Metro-Boavista (Rua doPasseio,62- 240-1291), Largo do Machado 1 (Largodo Machado. 29 — 205-6842). Condor-Copacabana
(Rua Figueiredo Magalhães, 286 - 255-2610): 14h,16h. 18h, 20h, 22h. (10 anos).
Ator novaiorquino parte para Parador. pequeno paísdo Caribe, para fazer um filmo. Por causa da sua
extraordinária semelhança física com o ditador da
ilha. ele é convencido polo assessor do governantea substituí-lo, depois que oste morre. EUA/1988.
AS AVENTURAS DE CHATRAN (The adventures
of Chatran). de Masanori Hata. Filme com animais.

Jóia (Av. Copacabana. 680 — 255-7121): 15h30,
17h30, 19h30, 21h30. (18 anos). Continuação.
Numa casa porto do Saló, último abrigo do
governo fascista, quatro homens — um duque,
um monsenhor, um presidente de tribunal o um
banqueiro — reúnem-se para a prática de todo o
tipo de aberrações sexuais. Baseado no livro do
Marquês de Sade. Último filme de Pasolini,
Itália/1975.
JOGO DE EMOÇÕES (House of games}, de
David Mamet. Com Lindsay Crouse. Joe Man-
tegna e Mike Nussbaum. Cândido Mendes (Rua
Joana Angélica, 63 — 267-7098): 16tl, 18h. 20h,
22h. Até domingo. Art-Fashion Mall 1 (Estradada Gávea, 899 — 322-1258): 14h. 16h, 18h. 20h.
22h. (14 anos). Continuação
Psiquiatra famosa e autora de best-sellers tenta
espantar o tédio da própria vida, envolvendo-se
com um paciente que circula pelo submundo do
jogo. EUA/1987.
E.T. - O EXTRATERRESTRE EM SUA AVEN-
TURA NA TERRA (E. T. — the extra-terrestrial in
his adventure on Earth), de Steven Spielberg.
Com Henry Thomas, Dee Wallace, Poter Coyo-
te, Robert MacNaughton, Drew Barrymore e
Sean Frye. Lido 2 (Praia do Flamengo,72 — 285-
0642): 15h, 17h 10. 19h20, 21h30. (Livre). Roa-
presentaçãoComo um conto de fadas da era espacial, o filme
narra "a história de um ser espacial que chega à
Terra e é encontrado por um menino de 10 anos.
EUA/1982.
LARANJA MECÂNICA (A clockwork orange).
de Stanley Kubrick. Com Malcolm McDowelI,
Patrick Magee. Michael Bates e Warren Clarke.
Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro. 502 —
256-4588): 19h, 21h20. (14 anos). Reapresen•
tação
Em um futuro próximo, as turmas de jovensdivertem-se com ultraviolência, estupros e dro-
gas. Alex, o líder de uma turma, é preso e
submetido a uma experiência que visa torná-lo
cidadáo-modelo. Inglaterra/1971.
A PRINCESA PROMETIDA (The princess bridel.
de Rob Reiner. Com Cary Elwes. Robin Wright.
Mandy Patinkin e Chris Sarandon. Lagoa Drive-
In (Av. Borges de Medeiros. 1.426 — 274-7999):
20h. 22h30. Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada.
2.150 — 325-0746): 15h. 17h. (Livre). Reaprc-
sen tação
Garoto com forte gripe é obrigado a ficar na
cama ouvindo histórias contadas pelo avô. Ele
se envolve pela aventura que mistura princesas,
príncipes, monstros terríveis e belas lutas de
capa e espada. EUA/1987.
OLHOS NEGROS (Ocie ciorne). de Nikita Mi-
khalkov. Com Marcello Mastroianni, Silvana
Mangano, Marthe Keller e Elena Sofonova. Art-
Fashion Mall 3 (Estrada da Gávea. 899 — 322-
1258): 19h30, 21h30. (14 anos). Reapresen-
tação
Na virada do século, a bordo de um navio, um
italiano conta a um passageiro russo a história
do sua vida: sua paixão por uma mulher russa
casada, a falência de seus negócios e o abando-
no de sua mulher. Baseado em contos de Anton
Checov. Itália/1987. Melhor ator no Festival de
Cannes.

narrado em portuguôs. Leblon 1 (Av. Ataulfo de
Paiva, 391 — 239-5048): 14h20, 16h. 17h40. São
Luiz 2 (Rua do Catete, 307 — 285-2296), Copacaba•
na (Av. Copacabana, 801 — 255-0953), Barra 3 (Av.
das Américas, 4.666 — 325-6487): 14h20, 16h,
17h40, 19h20. Ópera 2 (Praia de Botafogo, 340 —
552-4945), Madureira 2 (Rua Dagmar da Fonseca,
54 — 390-2338): 14h20, 16h, 17h40, 19h20, 21h.
Palácio 2 (Rua do Passeio, 40 — 240-6541), Tijuca-
Palace 2 (Rua Condo de Bonfim, 214 — 228-4610):
13h30. 15h, 16h40, 18h. 19h30, 21 h. : 13h40,
15h30, 17h20, 19h10, 21h. (Livrei.
O filme narra as aventuras do gatinho japonês
Chatran, e de seu fiel amigo o cachorro Puski, que
depois de alguns anos e muita correria, encontra a
gata branca de seus sonhos. Japão/1988.
VICE E VERSA (Vice-versa), de Brian Gilbert. Com
Judge Reinhold, Fred Savage, Corinne Bohrer,
Swoosio kurtz e Jane Kaczmarek. Art-Copacabana
(Av. Copacabana, 759 — 235-4895), Art-Fashion
Mall 2 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. Bruni-Tijuca (Rua Conde de
Bonfim, 370 — 254-8975), Art-Casashopping 2 (Av.
Alvorada, 2.150 — 325-0746), Art-Madureira 2
(Shopping Center de Madureira — 390-1827): 15h,
17h, 19h, 21h. (10 anos).
História sobre o velho tema de troca de identidade
entre pai e filho. Durante uma viagem de compras a
Bangcoc, uma caveira mística e com estranhos
poderes acaba nas mãos de um yuppie que, mais
tarde, realiza seu desejo de trocar do lugar com o
filhinho. EUA/1987.
UM PRÍNCIPE EM NOVA IORQUE (Corning to
America), de John Landis. Com Eddie Murphy,
Arsonio Hall, James Earl Jones e John Amos.
Tijuca-1 (Rua Conde do Bonfim, 422 — 264-5246),
Madureira-3 (Rua Jào Vicente. 15 — 593-2146):
14h, 16h20, 18h40, 21h. Lido 1 (Praia do Flamongo,
72 — 285-0642): 14h30. 16h50, 19h10. 21h30.
Copacabana (Av. Copacabana, 801 — 255-0953).
Barra 3 (Av. das Amóricas, 4.666 — 325-6487):
21h30. (Livro).
Comédia. Um príncipe africano pretendo mudar os
hábitos do sua tribo e escolher ele mesmo uma
esposa. Para isso viaja com seu melhor amigo paraNova Iorque. EUA/1988.
WILLOW NA TERRA DA MAGIA (Willow). do Ron
Howard. Com Vai Kilmor, Joanno Whalloy e War-
wick Davis. Ricamar (Av. Copacabana. 360 — 237-
9932): 14h40, 17h. 19h20. 21h40. (Livre).Avontura épica, que mistura sonho e realidade, na
terra do Willow. um anãozinho pacífico cercado porum mundo om guerra. EUA/1988.
O CASAMENTO DOS TRAPALHÕES (Brasileiro).do José Alvaronga Jr. Com Ronato Aragão, Dedé
Santana, Mussum. Zacharias, Nadia Lippi o o Grupo
Dominó. Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro.
502 — 256-4588): 14h. 15h40, 17h20. Art-

Macacada

suicida

¦y* M dos mais assusta-
H I dores sucessos do ci-

nema americano
chamou-se King Kong (King
Kong, EUA, 1933), de Merian
C. Coopèr e Ernest Shoewd-
sack: mistura de humanos,
macacos, romance e terror.
Em Instinto fatal (Monkey
shines — An experiment in
fear, EUA, 1987) — que es-
tréia hoje no Odeon e circuito
— George A. Romero resolve
bulir com os mesmos elemen-
tos. O diretor é um veterano
do cinema de horror america-
no. Um macaco velho que não
deveria por a mão em seme-
lhante cumbuca.

Ella é pouco maior do que a
mão de Allan. Mas é muito
melhor. Mesmo porque ele
não consegue usar a mão ou
qualquer parte do corpo si-
tuada abaixo do pescoço. El-
la é uma macaquinha inteli-
gente que faz as tarefas im-
possíveis ao jovem tetraplégi-
co. Só que Allan não percebe
que Ella é inteligente demais.
Ele não percebe que seu me-
lhor amigo, um gênio louco,
alterou genéticamente o cére-
bro da macaca. Ele não perce-
be que o médico que o operou
após um acidente é o respon-
sável por sua paralisia. Ele
não percebe que sua namora-
da anda de caso com o tal
médico. Na verdade, parece
que Allan também não conse-
gue usar uma outra parte de
seu corpo situada acima do
pescoço.

CINEMA/ CRÍTIGA 'Instinto fatal'

Bom, a certa altura do filme
percebemos que Allan e Ella
desenvolveram uma espécie
de simbiose. Ele se torna irra-
cionalmente raivoso. Ella ma-
ta as pessoas que ele odeia.
Mas aí a gente já descobriu
também que Instinto fatal é
longo demais, carente de rit-
mo e desastradamente inve-
rossímil. Há garantia de sus-
tos e alguns sorrisos amare-
los. E só. O filme nada tem da
perfeição de King Kong. Mes-
mo porque, nele a macaca é
pequena e de verdade, e o
ator Jason Beghe, como Al-
lan, é grande e absolutamen-
te artificial.

George Romero fez o lendá-
rio A noite dos mortos vivos
(The night ofthe living dead,
EUA, 1968), que inaugurou o
estilo de terror americano
que tem dominado a tela nos
últimos dez anos. A julgar por
este seu filme, o próprio Ro-
mero se tornou um morto-
vivo. Morto de vontade de
faturar e vivendo da própria
fama. Do humor negro e emo-
ções baratas de outrora Mon-
key shines tem um único res-
quício. É um filme sobre um
macaco treinado para ajudar
um tetraplégico mas que sai
em louca fúria homicida ater-
rorizando mesmo seu próprio
dono. É um filme feito com a
aprovação e apoio da Hei-
ping hands, um conceituado
projeto para treinar macacos
para paraplégicos. Grande
propaganda.

Cotação: *

George
Romero, que
inaugurou
um estilo de
horror que
entrou na
moda, desta
vez escolheu
a macaca
Ella (D)
para
protagoni-
zar os
sustos

ESshoppings
ART-CASASHOPPING 1 — O casamento dos
Trapalhões. 14h30. 16h10. 17h50. (Livro). Inferno
vermelho-. 19h30. 21h30. (14 anos). Curta: Capiba.
ontem. hoje. sempre, de Fernando Spencer
ART-CASASHOPPING 2 — Vice e versa: 15h. 17h,
19h, 21 h. (10 anos)
ART-CASASHOPPING 3 —- A princesa prometida15h, 17h (Livre) Rambo III. 19h. 21 h (14 anos)
Curta Esconde-esconde, de El>ana Fonseca
ART-FASH50N MALL 1 — Jogo de emoções 14h
16h. 18h, 20h, 22h. (14 anos). Curta V/sáo do céu.
gruta dos trés poderes. de Marcelo Ferreira Mega.
ART-FASHION MALL 2 — Vice e versa 14h. 16h.
18h, 20b. 22h (10 anos). Curta: O lobo se estrepa.
de SM
ART-FASHION MALL 3 — 0 casamento dos
Trapalhões 14h30. 16h10. 17h50. (Livre) Olhos
negros 19h30. 21h30 (14 anos).
ART-FASHION MALL 4 — Mmha vida de cachorro.
I4h. 16h. 18n. 20h, 22h (10 anos). Curta Esconde-
esconde, de E?'ana Fonseca
BARRA-1 — Luar sobre Paradcr 15h. 17h10.
19h20. 21h30 {10 anos) Curta Kultura tá na rja.
de OctávG Be/erra
BARRA-2 — irrensfdâo azul. 14K30. 16h50, 19M0,
21H30 (Livre). Curta Ismael Nery
BARRA 3 — As aventuras de Chatran 14h20.16h.
17h40. 19^20 (L vre} Um pnncpe em Nova for•
Que 21h30 (Livre). Curta Papagaios de guerra
RIO SUL - fmenssdàoazu! 14h30. 16n50.13h10.
21h30 il.re-1 Curta O pedxto pa*

^COPACABANA
ART-COPACABANA — '/te e v-ersa 14h. 16*.

2ü\ 22* (tO aros? Curu Merz*doms de Séo

BRUNI-COPACABANA — O c^-<r~er,;o acs Tra-

Laranja mecânica 19h, 21h20 (14 anos). Curta:
Violurb. de Cleumo Segond.
CINEMA-1 — Ironweed. 14h. 16h30. 19h. 21h30
Curta: V'am pra Disneylândia.
CONDOR COPACABANA — Luar sobre Parador
14h. 16h. 18h. 20h. 22h (10 anos).
COPACABANA — As aventuras de Chatran
14h20. 16h. 17h40, 19h20. (Livre) Um príncipe em
Nova Iorque 21h30. (Livre) Curta. Arte nas cida-
des. de Carmem Pereira Gomes
JOlA — Salô — 120 Dias de Sodoma 15h30.
17h30. 19h30. 21h30 (18 anos) Curta Os roman•
ces de Dona Olinda Olanda. de Katia Messel.
RICAMAR — Willow na terra da magia: 14h40.
17h. 19h20. 21h40 (Livre) Curta Nem tudo sâoflores, de Paulo Maurício Caldas
ROXY Imensidão azul. 14h30. 16h50. 19h10.
21h30 (Lrvre) Curta Lívio Abramo - gravuras, deFernando Com Campos
STUDIO-COPACABANA — O homem da linha
!5h30. 17h30. 19K30. 21h30 (14 anos) CurtaKuttura tâ na rua. de Octávio Bezerra

Mipanema e leblon
CÂNDIDO MENDES — A bola adormecida 14h
Domtngo. âs 10H30 e 14h (Livre) Jogo de emo-
ções 16h. !8h. 20h. 22h (14 anos) Curta Escon-
de esconde. de E!»ana Fonseca
LAGOA DRÍVE-IN A princesa prometida 20*
22b30 (Livrei Curta Históros da Rocinha, de JoseMariani Último d*a
LEBLON-1 — As aventuras de Chatran; 14h20
16*. 17*40 (Lrvre> Luar sotxe Parador 19*20
21h30 (10 a-os: Curca Ku^rj :j na rui de
Octávio Beíef-a
LEBLON-2 — Instnto fatal 15h. 17h10. 19*20
2**30 í14 anos) Curta Duas vezes rrvjíhçr
STAR IPANEMA — Mmha v^a de caC~<*ro K*

ÊfBOTAFOGO
BOTAFOGO — Êxtase da carne: 14h, 16h45.
19h30. (18 anos). Curta Oropa, Luanda. Bahia
ESTAÇÃO 1 — Mostra Segunda Chance. Ver om
Mostras.
ESTAÇÃO 2 — PSW - uma crônica subversiva
18h, 19h, 20h, 21 h Ató domingo.
ESTAÇÀO 3 — Mostra Os Clássicos do Cinema
Francôs Ver em Mostras
ÔPERA-1 — Instinto fatal 15h. 17h10. 19h20.
21h30 (14 anos).
ÔPERA-2 — As aventuras de Chatran 14h20, 16h,
17h40. 19h20. 21 h Curta Almeri e Ari ¦ ciclo do
Recife e da vida, de tornando Spcncor. de Mário
Augusto
VENEZA — Um peixe chamado Wanda 15h,
12h10. 19h20, 21h30. (10 anos) Curta Os roman-
ces de Dona Olinda Olanda. do Katia Messel

ÊICATETE E FLAMENGO
LARGO DO MACHADO 1 — Luar sobre Parador14h, 16h. 18h, 20h. 22h (10 anos)
LARGO DO MACHADO 2 — O casamento dostrapalhões 14h20,16h. 17h40. 19h20.21h. (Livrei.
LIDO-1 — Um príncipe em Nova Iorque 14*30.16h50. 19*10. 21*30 (Livre) Curta Chico Caruso.de Joatan Vilela Berbel.
LIDO-2 — E T - o extraterrestre em sua aventurar-a Terra 15h. 17h10. 19h20. 21h30 (Livrei Curta.Violurb. de Cieumo Sagcnd.
PAISSANDU — M-.nha vida de cachorro 1«* "6h,
18h. 20*. 22b (10 anos) Curta Madame Cartô. deNelson fsiadotti
SÀO LUIZ 1 — Uma cilada para Roger Rabbit ' 4b.
ICh, !8h. 20h. 22h (Lrvre) Curta Eu p-ehrc ahberziade
SÀO LUIZ 2 — As aventuras de Chatrs- 14*20.

STUDIO-CATETE — «otfc o da mcs-í ;çrr 14rv

BScentro
HORA — Inferno vermelho 11h. 12h45. 14h40,
16h30. 18h 10 (14 anos). Curta O visionário, de
Ney Costa Santos
METRO BOAVISTA — Luar sobre Parador 14h.
16h. 18h. 20h, 22h. (10 anos).
ODEON — Instinto fatal 14h, 16h10. 18h20.
20h30. (14 anos). Curta. O muro - o filme, de SérgioPóo
PALÁCIO-1 — Imensidão azul 14h, 16h20. 18h40.
21 h. (Livre). Curta. Anônimo UTereza. de Fernando
Coni Campos.
FALÁCIO-2 — As aventuras do Chatran 13h30.15h. 16H30. 18h. 19h30. 21h (Livre) Curta: LIvioAbramo. gravuras, de Fernando Com Campos
PATHÉ — O casamento dos trapalhões, de 2a a 6a.ds 12h. 13h30. 15h. 16h30. 18h. 19h30, 21b.
Sábado e domingo, a partir das 13h30 (Livre).
REX — Êxtase da carne, de 2a a 6a. às 12b. 14h45.
15h30, 18h55 Sábado e domingo, ás 14h. 16h45.19h30 (18 anos).
VITORIA — Rodeio da sacanagem 13h30. 15b.
16h30. 18h. 19*30. 21b (18 anos). Curta Parahy-
ba. do Jureni Machado Bitencurt

IHtijuca
AMERICA — Imensidão azul 14*. 16*20, 18*£0.
21b. (Livrei Curta. Memônas de sangue
ART-TUUCA — O casamento dos trapalhões
14h30, 16h10, 17h50, 19h30. 21h10 (Uvre)
6RUNI-TUUCA V :e e versa 15*. 17*. 19*.
21 h (10 anos» Curta Cap;ba. ontem, hoje. sempre.
de Fernando Spencer
CARIOCA irsxmto tara: Mn3G. 16*40 18*50.
21r. i 1-1 .ires. Curta Seríóo do conselheiro, de
Agna-do S=n Azevedo
TUUCA-1 — Um príncipe em Nova Iorque 14h.
16*20. 18*40. 21* (Livre) Curta Anônimo 1 Te-
reza
TUUCA-2 - Um *e chamado Wanda: t«s*30,

TUUCA PALACE 1

Rabbit: 15h. 17h, 19h, 21 h (Livre) Curta Iberô
Camargo, pintura, pintura, de Mário Augusto.
TUUCA-PALACE 2 — As aventuras de Chatran:
13h30, 15h. 16h30. 18h. 19h30. 21h (Livre). Curta
Kultura tâ na rua. do Octávio Bezerra.

IÊMÉIER
ART-MÉIER — Instinto fatal 14h30. 16h40. 18h50.
21 h (10 anos) Curta Memórias de sangue
BRUNI-MÉIER — Cicciohna 15h. 16h30. 18h.
19h30. 21 h (18 anos). Curta Colombina forever.
do David Quintana.
PARATODOS — O casamento dos trapalhões
13h30, 15h, 16h30. 18h. 19h30. 21h. (Livre).

ÍSramos e olaria
RAMOS — O casamento dos trapalhões 15h16h30. 18h. 19h30. 21h (Livre)
OLARIA — Instinto fatal. I4h30. 16H40, 18hS0.21 h Curta: Arte nas cidades. Carmem PereiraGomes

Bmajdureira e
jacarepaguá

ART-MADUREIRA 1 — O casamento dos trapa
Ihôes 14*30. 16*10. 17*50, 19*30. 21*10 (Livrei
ART-MADUREIRA 2 — i//cp e versa 15h 17-
19h. 21b (10 anos) Curta O muro • o filme, de
Sérg o Péo
BARONESA -- O casamento dos trapalhõesMb20. 16b. 17*40. 19*20. 21b. (Ltvre;
BRISTOL — O casamento dos traoa * 5es '4-50
16*30. 19*t0. 19*50. 21*30 (Livre?
MADUREIRA-1 — Luar sobre Pò'adcr K-30
16*40, 18*50. 21* (10 arses Curta Pa'-ac>i Moft-

MADUREIFlA-2 — As aventuras oe Cha:rà-

Os romances de Dona Olinda Olanda. do Katia
Messol
MADUREIRA-3 - Instinto fatal 14h30. 16h40.
18h50, 21 h (14 anos). Curta A última canção do
beco. do João Carlos Velho

SSCAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE — O ca.zamento dos Trapa-
Ihôes do 2a a 6a. às 15h. 16h30. 18h. 19h30. 21 h
Sábado, domingo e fonado, ás 14h. 15h30. 17h,
18h30. 20b, 21h30. (üvro)
PALÁCIO — Willow na terra da magia 16h, 18h30.21b. (Livre).

ÊBNITERÓI
CENTER — As aventuras de Chatran 14h20, 16b.
17b40, 19h20, 21 h. (Livre) Curta Eu orefiro a
liberdade
CENTRAL —. Robocop - o policial do futuro. 13h30.
15h30, 17h30. 19h30. 21h30 (14 anos). Curta
Joéo Cândido - o almirante negro
CINEMA-1 — Robcccp - o policial do futuro 15h.
17h. 19b. 21 h (14 anos). A Rocinha tem histórias.
de Eunice Gutman
IC AFIAÍ — Imensidão azul 14*. 16*20.18*40. 21 h
(Lrvre) Curta Passageiros
NITERÓI — Instinto fatal 14*30. 16h40, 18h50,
2!* (14 anos).
NITERÓI SHOPPING 1 — Ha^oo III 15*. 17h

NITERÓI SHOPPING 2 — 0 casamento crs trapa-
Ihóos 14*30. 16*. 17*30. 19h. 23*30 iuvre)
WINOSOR — Mmha vsa t/e eae-erro: 15h. I7h.

ÉSSÁO GONÇALO
TAMOfO — Roto'~-v -

phílippe martin 40% MAIS PERTO DEVOCE pfínippe martin
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•« ,*«* Nem a familia nem os araigos podem ajudar. j
l\ /I f\!f& 1 I n i% Ljl 1 nO s i if®! !*4 somente Ella comprefnde. E Ella njo e humana, j

LVIt/l ULIIIU b LiJJUl Iluidl v

—— no ultimo Festival de Cannes, Mayol se revelou plicar sua busca, entra em cena uma novaiorqui- fSKSTflHILJ
Susana Schiid na entrevista coletiva urn autentico lobo do mar, na carente (Rosanna Arquette, de Procura-se s

cheio de vigor e conviCQao. Na tela, Mayol foi Susan desespcradamente e After houras), que B
¦ uc Besson Delo ieito nao posta muito de encarnado por Jean-Marc Barr, um ator boniti- quer uma vida normal casar, ter filhos, etc Mas VW\
f ^merHcie Depois de' eytrear com O ulti- nho mas abulico, que confunde misterio com o rapaz tem a compulsao do mar, quer testar

mo combate (exibido na Mostra de Cine- apatia e nao passa energia para mergulhar numa seus limites, passar para o outro lado do mist6no .
m rif» Sao Paulo em 1985) circulou Delo under- banheira. Seu maior rival seria o italiano Enzo humano. pCSj Ap Mr*
•ound do metr6 parisiense com Subway, um Maiorca (Jean Reno) e Besson leva meio na Apesar de recebido com agua fria pela cntica
Srio de esti'o curioso e rala consistencia brincadeira meio a serio a amizade competitiva de Cannes, Imensidao azul estourou nas bilhete- ^iiaAajUm
gora com hnensidlo azul (The big blueb entre os dois, que comega quando sao ainda rias francesas, o que nao e dificil de entender: MttM
jretor tem maiores ambicoes e consumiu US$ criancinhas em uma ilha grega, com deslum- Besson capricha num preciosimo da imagem, e ¦¦NHf M\j

jnijhoes para passar uma mensagem ecologi- brante fotografia em preto e branco as^inada por artificialidade de algumas situa^oes (como o
a-poetica-existencial no fundo de varios ocea- Carlo Varini. piano a beira da praia) confere ao filme uma
ns ria arqo se oassam debaixo d'arua Os dois reencontram-se depois de adultos — pseudo-modermdade. Por tras dela, temos uma jMnrBfrB IsSMg
Im^estAia hole no RoxyRio Sul Bamll a cores - e continuam a brincar de mergulhar. abordagem equivocada, que transforms em pas- MW| |p
SkcioIeAiXca Supostamente, toda a variedade' de cenario telao o confronto de dois homens no teste de seus ^|j|
Imensidao azul inspira-se no frances Jacques Costa Azul, Sicilia, Grecia, Bahamas, Ilhas Vir- limites em narrativa mareada pela monotonia,

rn.rr.) nm 'especialista prn mpr- aBSSMlBHta gens, Peru, Nova Iorque — signiflca uma longa apesar dos belos cenarios. Um mergulho superfi- i
ulhos livres de grandes odisseia em busca de si mesmo, pois Rlayol Cial, apesar do impulso. E vazio, apesar de tanta UBM.

j no&p ^"7 ram pmwj OdHQUMNAIO AHAQAO HOJE «ai SfSn :^IsBi}it 1
fcj&if iL£f tLl£ 520 (541-3737). Ingrossos a NCz$ 15,00, por Couven 5a o 6a a NCzS 2,50 o sab. a NCz$ 3.00. At6 ^ TjfijSlfeS DEDE SAJJIANA /d— p , ,; ! | | OXvVJXVL'.i^W |

MONGOL — ApresontagSo do cantor o violonista. I I BiHlIk 0
> flO De 5a a s^b„ cis 23h, no La Maison, Rua Fonte da rrjj [Bg ¦ iWfi Q I IIAII
I —————  HIMBARES Saudado, 39 (286-2443}. Couven a NCz$ 1,80. Scm -w "jPg ^iRhCOMENDA OBSCENO- Show do cantor Wando acompanha- consumagSo. 0 C^SMME(l])0S |ES! W I

do do conjunto. Gafieira Asa Branca, Rua Men de DOSE DUPLA — Apresontag3o da banda. As 22h. HI^A!n|ft * V||l[B0 LUililiUaj rjnTFTTj JiCTTLDg XaflJ ViU
S®7 (252-4428). 4" e 5", 4s 22h;.W,.e®b.,_Ss no Mro da Jp/ranga Rua Ipiranga, 54 (225^1762). B BSI»TRS IMH.WI TWENTIETH CENTURY FOX «. /-PRODUCAO GAUMONT f

GILBERTO GIL - Show do cantor, compositor 22h30 o dom., bs 20h. Ingressos 4 e 5 a NCz$ Couvert a NCz$ 1,50. n iguacu ROSANNA ARQUETTE JEAN-MARC BARR '¦
e ir#umentista. Canecao. Av. Voncoslau Bra| 7,00; 6a o sib. a NCz$ 10,00 o dom. a NCz$ 6,00. P33BB ESS3I JEAN RENO THE BIG BLUE PAUL SHENAR SERGIOCASTELUTTO MARC DURET
215(295-3044) 4" e do 5" a sab . as 23h o dom . ^ «nrn-nnlirtn rtn nnlnn -nrnl ( rMficPfS* ***<,<»* /Xk lSJ MEHI"' LsaS GRIFFIN DUNNE LUC BESSON LUC BESSON .ROBERT GARLAND f

PMpteAv^adoiormfuMh"o 370 (294^547) Do BREVISTAS ^ 0S M 1~1 . — ERIC SERRA „ PATR.CE LED0UX LUC BESSON 
(^,

,2,1, oessoa At6 dominoo 4" 3 5ib • 4s 22h3° Couvon 0 5° a NCzI 2'60; 6° ™NTERAS DO POSTO SEIS - Toxto do Jos6 L£   L~=Li 
? o sib. a NCz$ 3,50. Fernando Bastos e Voruska DirogSo do JoSo Paulo .mi l ,.t .. jj—irj—r.j> i«n-Iv7r>£ >SEDUQAO - Show da cantora Simone acorn- Pinheiro. Com Kiriaki, Marlone Casanova. Veruska,  HOJ E ^^3^r\\U5.'/»5 R\panhada do conjunto. ParticipaQ.io da Bateria da BOCA LIVRE — Show do quartoto vocal e instru- Camilo e outros. Teatro Alasca. Av. Copacabana, sSffiS&taa BBsSjjlisSSi j1Lscola de Samba Caprichosos do Pil.iros Scab mental formado por U Renato, Lourengo Baeta, 1241 (247-9842). De 4a a r.,1b 4s 21 h o dom., Ss r- „_ ~1 i«r ran>«n tByTTTTy 1»aMwrnTwyiMS WWytwa/. Av At r.inlo de Meio Franco. 296 (239-4B35) David Tygel e Maurlcio Maestro. Partlcipagao de 19h. Ingressos 43 e 5° a NCz$ 2,50, do 6a a dom. KAINHA i wv' I £ rvi JL^^ilijDo 5' a sab, as 22h o dom., as 20h Ingressos a Marcelo Costa (bateria). Jazzmania. Av. Rainha NCz$ 3,00. VIHA DF 1 M5 I Wtt-Am K7T3 Er3 A?1 S«tiitKW£

NCzSS.00. Elizabeth, 769 (227-2447). Do 4a a sib., is 23h BYE BYE MAMAE — Toxto e diroQio do Brigitte rArHOPPD "L ' . „. _ Allr | dom., is 21 h30. Couven 4a e 5" a NCz$ 3,00 e de Blair. Com o grupo Tutti Frutti: Clovls Gierkens, Sr.^St^ylv premiadissimo®^ . , E LSM FSLMIl ©UK SE ASSsSTC Ia dom a NCz$ 5,00 At6 domingo. Joio Avelino. Renato Benini o outros. Teatro flr/grt- tSffi»SSSS iSSM ratLJflt
LULUSANTOS - Show do l.inr.jmonlo do Lp do ro B/a/r 2. Rua Senador Dantas, 13 (220-5033). 5a lO &NOS ^j'f liwouiMAoom.ii ^ARA DADO UE^ikTPP n r,non 'l!
cantor e compo-.itor acompanh,tdo da banda Auxilio JOAO CARLOS DE AoSIS BRASIL Aprosonta g] ^ 21 hi 5; sib. o dom, is 18h30 e 21 h15. tWlVS KAKU • O GLOBO ||
Luxuoso. CanecSo, Av..'Venco'slau Br«, 215 (295- i^^^»tvGu--rttv Ingressos 5« o 6s a NCz$ 2.00; sib. o dom. a NCz$ j

JANTAR ER0TICO Texto e d,re?io do AnWn.o 
jj^^g33^TO^3ggHEM33SMMCzS 5.00, arquibancada A,o dia 29 NCzS 6,00. A„ sibado. UX ^ WSk^. , ft \ e^S)JANEIRO £ UMA BOSSA NOVA — Apresontaijio RAFAEL RABELLO — Apresontagio do violomsta Dantas, 13 (220-5033). Todas as 5as, is 18h30. i |j J j] bTkCSSBiril Ewt^aBEgA ' 

A * \ tffl rXQ®° S <4 Udo Luiz Ega. Luiz Alvos o Mauro Soniso. Teatro com a participagSo do Dininho (violSo). Do 4a a s^b.. Ingrossos a NCzS 3,00. jj 3.00-5.t0-7.20'a30 2.30'4.4Q'6^0'9XX)
Jodo Theotonio, Rua da Assombleia. 10. 5a o 6a. £s cis 23h o 0h30, no Mistura Fina, Rua Garcia D'Avila. ^3%r" Uma quadrillui, uina mulher sensual, I A 9°^ jjf\18h30, sib. e dom,, cis 20h. Ingrossos a NCzS 1,50. 15 (267-6596). Couvon 4a a NCzS 4,00 o do 53 V-W um assalto. Mllhdes de dolares cm diamanU^s. ¦>Wsib. a NCz$5,00. As 6as o sibs ap6s o ospoticulo fj&CTRCO A chave do cofre esta com ^ ' 4S&«) iCOMICIO DE TUDO — Apresontagio das bandas: aprosontagSo do Claudio GuimarSes (guitarra), Ri- o pcixc-ou com Wonda? jjEBrNau, Aorosex, Ultimo Numoro o Patifo Band. As cardo Canto (baixo) o Marcos Andr6 (batoria). At6 CIRCO DTTALIA —Palhagos, animais amostrados, 10qnn«; EwT- T7 fR**'} tM>§VX£\21h30, no Ctrco Voador. Lapa. Ingrossos a NCzS sibado globo da morto com quatro motociclistas juntos,  anos 0T

AS DUAS MASCARAS DE Cl6 — Apresentagio is 14h e 21h; 6a. is 21h; sib , is 15h. 17h30 PHN JAMIE LEE Mim AEL KmN XT 3
HUMOR NO &AMBA SRAalLEIRO — Aprosonta- de Clocfavil Hernandez o participagio do uma ban- 21h, dom. o (eriados. is 10h15, 17h30 o 20h. CLEESE CLR I. BWHR
gao do grupo formado por Josb do Barros. Mauro da. Do 4a a sib . is 23h. no Aid Aid. Rua Bario da Ingressos de arquibancada a NCzS 2,00 e NCzS 1 BBSgSi >.««« ,\n WEI S| . 8|
Impcna10Rca°^5 ^nfrad^'franc^ 

00 Torro, 368 (521-1460). Coi/vorf4a o 5a a NCz$5,00 1.50, criangas do dois a 10 anos; cadoira a NCzS ' ' 

f^ IWBP^
C^ho^com^nltdTdo ?on,umo.°rca°7o S VEM - Show do cantor Marcolo Guimariosacom- 1 |i ^Caetano, Pga Tiraduntes. s/n° (221-0305) Do 2a a ("nhado do conjunta Sorecoteco Av 28 do so- * \ //MM63. is 18h30. Ingrossos a NCzS 1.00 Atbdia 3 do tombro. 205 (204-2727). 5 is 22h30,6 e sib. is BHUMOR L Mlft HH^C ¦trjtfgP- ' yjH|™'?0 ^°,G,nd°Ta' °J:i: HUMOR COMMON SEPAGA_ Show docantor |lW ^ 

'WS 
% iKl f) Jf\ HCW''' ^ SAbM INCzS 2,20, 6a o sib. a NCzS 2,50. AtO domingo _ n,,,^ r^n Anwr,r, nLjpccO (\;ht5 f r Vf\ILJ I If RUH MfwflgW $fv£y> ** v UPROJETO CARNAVALESCA - Apresontagio do 0 humorista Ivon^Cury. Dirogio do Chico Anysio. l„.TRo<.(itDM'W M»vt« \l I JLfCj {j

show O co,OSo dos puxa-sacos, com Roborto SYLVIO ALEIXO E BARBARA MELL - Samba o rinm ™ l<ih ?nnrn«nr rto WSBbSbBRM L-CTffU'I BU'JIIl| Billfi UT.lTKa^8BBgd§ S IMartins. Marilia Barbosa o Chamon Participagio do c<-,rnaval com os cantores acompanhados de con- 4' a 6' e dom a NCzS 3 00 e sab a NCzS 3 50 Atii 1J. 1H. I >Jjl !' I II MiM.l AC 
AS/FtA'f'ilt?^ IElcio Bronha (sax). Sala Sidney Miller. Rua Arauio )Unto Do 5a a sib, is 24h, no One Twenty One. . ' I uQPQRin<; fiTitSTJITifl PnTTTX&l A J AV ! > I lJ u- W' ^

Porto Alegro. 80 Do 3a a sib, as 18h30. Ingressos Hotel Sheraton, Av Niemoyer. 121 (274-1122) 1 A, i? DIVFP<;n<: » Lm'iim i rff I mmnMi—nim i «
a NCzS 1.00 At6 dla 3 do fevoreiro Consumagio a NCzS 6,00 Am dia 3 do fevoreiro O BURACO DO URUTU - Texto do cartunista "¦ ¦ vtwaua WWM8<*am M niiini^ £^32fa Ok ft*V&t f\ Pfl .<humorista Nam. Com a comediante Nidia Maria. fxnvj|jm T-r -Tf7"B JJVJ S i ¥ ijfft 9nTTTTiT31^C r" JfGy™ J I H /i 'Ta.V /K \i V
TAIGUARA Y ALMA CRiOULA . Show do cantor VIBRASONS _ AproGontagio do Edson Frodorico Diregio do Luiz Figueirodo Teatro do Ibam. Lgo do V^UT I WNL IsP*I btfUf ^e compositor acompanhado do conjunM. Particlpa- ono) g Rj|dd Hora |harrn6n,ca| Jato. Hotol Inter- Ibam. 1 (266-6622) 5' 06*. is 2lh30. sab. is 22h «,-^lUI3BS3 lll!TOl!L' HJ\WST •=
gao do Ubirajara Silva (bandogJoarro JoSo continenIa,. Rua Pro(o,to Mondes do Moraes. 222 dom. is 20h Ingrossos 5'e dom a NCzS 2.50. 6'e nnmpmnMM|| INDICAnO PARA ^Caetano. Pga Tiradontos, s'n° (221-0305). De 5a @22-2200) 4a o 5a, is 22h30. 6a o sib is 23h sab a NCzS 3.00. (Livro) Estacionamonto prbprio. [Tm;ftjlj.'|, JJ [dom. is 21 h, Ingressos a NC^S 2.50. At6 dia 29. Couvcn*' e 5aa NCzS 4.00 o 6a o sib. a NCzS4.50 JOAO KLEDER — Show do humorista Diregio do ^ f H<J ^'ClUIHW .
BEIJA-FLOR - Apresontagio da Escola do Samba Chco Anysio. Teatro da Odade. Av Epitic,o-Pes- Ut UUk'U" ^Boija-Flor do Nildpolis com mestro-sala. porta- SIMONE CAYMMI - Apresontagio da cantora soa. 1664 (247-3292) De5 a sib., as 21(80; dom. /_< (WMsrUt Thp Adventures or Chatran dw.ikjj.
bandoira, passistas. ritmir.tas e bateria Todas a3 acompanhada do coniunto Do 5" a sib . is 22h30. as 20h30 Ingressos it' 0 dom a NCzS 2.50 e 6' --vgHHlltw, ^ • kohob atdiicowiuvakhi cscrita o dirigido por r^TTVi
^s e 5as is 22h30 no Mcr-o da Urea Av Pasteur no Gula-Gula. Av Dollim Moreira. 630 (259-5212). sab a NCzS3.50 ¦ »'i SONIA 0UAGA MASANORIHATA Viy
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STÂir

Nem a família nem os amigos podem ajudar.
Somente Ella compreende. E Ella não é humana,

plicar sua busca, entra em cena uma novaiorqui-
na carente (Rosanna Arquette, de Procura-se
Susan desesperadamente e After houras), que
quer uma vida normal, casar, ter filhos, etc. Mas
o rapaz tem a compulsão do mar, quer testar
seus limites, passar para o outro lado do mistério
humano.

Apesar de recebido com água fria pela crítica
de Cannes, Imensidão azul estourou nas bilhete-
rias francesas, o que não é difícil de entender:
Besson capricha num preciosimo da imagem, e a
artificialidade de algumas situações (como o
piano à beira da praia) confere ao filme uma
pseudo-modernldade. Por trás dela, temos uma
abordagem equivocada, que transforma em pas-
telão o confronto de dois homens no teste de seus
limites em narrativa mareada pela monotonia,
apesar dos belos cenários. Um mergulho superfi-
ciai, apesar do impulso. E vazio, apesar de tanta
água.

Cotação: *

no último Festival de Cannes, Mayol se revelou
na entrevista coletiva um autêntico lobo do mar,
cheio de vigor e convicção. Na tela, Mayol foi
encarnado por Jean-Marc Barr, um ator boniti-
nho mas abúlico, que confunde mistério com
apatia e não passa energia para mergulhar numa
banheira. Seu maior rival seria o italiano Enzo
Maiorca (Jean Reno) e Besson leva meio na
brincadeira meio à sério a amizade competitiva
entre os dois, que começa quando são ainda
criancinhas em uma ilha grega, com deslum-
brante fotografia em preto e branco assinada por
Cario Varini.

Os dois reencontram-se depois de adultos — e
a cores — e continuam a brincar de mergulhar.
Supostamente, toda a variedade' de cenário —
Costa Azul, Sicília, Grécia, Bahamas, Ilhas Vir-

gens, Peru, Nova Iorque — significa uma longa
^ odisséia em busca de si mesmo, pois Mayol
í®!!^ tem traumas de infância que quer exor-

cizar no seu contato com o mar e a
; llp!! companhia dos golfinhos. Para com-

Suscinn Schild

w» UC Besson, pelo jeito, não gosta muito de
| superfície. Depois de estrear com O últi-
ILü mo combate (exibido na Mostra de Cine-
ia de São Paulo, em 1985), circulou pelo under-
round do metrô parisiense com Subway, um
xercício de estilo curioso e rala consistência,
.gora, com Imensidão azul (The big blue), o
iretor tem maiores ambições e consumiu US$
1 milhões para passar uma mensagem ecológi-
a-poética-existencial no fundo de vários ocea-
os — 30% da ação se passam debaixo d'água. O
lme estréia hoje no Roxy, Rio Sul, Barra II,
alácio I e América.
Imensidão azul inspira-se no francês Jacques

1'ayol, um especialista em mer- ^gjiÉÉ^BÉ^ulhos livres de grandes pro- ,
indidades, hoje com 61 ' 1
nos e co-autor do roteiro. ''
pós a exibição do filme

Jean Reno e
Jean-Mare Barr

io mergulhadores
que estabelecem
uma relação de
v amizade e

competição, numa
abordagem

quivoeada de Lue
Besson

HORORIOS DIVERSO

UM AMOR

NUNCA ANTES IMAGINÁVEL

O MAR
TEM UM
SEGREDOHOJE IjJJÜÜjRENATO AÍLAGÁO

DEDÉ SANTANA
1IUSSUMIACABIAS

520 (541-3737). Ingressos a NCz$ 15,00, por
pessoa.

Couven 5a e 6a a NCz$ 2,50 o sáb. a NCz$ 3,00. Até
sábado.
MONGOL — Apresentação do cantor o violonista.
De 5a a sáb., às 23h, no La Maison. Rua Fonte da
Saudade. 39 (286-2443). Couven a NCz$ 1.80. Sem
consumação.
DOSE DUPLA — Apresentação da banda. As 22h.
nò Viro da Ipiranga. Rua Ipiranga, 54 (225-4762).
Couven a NCz$ 1,50.

I 14 1.11COPACABANA
Dirt^io J0SX ALVARENGA JL

SMbares
OBSCENO — Show do cantor Wando acompanha-
do do conjunto. Gafieira Asa Branca. Rua Men de
Sá, 17 1252-44201. 4a o 5a, às 22h; 6a o sáb., às
22h30 o dom., às 20h. Ingressos 4a e 5a a NCz$
7.00; 6a o sáb. a NCz$ 10,00 o dom. a NCz$ 6,00.
GOLDEN BOYS — Apresentação do grupo vocal.
People. Av. Bartolomeu Mitre, 370 (294-0547). Do
4a a sãb., às 22h30. Couven 4a o 5a a NCz$ 2,50; 6a
o sáb. a NCz$ 3,50.

Yí* RECOMENDA

J3SX3Ín IGUAÇUGILBERTO GIL — Show do cantor, compositor
e instrumentista. Canecão. Av Voncoslau Braz.
215 (295-3044). 4'1 e de 5'1 a sáb.. às 23h e dom.,
às 22h Ingressos a NCzS 5,00. arquibancada; a
NCzS 6,00, mesa lateral e a NCzS 8,00. mesa,
central, por pessoa. Até domingo.
SEDUÇÃO - Show da cantora Simone acom-
panhada de conjunto. Participação da Bateria da
Escola do Samba Caprichosos de Pilares, Scoln
1. Av Afránio de Melo Franco, 296 (239-4835).
De 5' a sáb.. ás 22h e dom . ás 20h Ingressos a
NCzSS.OO

EssaGILANPr, |PROMOÇÃO PAPAJ NÃO PAGA Aimi"Kn»*M««Tiwu»axo /itk«loiMwiMViiMniiucMnnM ¦ ¦ mmxai*t» «iiwwh UMBrevistas
PANTERAS DO POSTO SEIS — Texto de Josó
Fernando Bastos e Veruska. Direção do João Paulo
Pinheiro. Com Kiriaki, Marlene Casanova, Veruska,
Camile e outros. Teatro Alasca. Av. Copacabana,
1241 (247-9842). De 4a a sáb . às 21 h o dom., às
19h. Ingressos 4a o 5a a NCzS 2,50; do 6a a dom. a
NCzS 3.00.
BYE BYE MAMÃE — Texto o direção do Brigitte
Blair. Com o grupo Tutti Frutti: Clovis Gierkens.
João Avelino, Renato Bonini e outros. Teatro Brigit•
te Blair 2. Rua Senador Dantas. 13 (220-5033). 5a o
6a, às 21 h 15; sáb. o dom., às 18h30 o 21h15.
Ingressos 5a o 6a a NCzS 2.00; sáb. o dom. a NCzS
2,50.
JANTAR ERÓTICO — Texto o diroçào do Antônio
Raposo. Com Paulo Serrat, Beto Costa e Mara
Sonsação. Teatro Brigitte Blair 2. Rua Senador
Dantas, 13 (220-5033). Todas as 5as, às 18h30.
Ingressos a NCzS 3.00.

[RIVIERA

BOCA LIVRE — Show do quarteto vocal e instru-
mental formado por Zó Renato, Lourenço Baeta,
David Tygel o Maurício Maestro. Participação do
Marcelo Costa (bateria). Jazzmania. Av. Rainha
Elizaboth, 769 (227-2447). Do 4a a sáb., às 23h o
dom., às 21 h30. Couven 4a o 5a a NCzS 3,00 o do 6a
a dom. a NCzS 5.00. Ató domingo.
JOÃO CARLOS DE ASSIS BRASIL — Aprosenta-
ção do pianista com a participação da cantora Olívia
Bylngton. R/o Jazz Club. Hotel Méridien, RuaGusta-
vo Sampaio (541-9046). 4a o 5a. às 22h; 6» o sáb , às
23h. Ingressos 4a o 5a a NCzS 4,00 o 6a e sáb. a
NCz$ 6,00. Até sábado.
RAFAEL RABELLO — Apresentação do violonista
com a participação do Dininho (violão). Do 4a a sáb..
às 23h o 0h30, no Mistura Fina. Rua Garcia D'Ávila,
15 (267-6596). Couven 4a a NCzS 4,00 e de 5a a
sáb. a NCzS5,00. Às 6as o sábs após o espetáculo
apresentação do Cláudio Guimarães (guitarra), Ri;
cardo Canto (baixo) o Marcos Andró (bateria). Ató
sábado.
AS DUAS MASCARAS DE CLÔ — Apresentação
de Clodovil Hernandoz o participação de uma ban-
da. Do 4a a sáb., às 23h, no Alô Alô. Rua Barão da
Torre. 368 (521-1460). Couvonl* o 5a a NCz$5,00 o
6a o sáb. a NCzS 7,00. Ató sábado.

MINHA
VIDA DE
CACHORRO E UM FILME QUE SE ASSISTE

COM RARO PRAZER. - O GLOBO

PREMIADISSIMO
ÍMIIMOQ 

Dl«1 CiOMILHOS ROrtlROINDKACOtS PM* O OJCA* UIO ANOSLULU SANTOS - Show do lançamento do Lp do
cantor e compositor acompanhado da banda Auxílio
Luxuoso. Canecão. Av. Vencoslau Braz, 215 (295-
3044) Do 5' a sáb. as 19h o dom, as 18h
Ingressos a NCzS 8,00, mesa central o frisa por
pessoa; a NCzS 6,00, mesa lateral por pessoa o a
CzS 5.00, arquibancada. Ate dia 29
JANEIRO É UMA BOSSA NOVA — Apresentação
do Luiz Eça. Luiz Alvos o Mauro Seniso. Teatro
João Theotônio. Rua da Assembléia. 10. 5a o 6a. às
18h30, sáb. e dom,, às 20h. Ingressos a NCzS 1,50.
COMÍCIO DE TUDO — Apresentação das bandas:
Nau, Aorosex, Ultimo Número o Patifo Band Às
21h30, no Circo Voador. Lapa. Ingressos a NCzS
1,50.
HUMOR NO SAMBA BRASILEIRO — Apresenta-
ção do grupo formado por José do Barros. MauroSilveira o Roberto Guerra. Às 12h45, no PaçoImperial. Pça 15. Entrada franca.
ALMA DO BRASIL — Show da cantora Both
Carvalho acompanhada de conjunto. Teatro Joào
Caetano. Pça Tiradontos. s/n° (221-0305). Do 2a a
6a, às 18h30. Ingressos a NCzS 1,00 Até dia 3 do
março.
PROJETO CARNAVALESCA — Apresentação do
show O cordão dos puxa-sacos, com Roborto
Martins, Marília Barbosa o Chamon, Participação do
Elcio Brenha (sax). Sala Sidney Miller. Rua Araújo
Porto Alegro. 80. Do 3a a sáb., às 18h30. Ingressos
a NCzS 1 00 Ató dia 3 do fevereiro

massas gmm ui jgia

HOJE n
'Êm Uma quadrilha, uma mulher sensual,

um assalto. Milhões de dólares cm diamantes.
A chave do cofre está com
o peixe- ou com Wanda?

10 anos
ÇSCIRCO
CIRCO D'ÍTALIA Palhaços, animais amostrados,
globo da morto com quatro motociclistas juntos,
pêndulo duplo e acrobatas. Pça 11 (252-6255). 5a,
às 14h e 21 h; 6a, às 21h; sáb., às 15h, 17h30 o
21h, dom. e feriados, às 10h 15. 17h30 o 20h.
Ingressos de arquibancada a NCzS 2,00 e NCzS
1.50, crianças do dois a 10 anos; cadeira a NCzS
2.50 o NCzS 2,00, crianças do dois a 10 anos o
camarote a NCzS 12,00.

IOHN JAMIE LHE MICHAEL KEVIN
XEESE CURTIS PALIN KLINE

VEM — Show do cantor Marcelo Guimarães acom-
panhado de conjunto florecofeco. Av, 28 do se-
tembro, 205 (204-2727). 5a. às 22h30; 6a e sáb., às
23h30 o dom , às 21h30. Ingressos 5a o dom. a
NCzS 2,20, 6a o sáb a NCzS 2.50. Atò domingo

Bhumor
HUMOR COM IVON SE PAGA — Show do cantor
e humorista Ivon Cury. Direção de Chico Anysio.
Teatro da Praia, Rua Francisco Sá, 88 (267-7749).
De 4'* a sáb. às 21h30, dom, às 19h. Ingressos de
4' a 6' e dom. a NCzS 3,00 o sáb a NCzS 3.50 Até
domingo.
O BURACO DO URUTU — Texto do cartunista e
humorista Nani Com a comediante Nádia Maria.
Direção de Luiz Figueiredo Teatro do Ibam. Lgo do
Ibam, 1 (266-6622) 5* o 6'. às 21 h30. sáb. às 22h e
dom. às 20h Ingressos 5a o dom a NCzS 2.50. 6* o
sáb a NCzS 3.00. (Livre) Estacionamento próprio.
JOÀO KLE0ER — Show do humorista Direção do
Chico Anysio Teatro da Cidade. Av Epitácio Pes-
soa. 1604(247 3292) De 5'a sáb . ás 21h30, dom .
ás 20h30. Ingressos 5* e dom a NCzS 2.50 e 6a o
sab a NCzS3.50

MELHOR FILME«nin jOHNCXmtMUUBM JAMIHil
MURO (.OIDVXVN MAY IR

SYLVIO ALEIXO E BARBARA MELL — Samba o
carnaval com os cantores acompanhados do con-
junto. Do 5a a sáb. às 24h, no One Twenty One.
Hotel Sheraton, Av. Niemoyer. 121 (274-1122)
Consumação a NCzS 6,00 Ató dia 3 do fevereiro.

ASAVEMTURtôPEHORÁRIOS
DIVERSOS

TAIGUARA Y ALMA CRIOULA — Show do cantor
o compositor acompanhado do conjunto. Participa-
ção do Ubirajara Silva (bandoneon). Teatro João
Caetano. Pça Tiradontos, s'n° (221-0305). De 5a a
dom . às 21 h, Ingressos a NCiS 2,50. Ató dia 29
BEIJA-FLOR - Aorosontação da Escola do Samba
Boija-Flor de Nilópolis com mostre-saía. porta-
bandeira, passistas, ritmistas o bateria. Todas a3
2as e 5as. às 22h30, no Mcrro da Urca. Av, Pastour,

VIBRASONS — Aprosontaçào do Edson Froderico
(piano) e Rildo Hora (harmônica) Jakui. Hotel Intor-
continental. Rua Prefeito Mondes do Moraes. 222
(322-2200) 4" o 5a. às 22h30. 6a o sáb . às 23h.
Couven 4a e 5a a NCzS 4.00 o 6a o sáb. a NCzS 4,50

INDICADO PARA
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THp Adventuros of Chatran
escrita e dirigida porMASANORi HAIAdiretor associadoKON ICHIKAWA

SIMONE CAYMMI — Apresontaçáo da cantora
acompanhada do conjunto Do 5a a sáb . às 22h30.
no Gula-Gula. Av Delfim Moreira. 630 (259-5212).

LIVRE
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Rogério Durst

m TF ÀO jante! Apesar do horário,
i^U o inédito A mosca (The fly,

EUA, 1986), de David Cronen-
berg, não é complemento adequado
a uma refeição. Este filme que assus-
tou e nauseou meio mundo é exce-
lente diversão. Mas é talvez a fita
mais asquerosa já realizada. Uma
façanha, até mesmo para o especia-
lista David Cronenberg.

Cronenbleargh foi o apelido dado
ao cineasta pela imprensa. Uma alu-
são ao estilo bizarro, explícito e nau-
seante de seus filmes. O diretor le-
vou para o cinema elementos antes
só encontrados em hospitais. Coisas
como órgãos humanos, muco e se-
creções, viroses, putrefação e outras
nojeiras. O cineasta canadense atri-
bui esta obsessão à sua nacionalida-
de. Segundo ele, o Canadá é tão
limpo e organizado que desperta o
interesse por coisas repugnantes.
Em A mosca, Cronenberg leva seu
estilo às últimas conseqüências mos-
trando a lenta e agoniante degrada-
çâo física de um homem.

The fly é a história de Seth Brun-

8h15
8h30

Jeff Goldblum interpreta um cientista que aos poucos vai-se transmutando
numa mosca: é o horror nauseante de A mosca, de David Cronenberg

dle (Jeff Goldblum), cientista que
cria um aparelho de teletransporte.
Ele testa o invento em si próprio e,
claro, é vítima de um pequeno aci-
dente. Uma mosca entra no aparelho
com ele e as moléculas dos dois se
misturam. Aos poucos e com todos
os detalhes escabrosos, Seth vai se
transformando num homem-mosca,
o Brundlefly. O filme não deixa na-
da para a imaginação, mostrando

tudo com efeitos especiais de cair o
queixo. Literalmente.

A história é a mesma de A mosca
da cabeça branca (The fly, EUA,
1958), de Kurt Neumann, um clássi-
co do cinema fantástico. Mas o tom
dos dois filmes não podia ser mais
diferente. Ambos são inesquecíveis
exercícios cinematográficos. Mas A
mosca impressiona não só aos olhos
e ao cérebro mas ao estômago.

Mos FILMES
UM ESTRANHO A BORDO

TV Globo — 14h20
u Fantasia (Stowaway to the moon) de Andrew V.
McLaglen. Com Michael Link, Lloyd Bridges, Jeremy
Slate e John Carradine. Produção americana de 74
para a TV (94m). Cor.
Garoto fanático por vôos espaciais (Link) se
esconde em foguete tripulado à Lua e só é
descoberto após a decolagem tornando-se um
ídolo nacional. Simpática diversão infantil
com roteiro e direção acima da média.

A MOSCA
TV Globo — 21h20n Terror (The fly) de David Cronenberg. Com Jeff

Goldblum, Geena Davis, John Getz e Joy Bushell.
Produção americana de 86 (93m). Cor.
Brilhante cientista (Goldblum) inventa má-
quina de teletransporte. Ao testar o invento
consigo mesmo, suas moléculas se fundem
com a de uma mosca e ele aos poucos vai se
tornando uma asquerosa mosca-humana.

PÂNICO NO HOTEL
TV Corcovado — 21h30

a Criminal (Goodbye & amen) de Damiano Damia-

ni. Com Tony Mussante, Claudia Cardinale, John
Steiner e Penzo Palmer. Produção italiana dc 78
(90m). Cor.
Bandido invade hotel, assassina dois e amea-
ça reféns. Competente thriller do italiano
Damiani que a Corcovado reprisa constante-
mente.

UM LUGAR NO CORAÇÃO
TV Globo — OhlO

o Drama (Places in the heart) de Robert Benton.
Com Sally Field, Ed Harris, Lindsay Crouse, Danny
Glover e Arny Madigan. Produção americana de 84
(108m). Cor.
No Texas, durante a Depressão americana,
jovem viúva (Field) luta para cuidar sozinha
dos filhos e de sua pequena fazenda de algo-
dão. Aqui o roteirista e diretor Robert Benton
quase conta sua meninice no Texas. Não
interessaria a ninguém além dele, não fosse a
bela fotografia de Nestor Almendros. Sally
Field — quem diria — abiscoitou seu segundo
Oscar com esta atuação

O DESAFIO DE BRUCE LEE
TV Bandeirantes — lh

h Kung fu (The last strike) de Yuen Cheung Lung.
Com Ho Chung Tao, Ku Feng e kuan Lung. Produ-
ção de Hong Kong de 77 (96m). Cor.
Dois amigos vão tentar a sorte em Hong
Kong, um se torna famoso lutador e outro vira
um vagabundo. O de sempre: O desafio aqui é
encontrar Bruce Lee, que não trabalha no
fllm6' NOTORIOUS

TV Bandeirantes — 3hn Romance (Notorious) de Alfred Hitchcock. ComIngrid Bergman, Cary Grant, Claude Rais e Louis
Calhem. Produção americana de 46 (103m). P&B.
Depois da 2" Grande Guerra, a filha (Berg-
man) de um homem acusado de colaborar
com o nazismo aceita a incumbência de um
agente americano (Grant) para espionar um
grupo que quer formar o 4" Reich no Rio de
Janeiro. Deliciosa tolice romântica conduzida
com mestria por São Hitchcock. Passou no
cinema como Interlúdio. É um filme menor
mas perfeito. E tem Ingrid Bergman lindíssi-
ma em seu segundo papel de adúltera — o
primeiro foi em Casablanca.

JSTA HOCA HO METRÔ Cinelândia

rock se

despede de

seus fiéis
"k^ J?S" AMBEMBES são os outros. O Cir-

u/18 co Voador continua aberto, ao
JLW>& contrário de outras conceituadas
casas noturnas da cidade. A lona da Lapa
náo afundou no rastro do Bateau Mouche e.
com os ingressos mais baratos do Rio. abri-
ga hoje o quinto e último show do projeto
Comício de Tudo. O projeto, dedicado a
bandas novas eou desconhecidas, foi o
maior sucesso de publico dos eventos prepa-rados para comemorar o sétimo aniversário
do Circo. As bandas de hoje sáo: Nau (SP),
Aerosex (RJs. Patife Band (SP) e Último
Numero iBH). A estação Cinelândia do me-
trõ, no Centro da cidade, chega lá.

O Comício de tudo recebeu uma média
de 2.000 pessoas por show em quatro noites
de janeiro, oferecendo atrações esdruxulas
como os grupos Gatz Mao. Grinders. As
Mathildas e Sexo Explícito. Mas as vedetes
do projeto foram os punks. Tribos hidrófo-
bas foram á Lapa principalmente no último
dia 12. — dia da estréia de Wando na vizinha

Asa Branca — quando tocaram quatro ban-
das punks. "Só tem homem na platéia e os
skinheads ficam a toda hora querendo subir
no palco," diz o divulgador da casa Ivo Setta
definindo o entusiasmo da fauna que compa-
rece em massa.

Vange Leonel, cantora da banda Nau,
vem ao Rio mostrar que nem só de Marisa
Monte vive o talento musical feminino emer-
gente no Brasil. O grupo paulista já tem um
LP gravado pela CBS e agrada pelos blues
interpretados por Vange. um nome que vi-
rou cult em paragens paulistanas. Ultimo
Numero é o nome de um poema de Augusto
dos Anjos escolhido para batizar uma banda
mineira de rock. Na terra dos miltons o
grupo já gravou dois LPs pelo selo indepen-
dente Câmbio Negro, de Belo Horizonte.
Augusto dos Anjos também inspira algumas

As bandas
paulistas
Nau — com
cult cantora
Vange
Leonel — e
a Patife
Band
chegam
para o
encerra-
mento do
Comício de
tudo, no
Circo
Voador

das letras românticas e pessimistas da
banda."A gente é rock'n roll, não faz nem o som
lisérgico da Nau nem o rock meio Arrigo
(Barnabé) da Patife Band." Este é o grupocarioca Aerosex. segundo Mauro Frejat (gui-
tarra e voz), irmão do guitarrista do Barão
Vermelho. Em meia hora de show, logo mais,
a banda vai mostrar composições próprias e
dois covers: So glad you'rc mine. de Eivis
Presley, e It's not easy. dos Rolling Stones."É a primeira vez que a gente faz no
Circo um show só nosso." se alegra Paulo
Barnabé. general da Patife Band. O gruponasceu em 85. Depois de dois LPs e uma
aparição no filme Cidade Oculta, de Francis-
co Botelho, o irmão de Arrico sobe ao palcodo Circo para mostrar "algumas inéditas
mais Pregador maldito. Tó tenso e Vida de
operário, do meu segundo LP". Os fiéis
estarão lá para dizer amém.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL —
Aula do Ciências
TELF.CURSO 1o GRAU - Aula de
História
TELECURSO 2o GRAU — Aula do
Física
CATAVENTO — Infantil
SÍTIO DO PICAPAU AMARELO —
Infantil. Episódio da semana: Viagem
ao céu
CANTA CONTO — Jogos sonoros.
Apresentação de Bia Bedran. História
de hoje: Polegarina
CINEMIM — Desenhos animados e
noticiário para crianças

LOVE YOU — Aula de inglês.
Apresentação de Márcia Krengiel.
Música de hoje: I don't wanna go on
with you like that
A LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA —
Documentário: Os flamingos comem
juntosDOCUMENTÁRIOS
FRANCE EXPRESS — Atualidades e
cultura da França
CABEÇA FEITA — Debates paraadolescentes. Apresentação de Bus-
sunda. Tema de hoje: Jovens no
poderCINEMIM

14h30 CANTA CONTO
15h SÍTIO DO PICAPAU AMARELO
15h25 DEFESA DO CONSUMIDOR —

Apresentação de Nina Ribeiro
15h30 VIVER — Debates de assuntos do

interesse da família. Apresentação
de Halina Grynberg

16h SEM CENSURA — Debates de as-
suntos em evidência. Apresentação
de Lúcia Lemo.

19h PANORAMA CULTURAL —Agenda
nacional de eventos culturais

20h EU SOU O SHOW — Perfil com
Moreira da Silva (4a parte)20h30 EXPLORANDO O MAR INQUIETO— Documentário. Hoje: Nos bos-
ques das laminárias

21h30 JORNAL VISUAL — Noticiário parasurdos-mudos
21h35 JORNAL DA REDE BRASIL — NOI-

TE — Noticiário nacional e interna-
cional

22h30 REPÓRTER ECONÔMICO — Infor-
mações sobre economia

22h45 A ERA DA INCERTEZA — Do-
cumentário produzido pela BBC. Ho-
je: A miséria e a fome (10° episódio)

23h45 198S/OPINIÃO PÚBLICA — Entre-
vistas. Apresentação de Tarcísio Ho-
landa

7h30
8h

12h25
12h40

MC AN AL 4 —TV Globo
TELECURSO 2° GRAU
BOM DIA BRASIL — Entrevistas
políticas
BOM DIA BRASIL — Reprise
XOU DA XUXA — Infantil. Apresen-
tação de Xuxa
RJ TV - Noticiário local
GLOBO ESPORTE — Noticiário es-
portivo
HOJE — Noticiário, agenda cultural e
entrevistas
VALE A PENA VER DE NOVO —
Reprise da novela Gabriela
FESTIVAL DE FÉRIAS — Filme: Um
estranho a bordo
SESSÃO AVENTURA — Guerra dos
sexos. Reprise da novela de Sílvio de
Abreu. Com Paulo Autran, Fernanda
Montenegro, Tarcísio Meira e Glória
Meneses
SESSÃO COMÉDIA — Seriado: O
poderoso Benson.
VIDA NOVA — Novela de Benedito

17h20
17h55

Ruy Barbosa. Com Yoná Magalhães,
Paulo José, Carlos Zara e Nívea
Maria

18h50 BEBÊ A BORDO — Novela de Carlos
Lombardi. Com Isabela Garcia, Tony
Ramos, Dina Sfat e Maria Zilda

19h45 RJ TV — Noticiário local
20h JORNAL NACIONAL — Noticiário

nacional e internacional
20h30 O SALVADOR DA PÁTRIA — Nove-

Ia de Lauro César Muniz. Com Lima
Duarte, Francisco Cuoco, Betty Faria,
Luiz Gustavo e José Wilker

21 h20 TELA QUENTE — Filme: A mosca
23h30 RJ TV — Noticiário local
23h35 JORNAL DA GLOBO — Noticiário

nacional e internacional. Comentários
de Paulo Henrique Amorim e Paulo
Francis

0h05 GLOBO ECONOMIA — Informes
econômicos com Lilian Witte Fibe

0h10 FESTIVAL DE SUCESSOS —Filme:
Um lugar no coração

mCANAL 6 — TV Manchete

7h30 PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
8h SÃO PAULO/MANCHETE ECONO-

MIA — Noticiário e informes econô-
micos

8h30 BRASÍLIA — Jornalístico
9h RIO — Jornalístico
9h30 REPÓRTER MANCHETE — Noticiá-

rio nacional e internacional
10h JASPION — Seriado
10h30 CHANGEMAN — Seriado
11 h MANIMAL — Seriado. Episódio: A

noite das feras
11 h55 FERAS DO CARNAVAL — Boletim
12h MANCHETE ESPORTIVA — 1°

TEMPO —• Noticiário esportivo
12h30 ESQUENTANDO OS TAMBORINS— Boletim do Carnaval
12h35 JORNAL DA MANCHETE — EDI-

ÇÃO DA TARDE — Noticiário nacio-
nal e internacional

13h CORPO SANTO — Reprise da nove-
Ia de José Louzeiro. Com Lídia Bron-
di, Reginaldo Faria e Cristiane Torloni

14h MULHER 89 — Variedades. Apre-
sentação de Celene Araújo

16h FANTASIA — Boletim do carnaval
16h05 MANIMAL — Seriado. Episódio:

Ilusão
17h CLUBE DA CRIANÇA — Infantil.

Apresentação de Angélica
19h25 FERAS DO CARNAVAL — Boletim
19h30 JORNAL LOCAL — Noticiário
19h50 ESQUENTANDO OS TAMBORINSBoletim do carnaval
19h55 MANCHETE ESPORTIVA — 2°

TEMPO — Boletim esportivo
20h20 MOMENTO ECONÔMICO — Infor-

mes sobre economia
20h30 JORNAL DA MANCHETE — 1° EDI-

ÇÃO — Noticiário nacional e interna-
cional

21h25 HELENA — Reprise da novela de
Mário Prata. Com Luciana Braga,
Thales Pan Chacon, Gianfrancesco
Guarnieri, Zezé Motta e Buza Ferraz

22h15 ESQUENTANDO OS TAMBORINSBoletim do Carnaval
22h30 CADEIRA DE BARBEIRO — Varieda-

des.
23h45 BOLETIM TÊNIS
23hí30 FANTASIA — Boletim do carnaval
23h55 JORNAL DA MANCHETE — 2» EDI-

ÇÃO — Noticiário nacional e interna-
cional

0h15 JORNAL LOCAL — Noticiário
0h30 A ILHA DA FANTASIA — Seriado.

Episódio: O diabo o o Sr. Roarke (2a
parte)

ÊfflCANAL 7— TV Bandeirantes
7h BRASIL HOJE — Noticiário e entre-

vistas. Apresentação de Tamara
Leftel

7h30 FORÇA VERDE — Informativo rur?l.
Apresentação de Luiz Nassif

7h35 DINHEIRO —1" EDIÇÃO —Comen-
tários sobre economia. Apresentação
de Luiz Nassif e Marília Stabile

8h DIA A DIA — Noticiário com Baby
Garroux e Ney Galvão

9h30 COZINHA MARAVILHOSA DA
OFÉLIA — Culinária com Ofélia
Anunciato

10h MEU PÉ DE LARANJA LIMA —
Reprise da novela de Ivany Ribeiro.
Com Cristina Mulins, Alexandre Rai-
mundo e Dionísio Azevedo

11 h O BARCO DO AMOR — Seriado.
Episódio:

11 h55 BOA VONTADE — Religioso
12h BANDEIRA 1 — Noticiário. Apresen-

tação de Ney Gonçalves Dias
12h30 ESPORTE TOTAL — Noticiário es-

portivo. Apresentação de Luciano do
Valle

13h 15 PROGRAMA EDNA SAVAGET —
Variedades. Apresentação de Edna
Savaget. Convidada de hoje: Belinda
Elkind

14h 15 CIRCO DA ALEGRIA — Infantil.
Apresentação dos palhaços Atchim e
Espirro

16h LEVANDO A VIDA — Seriado. Epi-
sódio: Bilhete azul

16h30 CAVALO AMARELO — Reprise da
novela. Com Dercy Gonçalves e Már-
cia de Windsor

17h30 CANAL LIVRE — Debates. Apresen-
tação de Gilse Campos e Humberto
Borges

18h45 JORNAL DO RIO — Noticiário local
19h COPA PELÉ — Futebol. Hoje: Uru-

guai x Inglaterra
21 h JORNAL BANDEIRANTES — Noti-

ciário nacional e internacional
21h30 COPA PELÉ — Futebol. Hoje: Argen-

tina x Itãlia
23h30 JORNAL DE VANGUARDA — Varie-

dades. Apresentação de Dóris Gies-
se, Rafael Moreno e Fernando Garcia

0h FLASH — Entrevistas. Apresentação
de Amaury Júnior

1 h VERÃO VIVO/KARATÊ — Filme: O
desafio de Bruce Lee

3h VERÃO ViVO/PRETO E BRANCO— Filme: Notorius

MlCANAL 9 — TV Corcovado
9h
9h20
9h30
10b

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL —
Educativo
O GÊNIO MALUCO — Desenho
IGREJA DA GRAÇA — Religioso
POSSO CRER NO AMANHA — Reli-
gioso10h15 PALAVRAS DE VIDA — Religioso

10h25 VIVA COM SAÚDE — Informativo
10h40 MEDIUNIDADE — Religioso. ComÁtila Nunes
10h55 CENTRO DE CONVENÇÕES EVAN-

GÉLICAS — Religioso
OOC>851(DhaéNIO MALUCO — Desenho
12h RECORD EM NOTÍCIAS — Noticia-

rio nacional e internacional
13h SOM NA CAIXA — Musical. Apre-

sentação de Cidinho Cambalhota e
Eloy deCarlo

14h EM TEMPO — Variedades. Apresen-
tação de Roberto Milost

14h30 Á MODA DA CASA — Culinária com
Etty Fraser

14h45 O GÊNIO MALUCO — Desenho
15h ANGEL — Desenho
15h30 RIO TURISMO — Programa bilíngüe

sobre turismo no Rio

18h30 VIBRAÇÃO — Programa jovem com
música, esporte e novidades. Apre-
sentação de Cesinha. Hoje: Hard
Rock Especial

19h PROGRAMA DA NOITE — Entrevis-
tas. Apresentação de Léa Pentthea-
do. Convidado de hoje: o jornalistaRubem Contente

19h45 OS GAROTINHOS — Seriado
20h15 ARTE É INVESTIMENTO — Infor-

mativo sobre o mercado de artes.
Apiesentaçâo de Çoraya Cais

20h20 INPORME ECONÔMICO — Informa-
ções sobre o mercado financeiro.
Apresentação de Nçlson Priori

20h30 PROGRAMA JOSÉ ALIVERTTI —
Entrevistas e debates

21h30 SESSÃO MARACANÃ — Filme: Pá-
nico no hotel

23h30 O RIO É NOSSO — Entrevistas.
Apresentação de Murillo Neri

Oh ULTIMA PALAVRA — Religioso.
Apresentação do Pastor Miguel An-
gelo0h05 RIO TURISMO — Programa bilingüe
sobre turismo no Rio

8$CANAL 11 — TV S ,
6h45 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL —

Educativo
7h EUREKA — Educativo
7h15 1* PAGINA —EDIÇÃO DA MANHÃDestaques das noticias do dia

Apresentação de Ana Luiza Prudente
7h30 MR. MAGOO — Desenho
8h ORADUKAPETA — Infantil. Apre-

sentação de Sérgio Mallandro
10h45 DÓ, RÉ, Ml, FÃ, SOL. LA, SIMONYInfantil. Apresentação de Simony
12h22 CHAPOLIN — Seriado
12h47 BOZO — Infantil. Apresentação do

paihaço Bozo
15h30 SHOW MARAVILHA — Infantil

Apresentação de Mara
17h30 FLASH — TJ LOCAL — Not Ciáno

(durante o Show Maravilha)
18h FLASH — TJ BRASIL — Noticiário

(durante o Show Maravilha)
18h10 ELO PERDIDO — Senado

18h45 JORNAL LOCAL — Noticiário
19h08 ECONOMIA POPULAR/PERGUNTE

AO TEMER — Comentários sobre
economia

19h 10 TJ BRASIL — Noticiário nacional e
internacional

19h45 CONFISSÕES VERDADEIRAS —
Seriado

20h15 CARRO COMANDO — Seriado
21h20 TOM E JERRY — Desenho
21h30 A PRAÇA É NOSSA — Humorístico
23h FLASH - NOTICIAS DE 1' PAGINA

— Noticiário
23h05 JÒ SOARES ONZE E MEIA — Entre-

vistas com Jô Soares
0h30 NOTICIAS DE 1" PAGINA — EDI-

ÇÃO DA NOITE — Destaques das
noticias do dia

0h45 PERFIL — Entrevistas com Otávio
Mesquita.

sÊCANAL 13—TV Rio
7h15 EDUCATIVO
7h30 HORÁRIO EVANGELICO -
8h REENCONTRO — Debates a

dos pelo oastor Fansr*
9h Hrr PARADE I — Parada rr

Acresentaçáo de Maria Luoa
101 SOM E ENERGIA II — f.'

Apresentação oe AdriarS» R«
11MS RIO MULHER - Programafe-
"3h RIO URGENTE — Debates

sentaçáo de Elíana Psttman
17h3C SOM E ENEFIGIA II — V

19K HIT PARADE II — Parada musical.
Rei Acresentaçáo de Maria Lúc.o Priolli

20h POLÍTICA NACIONAL — Apresenta-
ndu»- Ção de Berto Filho

21h15 CINE RIO/KUNG FU — Filme: a
.5 cal programar
Prto! • 23h PLANO GERAL—Jornalismo. Apre-
jsca' sentação de Tamara Leítel Israel-er r3bak, Bruno Thys e Luiz Fernando

Ohtõ OS REPÓRTERES DO RIO — -'or-

?
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JORNAL DO BRASIL

Palace rock
A dupla Lou Reed & John

Cale, quem diria, acabou na
igreja. A de SantAnna no
Brooklyn, que recebeu os ex-
Velvet Underground no co-
meço de janeiro numa home-
nagem ao finado patrono An-
dy Warhol. No ato, a primeira
parceria dos dois nos últimos
20 anos, Songs for Drclla (o
apelido de Warhol), um work

in progress que segue em
frente no Next Wave Festival
da Academia de Música de
Brooklin. Depois de um presi-
dente ator, a América assistiu
a entrada em cena de um
desajeitado guitarrista, em
dueto com o ex-roqueiro Lee
Atwater, atual presidente do
Partido Republicano. Breve
nos briefings da Casa Bran-
ca, Chuck Berry e Little Ri-
chard.

Folia prévia
De hoje a sábado, Simone

Caymmi canta (de Lobão a
Charles Trenet) no bar do Gu-
la Gula, acompanhada de
banda. No Gig Saladas, tam-
bém no Leblon, a banda gaú-
cha CEP 90 000 mistura rock
e latlnidades aos pratos da
casa. No Circo Voador, tem
Celso Blues Boy amanhã e
sábado no projeto Melhores
dias verão. O pianista e
maestro Guilherme Verguei-
ro toca com a cantora Rosa
Maria, no Mistura Fina, a par-
tir de domingo. Esquentando
os tamborins para-
carnavalescos tem o rock do
Buana 4 no Jazzmania, Leny
Andrade no People numa
prévia de seu novo LP Luz
néon, enquanto o Rio Jazz
Club mostra a folia de New
Orleans com a Old Time Di-
jcie Band.

UPERSONICAS

Tárik de Souza

IVTU

Na onda
dos embrulhos
Três velhos homens do blues chegam
as lojas no pós carnaval: Memphis
Slim, Lightining Hopkins e Champion
Jack Duprée, na coleção The legacy of
blues, da WEA. Depois de 70.000 có-
pias vendidas da primeira série de
reedições d'As 14 mais, a CBS põe na
rua a segunda bateria de jovenguar-
diões do rock, compreendendo a fatia
de 63 a 67. No cardápio, velhos acepi-
pes do rei Roberto Carlos dourados
pela nostalgia, como Parei na contra-
mão, É papo firme, O calhambeque e 9
recém-reciclado (por Marisa Monte) É
proibido fumar. Também estão esca-
lados, Wanderléa (Exército do surf,
Juventude twist), Jerry Adriani, Re-
nato e seus Blue Caps, Leno & Lílian,
Rossini Pinto e até Emilinha Borba.
Na onda dos embrulhos, o Australian
new rock também virou pacote. Vem
aí um LP que soca no mesmo caldeirão
Midnight Oil, Noiseworks, Icehouse e
Mondo Rock. Cangurus me mordam!

Vai Tjara o trono?
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Plataforma de lançamentos
O novato LP Tecnique, do New Order (fo-

to), estala neste flnzinho de janeiro na Ilha do
Norte, produção do grupo e engenharia de
Michael Johnson. Na lista de faixas, Mr. Disco,
Guilty partner, Love less, Round and round,
Dream attack e (será?) Ali the way. Os Slmple
Minds vem de EP, Ballad of the streets, produ-
ção de Trevor Horn e Stephen Lipson. Tem
Belfast child, um cover de Biko, de Peter
Gabriel e Mandela Day, a canção que o grupo
apresentou no célebre show pelo ativista sula-
fricano. O disco póstumo de Roy Orbison sai do
forno lá fora segunda: Mistery girl. A dupla do
baralho Bono Vox & The Edge participa de
She's a mistery to me. Outro covcr que entra
no repertório é The comedians, de Elvis (o
outro) Costello. \

m

Mathildas, matança
A banda As Mathildas assinou

por cinco anos com a WEA e já deu
a partida no disco de estréia, a ser
gravado entre fevereiro e março,
com produção de Paulo Junqueira.
Tocam na banda empresada, por
Reg Murray, Eduardo Pálpebras
(guitarra), Look Luky (batera), Pe-
dro Montagna (baixo), Ivan Vigg
(multinstrumentista e apresenta-
dor) e Patrícia Back (teclados e
backing vocais). Depois de produ-
zir 10 discos alheios, o compositor
Augusto Jatobá, do núcleo baiano
onde se movimentam Elomar e
Xangai, produz e lança o próprio

manifesto: Matança. Como sinaliza
o titulo, o compositor, nascido em
Campo Formoso, interior do esta-
do, atira na praga que assola o
verde nacional. "Quem hoje é vivo,
corre perigo", sintetiza o refrão do
autor com sobrenome de árvore.
Jatobá, que já teve músicas grava-
das por Elba Ramalho, Carlos Pita
e Xangai, lança seu LP hoje em sua
própria loja In-dependente, no Le-
blon.
¦ As cotações dos discos Canto pra
gente cantar, de Agepê, e Obsceno,
de Wando, foram trocadas na edi-
ção de ontem. O correto é uma
estrela para Agepê e bola preta
para Wando.

ROTEIRO
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GIZ — Criação, roteiro e direção de Álvaro Apoca-
lypso. Com o Grupo Giramundo do Teatro do
Bonecos, de Belo Horizonte. Teatro Glauce Rocha,
Av. Rio Branco, 179 (220-0259). De 4a a sáb., às
21 h e dom., às 19h e 21 h. Sessão especial, às 24h.
Ingressos a NCz$ 1,50. Até domingo.
MEU QUERIDO MENTIROSO — Texto de Jerome
Kilty. Tradução de Bárbara Heliodora. Direção de
Wolf Maia. Com Sérgio Britto e Nathália Thimberg.
Teatro dos Quatro. Rua Marquês de S. Vicente,
52/2° 1274-9895). 2" e 3", às 211)30 e 5". às 17h.
Ingressos 2° e 3" a NCz$ 3,00 e NCz$ 2,50,
estudantes e 5a a NCz$ 2,50. Até dia 31.
BRASIL A PEÇA — Texto de Miguel-Falabella, Luís
Carlos Góes, Maria Lúcia Dahl e Vicente Pereira.
Direção de Jacqueline Laurence. Com Edwin Luisi
e Thais Portinho. Teatro Posto 6. Rua Francisco Sá,
51 (247-5443). De 4a a 6a e dom., às 21 h30; sáb., às
20h e 22h30. Ingressos 4" o 5° a NCzS 1.50; de 6" a
dom. a NCzS 2,00. Desconto de 20% mediante
apresentação do cartão de leitor do J.B.
o REVERSO DA PSICANÁLISE • UMA COMÉDIA
IRRESPONSÁVEL — Texto de Charles Ludlam.
Tradução de Ricardo Possoa. Adaptação e direção
de Marília Pera. Com loná Magalhães, André Valli,
Sandra Pera, Ricardo Graça Mello o Dinorah Marzul-
Io. Teatro Casa Grande. Av. Afrânlo de Melo Franco,
290 (239-4046). Do 4a a sáb., às 21h30 e dom., às
19h. Ingressos 4B e 5" a NCz$ 4,00; 6a e dom. a
NCzS 5,00 e sáb a NCzS 6,00. Duração: 1h20 (10anos). Venda antecipada tem desconto de 20%.
Desconto do 10% na 4a e na 5a mediante apresen-
taçào do cartão de leitor do J.B.
JORNAL DAS FAMÍLIAS—. EXERCÍCIO N° 5 —
Apresentação de As desgraças de uma criança, de
Martins Pena e O dofeito de família, de França
Júnior. Direção do Moacir Choves. Com Antônio
Carnevale, Denise Fraga, Fátima Assunção, Moacir
Chaves e outros. Teatro do Sesc da Tijuca, Rua
Barão de Mesquita, 539 (208-5332). De 5a a sáb., às
21 h o dom., às 19h. Ingrossos a NCzS 2,50 o NCzS
2,00, estudantes.
MARTINI SECO — Texto do Fernando Sabino
Direção do Roberto Talma. Com Loina Krespi, Jorge
Fernando, Emiliano Queirós, Rodolfo Bottino o
outros. Teatro Villa-Lobos, Av Princesa Isabel, 440
1275-6695). Do 4" a 6". às 21h30, sáb , às 20h o
22h30 o dom., às 19h. Ingressos 4a, 5a e dom. a
NCz$ 2.50 o 6" o sáb a NCzS 3,00.

VIDA DE ARTISTA — Texto de Paulo César
Coutinho. Direção de Paulo César Coutinho o Tiago
Santiago. Com Débora Duarte, Pedro Pianzo e
Stepan Nercessian. Teatro Cândido Mendes, Rua
Joana Angélica, 63 (227-5882). De 4" a sáb., às
21 h30; vesp. de 5a. às 17h e dom., às 20h.
Ingressos 4a e 5a a NCzS 4,00 e do 6a a dom. a
NCzS 4,50. Desconto de 20% mediante apresenta-
ção do cartão de leitor do J.B.
MENO MALE — Comédia de Juca de Oliveira.
Direção de Bibi Ferreira. Com Juca de Oliveira,
Marcela Rafea, Fúlvio Stefanini, Nicole Puzzi, Luís
Gustavo, Maria Esteia e outros. Teatro Tereza
Rachel, Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113). De
4a a 6a, às 21 h30; sáb., às 20h e 22h30 e dom., às
19h; vesp. de 5a, às 17h. Ingressos 4a e 5a a NCzS
4,50 e de 6a a dom. a NCzS 5,00. Duração: 1 h40 (14anos). Temporada suspensa a partir de domingo.
Volta dia 9 de fevereiro.
SPLISH SPLASH — Texto de Flávio Marinho.
Direção de Wolf Maia. Coreografias de Olenka Raia.
Com Alexandre Frota. Raul Gazolla, Marilu Bueno,
Cláudia Raia, Liane Maia e outros. Teatro Ginástico.
Av. Graça Aranha. 187 (220-8394). De 4a a 6a, às
21 h; vesp. 5a. às 18h; sáb, às 20h e 22h30 o dom.
às 18h e 20h30. Ingressos 4a e 5a a NCzS 4,00;
vesp. do 5a a NCzS 2,50 o do 6a a dom a NCzS 5,00
(Livre).
FILUMENA MARTURANO—Toxtode Eduardo doFilippo. Direção de Paulo Mamede. Com José
Wilker, Nathália Thimberg, Yolanda Cardoso, Arthur
Costa Filho, Bia Sion e outros. Teatro dos Quatro,Rua Marquês do S. Vicente, 52/2° andar (274-9895).De 4a o 6a, às 21h30; sáb., às 20h o 22h30 e dom.,
às 18h e 21 h. Ingressos 4a e 5a a NCzS 3,50; do 6a a
dom. o feriado a NCzS 4,00. Todas as 6as, menores
de 18 e maiores de 55 anos pagam NCzS 3,00.
AS SEREIAS DA ZONA SUL — Textos de VicentoPereira e Miguel Falabella. Diroção de Jacqueline
Laurence. Com Miguel Falabella e Guilherme Ka-
ram. Teatro Clara Nunes. Rua Marquês do S.
Vicente, 52/3° (274-9696). De 4a a sáb., às 21 h30 o
dom., às 20h. Ingressos 4a o 5a a NCzS 3,00; 6a o
dom. o NCzS 4.00 e sáb. a NCzS 5,00.
A PRESIDENTA — Comédia de Bricaire e Lasay-
gues. Direção de José Renato. Com Jorge Dória,Carvalhlnho, Bonjamin Cattan, Botty Berardo ooutros. Teatro Vanucci. Rua Marquês de S. Viconto,
52 (274-7246). De 4a a 6a o dom., às 21 h30 o sáb.,
às 20h e 22h30. Ingressos 4a e 5a a NCzS 4,00; 6a edom. a NCzS 5,00 e sáb. a NCzS 6,00. Desconto de10% no ingresso de 4a a 6a e dom. medianteapresentação do cartão do leitor do J.B.

O PREÇO — Texto do Arthur Miller. Tradução de
Millôr Fernandes. Direção de Bibi Ferreira. Com
Paulo Gracindo, Carlos Zara, Rogério Fróes e Boa-
triz Lyra. Teatro Copacabana, Av. Copacabana, 291
(255-7070). De 4° a sáb, às 21 h30; dom., às 19h e
vesp. de 5a, às 17h. Ingressos 4a e 5a a NCzS 3,00;
de 6a a dom. a NCzS 4,00.
NADA — Texto e direção de Pedro Cardoso e
Felipe Pinheiro. Direção musical de Tim Rescala.
Com Pedro Cardoso. Felipe Pinheiro e Tim Roscala.
Participação de Oscar Bolão (bateria). Dazinho (sax)e Ornar Cavalheiro (contrabaixo). Casa de Cultura
Lauta Alvim, Av. Vieira Souto. 176 (247-6946). De
4a a sáb.. às 21h30 e dom., às 20h30. Ingressos de
4a a 6a a NCzS 3,00 (lugar marcado na platéia) e
NCzS 2,50 (balcão); sáb. e dom. a NCzS 3,50 (lugarmarcado na platéia) e NCzS 3,00 (balcão).
DELICADAS TORTURAS — Texto de Harry Kondo-
leon. Tradução de Vander de Castro. Direção do
Ticiana Studart. Com Paulo José, Zozé Polessa, Lilia
Cabral, Paulo Gorgulho o Thereza Piffer. Teatro de
Arena, Rua Siqueira Campos. 143 (235-5348). De 4a
a sáb, às 21h30; dom, às 19h. Ingressos 4a e 5a a
NCzS 3,00 o de 6a a dom a NCzS 4,00. Até
domingo.
O CALIFA DA RUA DO SABÃO — Textos do Artur
Azevedo. Roteiro e direção do Márcio Augusto.
Com Cristina Amadeo, Cristina de Lamaro, Jaime
Borenguer. Jonas Dalbecchi e outros. Teatro Rival,
Rua Álvaro Alvim. 17 (240-1135). De 4a a sáb, às
21 h; vesp. de 6a, às 18h30 e dom, às 19h.
Ingrossos 4a, 5a e dom a NCzS 2,00; vesp. de 6a a
NCzS 1,50 e 6a e sáb a NCzS 3,00. Duração: 1h30
(Livre). Desconto de 30% (4a. 5a o dom.) e 20% (6ae sáb.) no ingresso mediante apresentação do
cartão do leitor do J.B. Até domingo.
VESTIDO DE NOIVA — Texto do Nelson Rodri-
gues. Direção de Paulo Afonso de Lima. Com Neila
Tavares, Isis Koschdoski, Isolda Cresta, Rogério
Fabiano e outros. Teatro Dulcina, Rua Alcindo
Guanabara. 17 (240-1879). 4» e 5a. às 18h30; 6a e
sáb., às 21 h o dom, às 20h. Ingressos 4a e 5a a
NCzS 2,00; do 6a a dom. a NCzS 3,00. Duração:
1h40 (14 anos).
UMA LIÇÃO LONGE DEMAIS — Texto do Zeno
Wildo Direção do Fauzi Arap. Com Cláudia Alencar,
Marcos Palmeira e Andorson Mullor. Teatro Galeria,
Rua Senador Vergueiro, 93 (225-8846). De 4a o sáb,
às 21h30 o dom, às 19h. Ingressos 4a e 5a a NCzS
3,50; de 6a a dom a NCzS 4,00. Até domingo.
BAAL — Texto de Brocht. Tradução do Luiz Antô-
nio Martinoz Corroa. Encenação do Moacyr Góos.
Com José dé Abrou. Claudia Lira, Floriano Poixoto,

Vil[RECOMENDA

CAETANO DE ALMEIDA — Técnicas diversas
Galeria Thomas Cohn-Arte Contemporânea. Rua
Barão da Torro. 185/A. De 2° a 6", das 14h às
20h Último dia
Telas de um jovem paulista em sua primeira
individual, um bostiário (nem só do naturoza"zoológica"), do construção simples o com uma
ironia que não neutraliza a sua veia poética, e em
que a pintura bem cuidada sublinha o trabalho
de elaboração sutil das imagens, dentro das
premissas da arto dos anos 80
NOVOS NOVOS 89 — Coletânea do 50 obras,
entre esculturas, pinturas, objetos e instalações,
de 15 novos artistas Galena de Arte Centro
Empresarial Rio. Prata do Botafogo. 228 De 2a a
6\ das 13h às 19h. Sábado e domingo, das 13h
às 18h Até dia 12 de fevereiro
Antologia visual que reúne trabalhos do 15
jovens pouco conhecidos, ma9 aue os cura-
dores acreditam estarem no ponto para fazer
parte da próxima fornada de artistas plásticos do
país Nas ediçóes anteriores do evento, isto não
estava muito longe da verdade e. mesmo que
nem todos cumpram as promessas, vaie a pena
dar uma espiada

II SALÃO CARIOCA DE HUMOR — Exposição
com 80 trabalhos, ontro charges. cartuns, caricatu-
ras e esculturas, do vários artistas. Exposiçóos
paralolas:" Vinte Anos do Pasquim", com capas,
fotos o artigos do jornal e "O Rio do Janeiro
Continua Rindo", com 90 trabalhos de Millôr Fer-
nandes. Claudius o Ziraldo. Inauguração, hoje, às
21 h. De 3a a 6", das 1Bhôs 21h. Sábado o domingo,
das 15h ás 19h. Até dia 26 de fevereiro. Entrada
franca.
PRÊMIO ESSO DE FOTOGRAFIA — Exposiçáo
com 50 fotos jornalísticas do acervo Prômio Esso,
desde 1960 Funanc. Rua Araújo Porto Alegre, 80.
Do 2a a 6a, das 10h às 18h. Até dia 24 de fevoiro.
OS BREGUETES DE HUGO MAIA — Esculturas
Grando Galeria, Rua 1o de Março, 101. Do 2a a 6",
das 11 h às 21 h Até amanhã
PRÊMIO CARIOCA DE HUMOR — Exposição
abrangendo 90 trabalhos de escultura, caricatura,
charge e cartum de diversos artistas. Rio Design
Center. Av Ataulfo de Paiva. 270 De 2a a sábado,
das lOh ás 22h. Domingo, das 12h às 20h Até
domingo
HERANÇA DO JAPÃO - ASPECTOS DA8 ARTES
VISUAIS NIPO-BRASILEIRAS — Pinturas, cerèmi-
cas e esculturas de Yutaka Toyota. Tomie Othake.
Manabu Mabo e mais 17 artistas Museu Nacional
de Belas Aries, Av Rio Branco. 199 De 3* a 6a das
10h às 17h30 Sábados e domingos, das 15h às18n Até domingo

O AR DO SUBTERRÂNEO — Coletiva com os
artistas da Colônia Juliano Moreira. Armazém D'EIRey do Paço imperial. Praça XV. De 3a a domingo,das 11 h às 18h30. Até domingo.
MISAO OHARA — Esculturas. Realidade Qaleria do
Arte. Av. Ataulfo de Paiva, 135/226. Do 2a a 6a, das
11 h ás 20h. Sábado, das 11 h às 16h. Até dia 31 do
janoiro.
COSME MARTINS, SÉRGIO NICUUTCHEFF E
VERA RODRIGUES — Pinturas. Pequena Galeria
do Centro Cultural Cândido Mendes, Rua da As-
sombléia, 10 Do 2a a 6a, das 11 h às 19h. Até dia 3
do fevereiro
FOTÓGRAFOS SUlÇOS - DE 1840 ATÉ HOJE —
Coletiva com 300 trabalhos de 117 fotógrafos
suíços Paço Imperial, Pça XV De 3a a domingo,das 11 h às 19h. Até dia 19 de fevereiro.O MUNDO FASCINANTE DOS PINTORES NAlFS— Exposição de 173 obras de pintores primitivosbrasileiros e estrangeiros Paço Imperial. Praça XV.De 3" a domingo, das 11h às 18h30 Até dia 19 defevereiro
UNIVERSO ACADÊMICO - DESENHO BRASILEI-
RO DO SÉCULO XIX — Desenhos de Victor
Meirellos, Pedro Américo. Rodolfo Amoôdo, Eliseu•Viscontí, entre outros. Sala Carlos Oswald do
MNBA. Av. Rio Branco. 199 De 3a a domingo, das
9h às 18h Até dia 19 de fevereiro
GILBERTO FREYRE: UMA INTERPRETAÇÃO DO
BRASIL — Exposição com 124 peças, entro cartas,
caricaturas, ensaios e manuscritos, do sociólogo
pernambucano, que será acompanhada de um ciclo
do palestras, sempre às 18h Biblioteca Nacional.
Av Rio Branco. 219 — 220-7390 De 2" a 6«. das
9h30 às 18h Sábado, das 9h às 15h Até dia 22 do
março
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JBI — Jornal do Brasil Informa — de 2* a 6*. à:

No Mundo — de 2a a 6*. às 8h25, com Wil1 am
Waack
Na» Entrelinhas — de 2' a 6*. às 8*135. com JoSo
Môximo
Panorama Econômico — de 2* a 6*. às 8M5.
informativo econômico
Via Preferencial — de 2a a 6*. às 9M0. com Ce so

Correspondente em Paris — de 29 a 6*. às 9*30 e

Repórter J9 — de 2* a
JB Notícias — tíe 2* .
Aiím da Notícia — cc
Momento Econômico

Os Rumos da Política f 6a às 9K40. co

Ajjer o J Carlos Apresentação de Maurício FiguOi-
redo

BFM ESTÉREO 99,7 MHz
HOJE

Coocef ou CóoemTO (American B'ass — 4 50). Qusrte-
to r? 1, dó menor. pano e cordas, oc 15 de Gas* e'Fau-è iw-ubeeu. Ga ofcAtonkrtir». Leou«" Nava^a —
30 39' Smforia n° 7, op 131 de PrOtef«f <CH Fra~ce.
Rostfcocvtch 33 23:, Ccrcerto em Dó rna?or,

Encontro com a Imprensa — de 2" a 6*
Arte Final — Variedades — de 2* a 6* às 2
Lu»* Ca^cs Sa^o*!
Som Latino — séb, às 2'- com Várc<

Arto Final Jau às 22" Dfoduçéo i

Leon Góos e outros. Teatro Villa-Lobos, Espaço III,Av. Princesa Isabel, 440 (275-66951. De 4a a sáb, às21h30; dom, às 20h. Ingressos 4a, 5a e dom. aNCzS 3,00 e 6a e sáb. a NCz$ 3,50. Classe artística
paga NCz$ 2,00. O espetáculo começa rigorosa-monte no horário. Não será permitida a entradaapós o início do espetáculo.
BAILEI NA CURVA — Criação coletiva do grupo Do
jeito que dá. Direção de Paulo Reis. Com CássiaFourreaux, Márcia Nunes, Ronaldo Tasso o outros.Teatro Benjamin Constant, Av. Pasteur. 350 (295-3448). De 4° a sáb.. fts 21h30; dom., às 20h.Ingressos a NCzS 3,00.
AFROUXEM OS CINTOS QUE A CORTINA
ABRIU... — Textos de Luís Fernando Veríssimo,
Alcione Araújo, Cláudio Ramos e Heleno Sotelino.
Direção de Cláudio Ramos. Com Carla Ribeiro,
Cláudio Ramos, Ronaldo Reis e outros. Teatro
Nelson Rodrigues. Av. Paraguai, s/n° (262-0942). 5a
o 6a. às 18h30. Ingressos a NCzS 2,00. Desconto
de 30% no ingresso mediante apresentação do
cartão de leitor do J.B. Até sexta-feira.
LADY MCBETH — Texto de Shakespeare. Tradu-
ção o direção de Celina Sodré. Com Marilone Bibas.
Sala da Casa de Cultura Laura Alvim, Av. Vieira

Souto, 176 (247-6946). De 5a a sáb., às 21 h30;
dom., às 20h30. Ingressos 5a. 6a o dom., a NCzS
2,50 e sáb. a NCzS 3,00. Reservas com antecedôn-
cia pelo telefone. Até domingo.
DIREITA VOLVER — Comédia de Lauro CíisarMuniz. Direção de Roberto Frota. Com Mauro
Mendonça, Rosamaria Murtinho, Ana Maria Nasci-mento e Silva. Altair Lima e outros. Teatro daSUAM. Pça das Nações, 88 (270-7082). De 5a adom., às 21 h15. Ingressos 5a a NCzS 2.00 o de 6a adom. a NCzS 2,50.TRAIR E COÇAR... É SÓ COMEÇAR — Comédiade Marcos Caruso. Direção de Attílio Riccó. Com
Suely Franco. Tony Ferreira. Maria Lúcia Dahl.Roberto Frota e outros. Teatro do Barrashopping,
Av. das Américas, 4666 (325-5844). 5a, às 17h30 e21 h; 6a, às 21 h; sáb., às 19h30 e 22h e dom., às
20h. Ingressos 5a a NCz$ 3,50 (vesp.) e NCzí 4,00
(2a sessão) e de 6a a dom. a NCzS 5,00.
OS SETE GAT1NHOS — Texto de Nelson Rodri-
gues. Diroção de Isaac Bernat. Com Isabela Lins.
Lourenço Marins, Marco Moreira, Paulo César
Franco e outros. Teatro Calouste Gulbenkian, Rua
Benedito Hipólito. 125 (232-1087). De 5a a sáb., ás
21 h e dom., às 20h. Ingressos a NCzS 1,50. Até
domingo.

¥
DANÇANDO O BRASIL — Espetáculo do Grupo de
Dança Tropeiros da Borborema, Campina Grande,
sob a direção de Gerson de Oliveira Brito. Teatro
Cacilda Becker, Rua do Catete, 338 (265-9933). De
4a a sáb., às 21 h e dom., às 19h e 21 h. Sessão
especial na 6a, às 24h. Ingressos a NCzS 1,50. Até
domingo.
NO CALOR DA DANÇA — Mostra de coreografias
de: Aluísio Flores e Mariãngela Mascarotti, Roberto
Anderson, João Carlos Ramos e Debyy Colker e
outros. Teatro Continua Que Tava Ótimo, Ladeira
Ary Barroso, 1 (295-6895). De 5a a sáb., às 21 h o
dom., às 20h. Ingressos a NCzS 2,00 e NCzS 1,50,
profissionais de dança e teatro.
CAMINHOS QUE SE PERCORREM — Espetáculo
do dança contemporânea com a Peabirus Cia. do
Dança. Coreografias de Rosa Muller e Renato
Cabral. Às 20h, na Biblioteca Pública do Estado, Av,
Presidente Vargas, 1261 (224-5184). Entrada
franca.
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Teatros, cinemas,
slioirs, exposições, músi-
ca, televisão, passeios,
gente.

O lazer no Rio de
Janeiro entra cm cena todo
domingo para o Brasil
inteiro ver. No encatle
DOMINGO PROGRAMA,
da revista DOMINGO do seu
JORNAL DO BRASIL

Em qualquer lugar do
pais em que esteja você fica
sabendo de tudo o que
acontece no Rio, planeja
a sua estada e garante
a sua diversão.

DOMINGO
PROGRAMA. Para você
piogramar as suas
manhãs, tardes e noites
cariocas.

JORNAL DO BRASIL
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Fotos de José Roberto Serra

salão organizado por Tereza Graupner. Para homenagear o 'Pasquim', ela leu 999 números e elegeu o rato Sig como símbolo

2° Salão Carioca, de Humor

abre hoje e prova: nada

é tão engraçado quanto um

bom tempo de crise

H Millôr: "Vi trciba-
lhos de nível profissio-
nal feitos por gente de
quem nunca tinha ouvi-
do falar"

Jaguar: "No 'Pasquim

1.000', falamos do país
nestes últimos 20 anos e
deu uma salada inte-
ressante

Paulo Caruso: "Apesar

de ser mais fértil quan-
do há crise, o humor

também é otimista"

Lan: "Com os espaços
nos jornais e revistas
ocupados, o Salão é
uma porta para a garo-
tada"

Pedro Tinoco
tal do jeitinho brasileiro tem muitas manifes-
tações. A única que não concorre para que o
malandro nacional continue no buraco é a

mania que temos de rir de tudo. Por isso o bigode do
Sarney é pêlo social, o pacote verão deixa todo
mundo de tanga e outras desgraças são criticadas
com bom humor. Gente de talento leva esta manifes-
tação do jeitinho às raias do profissionalismo. Assim
nascem os cartunistas, chargistas e caricaturistas
que vão sair pelo ladrão da Casa de Cultura Laura
Alvim em Ipanema, Zona Sul do Rio, na abertura do
2o Salão Carioca de Humor, hoje, às 21h.

Estarão ao alcance dos olhos e dos risos cariocas 80
caricaturas, charges, cartuns e esculturas de humor
selecionadas entre 1.000 obras inscritas vindas de
todo o país. Os primeiros colocados de cada catego-
ria vão ganhar NCz$ 925. Também estarão na parede
charges e cartuns de Millôr, Ziraldo e Claudius,
inaugurando a mostra paralela O Rio de Janeiro
continua rindo. Nas paredes que restaram, os organi-
zadores do salão homenageiam o Pasquim, semaná-
rio que vai completar 1.000 números, 20 anos de
existência e uma espécie de abrigo anti-censura para
boa parte dos humoristas gráficos nacionais. A coor-
denadora do evento, Teresa Graupner, leu os 999
números do Pasquim lançados até hoje junto com
dois amigos/funcionários para descobrir as fotos,
montagens e caas que serão expostas logo mais."O Salão de Humor de Piracicaba existe há 16 anos
e já é internacional, mas o Rio de Janeiro, com uma
tradição de humor muito maior, só agora emplaca o
seu salão." A observação de Paulo Caruso vem
acompanhada de elogios ao evento: "É o único canal
que alguns artistas tém para se expressar, imagine
onde alguém que faz esculturas de humor vai mos-
trar o seu trabalho?"

Laura Alvim, a casa, vai proporcionar prazeres
múltiplos aos freqüentadores do saláo. As exposições
são o prato principal, que vem acompanhado por
atrações variadas. Neste sábado, Chico e Paulo Caru-
so, Reinaldo, Nani, Ziraldo, Lan e outros caras que
desenham engraçado vão se espalhar por cadeiri-
nhas na praia, em frente à Laura Alvim. Eles estarão
autografando seus livros, que por sua vez estarão
sendo vendidos enquanto durar o salão numa banca
montada no calçadão.

A Avenida Brasil, banda do pianista cartunista
Paulo Caruso, faz o show do teatro nos dias 30 e 31, às
21h. Acompanhado por músicos profissionais ele vai
executar peças de sua autoria como Rock da Rosea-
na. Valsa do Malvadeza e Valsa da Erundina. Chico
Caruso é o convidado especial, definido pelo irmão
como "um crooner entre Yves Montand e Michael
Jackson".

No dia 13 de fevereiro. Nani e Silvio Abreu apresen-
tam o musical Mineiros do Rio. escrito para o salao.
No dia seguinte os humoristas váo se debater. Millôr,
Jaguar e cia. discutirão quào gostoso é viver com
60r'r de inflação. Enquanto o salão durar, serão
apresentados vídeos como Assaltaram a Gramática
e O bebê, de Ana Maria Magalhães. Konstituinte, de
Claudius, e Frankestcin Punk. de Eliane Fonseca.

Mas nem tudo é festa no salão. Millôr, Claudius.
Paulo Caruso, Lan e Jaguar acreditam em coro que o
>alão é o único canal aberto para novos talentos.
Para Lan, que participou da comissão julgadora, "as
caricaturas estão excepcionais, inclusive os traba-
lhos apresentados nas outras categorias não atingi-
ram o mesmo nível." Millôr concorda e acrescenta
que "viu trabalhos de nível profissional feitos por

quatro categorias, além da premiação em dinheiro,
vão receber o Sig em metal esculpido por Caio
Mouráo. O bichinho poderá ser encontrado ainda em
cartazes desenhados por Jaguar e espalhados pela
Laura Alvim."O número 1.000 traz um debate realizado na ABI
com a presença de nomes como Antônio Houaiss,
Gil, Betinho, Perfeito Fortuna, Antônio Callado e
Rose Marie Muraro. Falamos do país nestes últimos
20 anos e deu uma salada interessante", conta Ja-
guar.

Interessante mesmo vai estar a capa do número
1.000 do Pasquim, suíte de um pôster feito por
Ziraldo para a capa de um Pasquim de 20 anos atrás.
O pôster daquela época traz Tarzan pendurado num
cipó e Jane pendurada no Tarzan. O rei das selvas
solta o seu clássico grito porque Jane aparece agarra-'
da naquela parte do corpo do maridáo que João
Saldanha costuma chamar de baixo ventre. "O Ziral-
do fez um segundo pôster com o Tarzan e a Jane
velhões, ele pelancudo e ela com os peitos caídos,"
explica Jaguar. O milésimo Pasquim será lançado
hoje junto com a entrega dos prêmios, a homenagem
a Jaguar, banda, chopp e cachorro quente.

Veredas de um ser tão grande, de Miguel Abreu
Falcão, foi a caricatura vencedora do salão. A cara do
governador de Pernambuco Miguel Arraes foi dese-
nhada através da união de um emaranhado de raízes
secas típicas do sertão. "Tínhamos que adotar um
critério para escolher entre tantos trabalhos bons, e
optamos pela originalidade," esclarece Millôr. Menos
original e mais poética ficou a caricatura de Pixin-
guinha, feita por Gonzalo Cárcamo Luna. A obra
ganhou menção honrosa.

Da menção honrosa Escova de dentes, de Luiz
Carlos Osório de Castro, ao vencedor Despacho pre-
sidencial, de Márcia Pereira Braga, as esculturas de
humor são piadas materializadas. O Despacho presi-
dencial se parece muito com aquelas galinhas pretas
acompanhadas de pratos de farofa que encontramos
nas esquinas. E cuidado com a Escova de dentes, ela
pode morder você.

O critério para a escolha da melhor charge parece
ter sido o da identidade política com o júri. O jogo
dos 20 anos de erros, O estado das mesas e Homens
tramando têm como tema, ou alvo, as trapalhadas
políticas nacionais dos últimos tempos. Nilson Adeli-
no Azevedo abocanhou o primeiro prêmio na catego-
ria cartum com Penas, enquanto Ronaldo Cunha
Dias (sem título) e Mino (Mickey 60 — Sig 1.000)
receberam menção honrosa.

Depois do dia 26 de fevereiro, quando acaba o
salão, só no ano que vem. "Mesmo sem a esperança
de ganharem uma chance para continuar o seu
trabalho, 1.000 pessoas se inscreveram," lembra Mil-
lòr. A existência do salão é um progresso notável,
mas na maioria das vezes as exposições só atendem à
vaidade do artista. O reconhecimento não ultrapassa
a sala de exposição. "Sempre se disse na TV que não
existem mais bons humoristas, mas é porque não
deixam aparecer." lamenta Millôr, antes de acrescen-
tar: "A Globo, que mais reclama, foi a primeira a
juntar o pessoal novo no TV Pirata. A verdade e que
eles têm meia dúzia de profissionais com medo de
perder o emprego." conclui.

Menos incisivo, Lan constata que "os espaços em
jornais e revistas estão todos ocupados por velhos
profissionais", mas vê o saláo como "uma chance
para a garotada." Claudius. outro membro da comis-
são julgadora, lembra "a importância da mensagem
visual, da charge, num país onde muita gente tem
dificuldades de leitura". Baseado nas obras inscritas
no salão. Claudius acha ainda que a nova corrente do
humor visual "se insere neste momento de esperan-
ça, de repensar o país depois do período negro de
tantas transições." O humor, apesar de ser, segundo

O carrasco de
Nilson foi o
cartum vencedor.
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Falcão venceu na
categoria'caricatura' com'Veredas de um
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