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O ministro Maílson da Nóbrega calcula que a reposição
salarial aprovada às 5h35 de ontem pelo Congresso, relativa à
diferença entre a URP e o INPC
nos salários de janeiro, será de
"Vencemos
a primeira
4,6%.
batalha", disse ele, comentando
a decisão. Maílson comemorou
especialmente a manutenção da
medida que impede os trabalhadores de recorrerem à Justiça

para obter recomposição de salários pelo pico.
Para o economista Luciano
Coutinho, um dos formuladores
da Medida Provisória n° 36, que
modifica a proposta original do
governo, a reposição salarial será
bem maior, podendo chegar aos
15%. Em qualquer caso, de acordo com o que foi decidido, a
recomposição será em três vezes,
a partir de março. A prevalecer o

salarial
cálculo de Maílson, isso significa
que cada parcela será de 1,5%. A
prevalecer o de Coutinho, as parcelas serão de 5%.
Num almoço oferecido pelo
deputado Ulysses Guimarães, os
líderes do PMDB no Congresso
acertaram, entre outras coisas,
que o partido não votará as seis
outras medidas provisórias do governo. A reforma administrativa,
assim, seria invalidada. (Pág. 26)
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Às 5h30 da manhã, menos de três
horas depois de ter deitado, o ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega,
foi acordado por um telefonema do
do Senado, Humberto Lupresidente
"Desculpe acordá-lo a esta hocena.
ra, mas o momento é importante. A
medida provisória 32 foi aprovada."
Mesmo para um ministro escolado
em crises, que em seus 13 meses no
cargo não fez senão administrá-las,
foi como se tivesse escapado de um
naufrágio. Com a aprovação da medida 32, a mais importante do pacote do
dia 15, ao raiar da manhã de ontem,
estava salvo o plano contra a inflação.
O preço — uma compensação nos
salários de janeiro — acabou não
sendo alto. Tanto que Maílson podia
exibir um ar relaxado ao rumar para o
aeroporto de Brasília, em seu Monza
particular, pouco depois, para buscar
"Eso filho que chegava de Londres.
tou alegre", dizia.
As 24 horas anteriores tinham
sido de desespero — e, diante de um
Congresso que relutava, o governo
jogou duro. Maílson e o ministro do
Planejamento, João Batista de
Abreu, ameaçavam renunciar se a
medida 32 não fosse aprovada. Es-
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palhou-se o boato de que seriam
decretados sete dias de feriado bancário. Seria o caos. Para dramatizálo, os ministros econômicos tiveram
um aliado precioso no novo ministro
"Veda Justiça, Oscar Dias Corrêa.
as
com
jam o que está acontecendo
insistia
o
ouro",
dólar,
o
bolsas,
Dias Corrêa com os parlamentares.
"A medida tem
que ser aprovada
logo."
Acabou sendo — ainda que a
morosidade dos trabalhos parlamentares tenha empurrado o drama até
alta madrugada. A certa altura, Maílson chegou a pensar em ir ao Congresso conveçgar pessoalmente com
os líderes, mas foi dissuadido da idéia
pelo deputado Ulysses Guimarães.
Ulysses temia que o ministro fosse
hostilizado pelos deputados de esquerda e os líderes sindicais presentes.
Enfim, no aeroporto, enquanto punha
no carro as malas do filho, Maílson
dizia ter aprendido mais uma lição.
Seus assessores já receberam ordens
de colocar sobre sua mesa uma lista
com telefones e endereços de todos
os deputados e senadores. O ministro pretende falar pessoalmente com
eles sempre que surja um problema.

Com apenas duas semanas de Plano
Verão, os consumidores já começam a
conhecer as falhas de abastecimento que
caracterizaram o fim do Plano Cruzado.
O óleo de soja e o leite em pó, quando
não faltam nas prateleiras dos supermercados, são vendidos com ágio. (Pág. 24)
Problema jj° 2i
correção monetária
A tentativa de acabar com a correção
monetária só pegou nos dois primeiros dias
do Plano Verão. As empresas adotaram o
dólar para a programação orçamentária,
enquanto o mercado financeiro procura
um novo indexador. Imóveis mais luxuosos
também são cotados em dólar. (Página 26)
Oscar

Dias

uma

Corrêa,

solução

"Agora temos ministro da Justiça", diz
o consultor-geral Saulo Ramos. Oscar Dias
Corrêa começou com força — ameaçando
os que desobedecerem o Plano Verão e
jogando alto na articulação política do
governo. Uma entrevista com o novo ministro, no caderno B Especial, última página.

Jurandir Silveira
Alegre — lurandir
Porto Alegre
Tempo
No Rio e em Niterói, parcialmente nublado a nuMado, com possibilidade
de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde. Visibilidade de boa a moderada. Temperatura estável.
Máxima e mínima de ontem: 35,5° em Santa Cruz e
21,7° no Alto da Boa Vista.
Foto do satélite, mapa e
tempo no mundo, pág. 22.
Violência argentina
Uma semana após o ataque
guerrilheiro ao quartel de
La Tabiada, os argentinos
se perguntam se o recurso
à violência é uma espécie
de estigma histórico, numa
sociedade em que o individualismo só cede sob forte
pressão do autoritarismo.
(Página 19)
Bebês com Aids
Cerca de 3.000 bebês da cidade soviética de Elista serão submetidos a testes para verificar se contraíram o
vírus da Aids, depois que
27 casos foram diagnosticados num hospital, por falta
de esterilização de seringas. (Página 21)
Artilheiros
Romário na Holanda, Careca na Itália e Baltazar na
Espanha são goleadores
dos respectivos campeonatos de futebol. Paulinho
Cascavel, em Portugal, está
em segundo lugar, depois
de liderar por duas temporadas. (Página 30)
Elevador espacial
Cientistas soviéticos e
americanos sonham reviver o sonho bíblico de
construir uma torre entre a
Terra e o céu. Um sistema
de elevadores poderá levar
homens e cargas até o espa
ço sem o risco e o desconforto dos foguetes atuais
(Página 14)
Equilíbrio
Nas margens e águas do
Rio Jacaré Pepira Mirim,
no interior paulista, animais e peixes diversos, recompõem o equilíbrio da
paisagem, que há dois anos
estava devastada. (Pág. 12)
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b Apelidado de Pequeno Príncipe pela torcida vascaína, o
capixaba Geovani, 24 anos,
com o talento avaliado em US$
6 milhões, conseguiu alcançar
uma unamidade: é o único
fora de série em atividade
nos gramados brasileiros.
Mas, modesto, diz considerar-se apenas um aprendiz.
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pa Daqui a uma semana, 75 mil (jU
atores apresentarão, em duas noites, o maior
espetáculo do planeta: o desfile das 18 escolas de
samba do Io Grupo. Conheça a curiosa geografia
do samba, reveja os destaques da passarela e
aprenda como é disputada e cheia de mistérios a
luta pela nota 10 nos quesitos que decidem o título.
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Gremio, que beneficiou o time carioca
de Flamengo e Grêmio,

mais

hoje

paga
por

e Fhi
Vasco
A Sunab não conseguiu que o
juiz Ney Magno Valadares, da 2a
Vara Federal do Rio de Janeiro,
cancelasse a liminar concedida aos
clubes e, com isso, estarão mais
caros ós ingressos para o jogo de
hoje entre Vasco e Fluminense, às
17h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A arquibancada
custará NCz$ 1,50 e a geral, NCz$
0,50. Ontem, em Porto Alegre, o
Flamengo conseguiu bom resultado, ao empatar em 0 a 0 o primeiro
jogo das quartas-de-final com o
Grêmio. O novo técnico da seleção
brasileira, Sebastião Lazaroni, assistiu ao jogo no Rio pela TV e
anunciou o time titular, com Tita
no lugar de Romário. (Págs. 33 e 34)

Porto Alegre — Jurandir Silveira
Ministro
a

felicidade

famílias

apura

demmcias
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Não era só a própria família que o ministro
Aluízio Alves abrigava na extinta Secretaria da
Administração Pública (Sedap), concedendo-lhes os
melhores empregos do órgão. O ministro também
trazia os amigos, que por sua vez traziam os parentes
— dc forma que um intrincado novelo de pais,
filhos, sobrinhos, cunhados, noivos, amigos dos
cunhados ou amigos dos noivos acabaram unidos
sob o teto generoso de um ministério que, em
princípio, nascera para moralizar e racionalizar a
administração pública.
Os Pereira Lima. os França, os Catalano,
os Weitzem e os Fernandes Nlarcelino, mais colaterais e apaniguados, são alguns dos troncos
familiares que se reuniram sob a proteção do
antigo ministro. Os Pereira Lima. por exemplo,
estavam representados por oito membros do clã.
do patriarca Manoel Messias — velho amigo de
Alves — à mulher dc um sobrinho, passando pelas
filhas, os genros e o próprio sobrinho. (Página 7)
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A Delegacia de Defraudações investiga denúncias de irregularidades
ocorridas na Confederação Brasileira de Automobilismo durante a gestão de Joaquim Melo (1982/1987) na
presidência. Além de Melo, estão
envolvidos dois integrantes de sua
diretoria e o representante no Brasil
da Associação dos Construtores da
Fórmula 1. Tamas Rohony. Os delitos incluem a compra de pedras
preciosas com a receita do GP do
Brasil, evasão de divisas recebidas
na F-l aproveitando a isenção fiscal
da Confederação, fraudes nas atas
de reuniões da entidade e depósito
em conta particular das receitas
obtidas com patrocínio. (Página 31)
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crescer

candidato

como

Ulysses

era de cspelap
o deputado
. . jSE***.
Guimarães enriqueceu seu currículo
de candidato ao conduw:;v *:«$
zir nos termos de expectativa geral a acordo
satisfatório as diferenças entre Executivo e %r
Legislativo. Com autoridade e senso político,
ele soube levar os contendores ao ponto
desejado desde que já não era admissível
negar ao governo apoio às medidas antiinflacionárias nem seria possível fazê-lo sem
dar a deputados e senadores a satisfação
de ter derrubado e modificado propostas
do governo, principalmente, para atender
reivindicações dos trabalhadores. Maílson
da Nóbrega também fez o seu papel
levando sua resistência ao limite sem
jamais comprometer seu programa e sua
viabilidade. Quanto ao presidente Sarney,
é claro que viajou para Angola na certeza
de que se chegaria a desfecho razoável
dada a geral consciência dos riscos a
enfrentar.

Gomo
rar,
'Ulysses

Ulysses costuma ganhar politicamente nas crises, como se verificou ao longo
da história recente da Assembléia Nacional Constituinte. Intuição e experiência,
ajudadas pela capacidade de expressar
sentimentos dominantes, são guias certciros desse velho militante. Tendo sido
derrubado aparentemente pelos resultados eleitorais de novembro último, ele
reaparece reforçado na véspera da convenção do PMDB, na qual dará seguimento à sua batalha pela conquista da Presidência da República. Cauteloso, ele conseguiu evitar a convenção concomitante
para eleição do diretório e escolha do
candidato. Sabe Ulysses que a primeira
fase, o diretório, lhe dá a oportunidade de
esgrimir com as armas da sua predileção.
Somente ele terá condições de preservar a
precária unidade do seu partido e levá-lo,
ainda que com dissidências inevitáveis, à
eleição presidencial de novembro próximo.
Ele já evitou escolhos, poupando-se
da disputa pela presidência da Câmara e
abstendo-se de ter candidato ostensivamente, apesar da sua simpatia pelo relator
da Constituinte, Bernardo Cabral. Na
medida em que se aproximar o dia 12 de
março, ele terá tido meios de manter as
aparências de um PMDB inconformado,
atraído pelas posições de esquerda mas ao
mesmo tempo ciente de que deve deixar
imprecisos os limites das suas relações de
amor e ódio com o governo. O PMDB
perceberá que não pode ganhar eleição
com Arrais ou Waldir Pires, mas que pode
tantar a vitória acomodando-se em torno
de Ulisses. O episódio da votação das
medidas provisórias permitiu-lhe homenagear o senador Severo Gomes e o economista Luciano Coutinho e ao mesmo tempo não tornar a situação irrespirável para
os ministros Cardoso Alves e íris Resende.
A performance melhorou sua condição como aspirante a candidato. Quanto a
governadores, como Orestes Quércia, que
vêm sendo estimulados a colocar a própria
candidatura sob o argumento da inviabilidade eleitoral de Ulysses, o presidente do
partido já advertiu que quem renunciar ao
seu mandato governamental para disputar
a indicação de candidato terá com quem
se bater na convenção que ele decidiu
marcar para o mês de maio. Quem quiser
'que
venha, pois encontrará no ringue o
presidente do PMDB. Lealmente os contendores estão advertidos de modo a poder avaliar com antecedência o risco a
correr no caso de desincompatibilização.
Eleitoralmente, a situação ainda não
é clara. Ulysses ajudou a melhorar as
condições de disputa para um candidato
do seu estilo ao assegurar no Congresso,
cm troca de pouco, as medidas provisórias
de Sarney. Manter a inflação em patamares mais baixos, como se admite que
acontecerá a partir de fevereiro, é retirar
expectativa de votos dos candidatos radicais de oposição ou de esquerda, notadamente de Luís Ignácio Lula da Silva, cujo
potencial está na razão inversa da impopularidadé do governo da República e das
suas réplicas regionais. Brizola também se
beneficia da desgraça de Sarney e seus
parceiros, mas na realidade tem empuxo
próprio, apresentando-se como candidato
favorito do Rio. do Rio Grande do Sul e
com projeção em Santa Catarina e Paraná. O Nordeste c campo aberto à disputa,
nele valendo o sinal do "já ganhou",
como aconteceu em 1960 com Jânio.
A candidatura do senador Mário Covas ainda não se adensou e a do presidente que renunciou em 1961 continua mera
hipótese. A direita terá também seus
candidatos, Maluf. Domingos, Camargo.
O lugar de candidato do centro liberal, no
qual bem se situaria Ulysses com seu
séquito de economistas sonhadores, ainda
não está formalmente preenchido. O
PMDB dirá se quer ocupá-lo, o que por
enquanto só ocorreria com Ulysses ou
Quércia.
Carlos Castello Branco
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trabalhadores
Paulo — lolos de Ariovaldo Santos
S3o
—:—:
Marco Damiani
dispersará

SÀO PAULO — Ao elogiar a atitude do
sindicalista Luiz Antônio de Medeiros, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo, de abandonar o pacto social depois do
Plano Verão e admitir uma greve geral de
trabalhadores, o ex-governador Leonel Brizola procurou acertar dois alvos com um único
disparo, em sua campanha para a Presidência
da República. Além de agradar ao líder de
uma categoria composta por 370 mil metalúrgicos, Brizola no mesmo lance quis cravar mais
um golpe no PT de seu adversário Luiz Ignácio
Lula da Silva. "Eu sou o anti-PT" define-se
Medeiros.
O gesto de Brizola pode ter sido inútil.
Sem o controle dos principais sindicatos c
centrais sindicais do país, os dirigentes do PDT
sabem que para o partido obter o voto dos 25
milhões de trabalhadores com registro cm
carteira terá de valer-se basicamente do desempenho pessoal de seu candidato. "O movimento sindical tem um candidato que se chama Lula, o resto é brincadeira", afirma um
graduado assessor da Central Geral dos Trabalhadores (CGT), presidida pelo sindicalista
Joaquim dos Santos Andrade, filiado ao PSDB
e segundo suplente do senador Mário Covas.
Segundo o assessor, que prefere o anonimato
porque a esmagadora maioria dos sindicalistas
ligados a CGT passará longe do apoio a Lula,
os dirigentes com maior respaldo em suas
bases farão campanha pelo deputado do PT.
"A CUT
(Central Única dos Trabalhadores) já tem algumas características de movimento de massa", diz João Guilherme Vargas
Neto, assessor de sindicatos ligados à CUT e à
CGT. "O movimento sindical está aberto a
discutir candidaturas programáticas", afirma.
Ele entende que a política de movimento
sindical, iniciado em 1983 no combate ao
decreto-lei do governo João Figueiredo, fará
com que as propostas econômicas sejam bem
recebidas para o debate nas bases dos sindicatos. Vargas Neto lembra que ate o PDT tem
dirigentes sindicais da CUT.
Bases — "No mínimo vamos puxar
uns 20 mil votos para o Lula", garante o
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de Santo André, no centro industrial de
São Paulo, João Avamileno, filiado ao
PT e cuja entidade sindical integra a
CUT. Avamileno faz questão de ressaltar
que seu sindicato não entrará na campanha presidencial cedendo parte de sua
máquina, como automóveis e gráficas,
mas no "exercício da cidadania" cie e os
demais diretores irão se posicionar na

votos

Lula: com foto no calendário dos metalúrgicos
sucessão. "O apoio ao Lula deverá ser
uma posição de diretoria, mas jamais
iremos fazer materiais com o timbre do
sindicato cm benefício de uma candidatura ou outra", diz Avamileno.
Lula presidiu o Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo,
por dois mandatos e fincou as bases do
nascimento do PT no final da década de
70. No calendário deste ano distribuído
pelo sindicato como brinde aos associados há uma foto de Lula na folha referente do quadrimestre de setembro a dezembro. Propaganda implícita do candidato a
"tô vendo um espepresidente do PT —
rança", anuncia num canto do calendário
a personagem Graúna, do cartunista
Henfil —, ainda assim não se admite na
direção dos metalúrgicos de São Bernardo o apoio da entidade a Lula.
"O sindicato é uma entidade de massa que tem um colorido político com
gente do PTB, do PDT, do PDS, do
PMDB, do PT, enfim, de vários partidos", diz o assessor Júlio de Grammont.
"Por esta característica a entidade não
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Dukakis: candidato favorito dos sindicatos

Vitórias — Nas duas cidades os
sindicatos de metalúrgicos já tem uma
tradição: o apoio dos diretores da entidade a candidatos às diversas instâncias do
poder identificados com suas propostas.
Nas últimas eleições municipais, por
exemplo, os dirigentes sindicais cutistas
"promoveram
da região
reuniões com os
candidatos a prefeito do PT e fizeram
campanha para eles.
Intenção semelhante cm relação à
eleição deste ano tem o presidente da
União Sindical Independente (USI), a
terceira central sindical brasileira, o comerciário Antonio Magaldi. Sindicalista
da velha guarda, juiz classista que votava
pela ilegalidade de greves de trabalhadores, Magaldi não pensa um minuto sequer
em apoiar Lula, Brizola ou Covas. "Os
candidatos que estão aí não me entusiasmam", diz ele. "Ainda falta aparecer

'dó
alguém para despertar a esperança
Caso esse candidato apareça
povo".
"Jânio fez uma administração boa e ai^
tera, mas tem o problema da saúde e d£
idade, apesar de ainda poder fazer algiÇ
ma coisa pelo país" —, Magaldi concorda
em colocar à disposição dele a estrutura
de sua central sindical, montada basicamente sobre sindicatos de comerciários
em todo o país, ricos em receita mas mas
pobres em filiações.
Se a USI agir assim estará tomando
atitude idêntica à que a AFL-CIO, maiòr
central sindical norte-americana, adpta
desde 1953, o ano de sua fundação. Sem
os mesmos receios dos sindicalistas dp
ABC, que apoiam pessoalmente a Lulâ,
mas negam que seus sindicatos ajam pela
candidatura dele, a AFL-CIO joga tockis
as forças de sua poderosa máquina a cada
eleição, nos candidatos que lhe parecem
ser os mais convenientes, normalmente
saídos do Partido Democrata. Na disputa
presidencial do ano passado, o candidato
Michael Dukakis foi favorito da AFLCIO.

Pesquisa — O ex-governador Leonel
Brizola e o empresário e animador de TV
Sílvio Santos disputam a preferência do eleitorado de Teresina como candidatos à Presidência da República. Os resultados da primeira
pesquisa feita na capital apontam Brizola com
22% das intenções de voto, contra 20% para
Sílvio. A pesquisa foi feita nos dias 21 e 22 de
janeiro pelo Instituto Piauiense de Opinião
Pública (Ipop), que ouviu 692 pessoas. Os
entrevistados escolheram entre 10 nomes
apontados pelo questionário apresentado pelo
instituto. Em terceiro lugar ficou o deputado
Luís Inácio Lula da Silva, com 17% das
intenções de voto. Houve o mesmo percentual
de indecisos. O presidente nacional do
PMDB, Ulvsses Guimarães, que teve seu
nome lançado em Teresina e outdoórs pela
cidade desde o mês de novembro passado,
conseguiu apenas 9%. Seguido a ele, vem o
senador Mário Covas (5%), a prefeita de São
Paulo, Luíza Erundina (4%), e o exgovernador Paulo Maluf (3%).

Sílvio Santos — O Movimenta
Cívico Sílvio Santos (MCSS) já chegou a Teresina. Na última sexta-feira, o movimento divulgou nos meios de comunicação o endereço e;ò
telefone da organização para que os simpatizai!tes de Sílvio Santos organizem abaixo-assinado
exigindo que o animador de TV apresente stífl
candidatura à Presidência da República. A
divulgação do movimento foi organizada pêlò
presidente do MCSS, jornalista Hércules Góês,
do jornal Estadão dc Rondônia. De acordo com
Goes, o abaixo-assinado já foi divulgado em 15
estados brasileiros. Sílvio Santos conhece í\
movimento mas prefere não se pronunciar, diz
o jornalista. O MCSS foi criado há quatro
meses em Porto Velho, com a participação de
empresários das regiões Norte e Sul. O telefone
para contatos é de um comitê prõ-candidatuni
Sílvio Santos cm São Paulo. Os abaixoassinados e correspondências devem ser endeípçados à Rua Duque de Caxias, 307 cm Porto
Velho.
t

pode se partidarizar, mas os dirigentes
sindicais enquanto cidadãos podem entrar de cabeça na campanha do Lula com
todo o direito."

*
CONCURSO PARA A PETROBRÁS (CANAL * CEP CENEQ) É NA DEGRAU CULTURAL
A Degrau Cultural reuniu uma equipe com grande experiência na área dos concursos da Petrobrás e está Ainiciando turmas
intens^as especiais. Prepare-se E uma ótima oportunidade. Concurso previsto para muito breve. E atenção! Degrau Cultural
Ela |á se
aceitou o desafio pedagógico de preparar uma APOSTILA ESPECIAL para orientação do todos esses candidatos
encontra no prelo e estará à disposição do todos em breve. Informações: Praça Mahatma Gandhi, 2/2° andar • Cinelància
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AGORA COM AS SUBSTANCIAIS
I
EstaçãO
REDUÇÕES DE
EUROPA
MARAVILHOSA
36 dias - 10 países
Portugal-Espanha-França-Itália
Áustria-Suíça-Alemanha-Holanda
Bélgica-lnglaterra.
Nacionais e Internacionais.
Tudo o que você desejar em
todas as direções.
EXCURSÕES
INTERNACIONAIS
O Mundo inteiro ao seu alcance.
CRUZEIROS i
Por todos os mares.
EXCURSÕES NACIONAIS
AÉREAS E TERRESTRES
O Brasil de ponta a ponta com todas
as vantagens.
DOCUMENTAÇÃO CERTA
Desde o passaporte e todo o apoio
para sua boa viagem.
IMPORTANTE
PM é Agência Credenciada para operar
com Dólar Turismo. Res. 1552'l00076 Banco Central.
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Newton
aumento

veta
parã

conter gasto
BELO HORIZONTE —.
O governador Newton Cardoso
decidiu suspender, a partir dc
1° de fevereiro, qualquer aúmento de despesa com pessoal
no estado, congelando o salário
do funcionalismo. Ele afirmou
que está cumprindo determihação do artigo 38 das disposições
transitórias da Constituição,
que não permite aos governarites gastar mais de 65% da réceita com pessoal.
Segundo o govcrnador(
aquele teto foi ultrapassado em
dezembro, devido aos reajustes concedidos ao funcionalismo
em novembro e dezembro:
Cardoso assegurou que, com as
reclassifícaçõcs de cargos e Salírios já concedidas e os impactos do Plano Verão, o mesmo
ocorrerá em janeiro, inviabilizando novos reajustes salariais!
Newton Cardoso enviou ofício, comunicando sua decisão,
ao presidente da Assembléia
Legislativa de Minas, deputado
Neif Jabur (PMDB), e aos presidentes do Tribunal de Contas
do estado, Maurício Brandi
Aleixo, e do Tribunal de Jusnça, desembargador Argemiro
Otaviano dc Andrade. Convocada extraordinariamente pelo
governador, a Assembléia Legislativa aprovou, na quinta e
sexta-feira passadas, os reajustes do pessoal do Ministério
Público, dos procuradores junto ao Tribunal de Contas e da
Polícia Civil, que já vigoram a
partir de janeiro. Cardoso não
esclareceu se os percentuais
concedidos aos policiais civit,
também em fevereiro e março;
serão ou não pagos, devido á
protbiçjo de reajustes.
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Prefeito

de

Paty

usa

Duelo

Brasil

para

presidir

a

dommeo.

Câmara

Planalto ainda
escola

como

gabinete
Toda esse caos aparente, no entanto, não retira o otimismo do prefeito, eleito com 2.763 votos (27% da
votação) e bastante popular na pequena cidade, tanto por pertencer à
tradicional família Bernardes (seu
tio, ex-prefeito de Vassouras, doou o
terreno para a escola que hoje leva
seu nome e onde se instalou a Prefeitura), quanto por estimular — é professor de Educação Física — atividades esportivas entre os jovens.
Para começar, Eurico Júnior chamou todos os outros concorrentes à
Prefeitura para participar do governo. Assim, Carlos Celino (PL) virou
secretário de Turismo; Dílson Figucira (PFL) ficou de fora, mas o partido
indicou Ivan Gomes Bernardes, primo do prefeito, para a Secretaria de
Fazenda. Da família, Eurico conta
também com o presidente da Câmara, vereador Hugo Corrêa Bernardes
Filho (PMDB). Na oposição ficou só
o PDT, com um vereador
Sucata — Feita a costura politica e integrada a família, Eurico
pediu emprestada a escola para começar a trabalhar, e não se constrangeu em visitar o setor de inservíveis
do Ministério da Fazenda para se
abastecer de mesas, cadeiras e armários considerados sucata para se instalar Na sede improvisada da Prefeitura, até o mastro da bandeira brasileira foi conseguido assim. A bandeira é emprestada. Da administração
de Vassouras, o prefeito conseguiu a
formar a frota oficial de veículos:
uma patrol, dois caminhões, uma
retro-escavadei.ra e uma pick-up.
A falta de dinheiro, que obriga o
prefeito e os secretários a trabalharem de graça, impede até a expedição
de alvarás pela Prefeitura, já que
também não há verba para material
gráfico. Por enquanto, resta a Eurico
Júnior esperar e torcer para dois
milagres: primeiro, que o governo
estadual antecipe o repasse da segunda cota do ICM para que pelo menos
os funcionários sejam pagos; segundo, que a escola em construção para
substituir a atual sede da Prefeitura
fique pronta até o início das aulas,
em março. Caso contrário, o Executivo de Paty do Alferes estará literalmente na rua.

muda

não achou nome

que lhe convém
'"Brasília —
O prefeito de Paty do Alferes,
Encerrada a
Eurico Pinheiro Bernardes Júnior,
" convocação extraordinária
do PMDB, despacha com seu secíepara a votação do Plano Verão, a
tariado numa sala do Colégio EstaCâmara dos Deputados e o Senadual Edmundo Peralta Bernardes,
do só voltarão a se reunir dia 14
sentado, cm frente ao quadro negro,
de fevereiro, para eleger as novas
numa velhíssima e rota cadeira conmesas diretoras das duas casas.
seguida no setor de móveis inservíNo dia 15, o Congresso fará a
veis do Ministério da Fazenda. Ouando as crianças voltarem às aulas, o
primeira sessão do ano legislativo
e receberá do Executivo a mensaExecutivo municipal será despejado,
'
e não tem para onde ir. Como o
gem sobre a situação da União,
Legislativo também não tem sede, os
na qual o presidente José Sarney
1^
1^
11 vereadores eleitos em novembro
fará um balanço do ano de 1988.
Mincarone
Paulo
sessão
a
sábado
realizaram
A grande disputa será a sucesprimeira
extraordinária da Câmara no salão
são do deputado Ulysses Guimaparoquial da Igreja Nossa Senhora da
rães na presidência da Câmara.
Conceição, emprestado por frei TarAlém de pôr em jogo um cargo
císio. Esta é a situação de Paty,
importante — o presidente da
município da região serrana do sul do
Câmara é o sucessor imediato de
Estado do Rio, que até setembro de
Sarney na Presidência da Repú87 era distrito de Vassouras.
blica, pois não há vice-presidente
Iniciando sua primeira experiêndesde a morte de Tancredo Neves
— a escolha do novo presidente
cia administrativa aos 30 anos, Eurico Júnior também não tem dinheiro
da Câmara encerra o longo conpara pagar os 160 funcionários que
sulado de Ulysses, que chegou a
ficaram com Paty depois da separaacumular com a presidência do
ção de Vassouras. Ele só pode contar
PMDB as presidências da Câmacom recursos do repasse do ICM pelo
ra e da Constituinte.
governo estadual e com as verbas
Três deputados disputam o
federais do Fundo de Participação
cargo: Bernardo Cabral (PMDBdos Municípios (PFM) — que recebeAM), Paulo Mincarone (PMDBrâ somente em março, quando acabar
Bernardo
Cabral
Bewa^
o recesso do Tribunal de Contas da
RS) e Paes de Andrade (PMDBUnião e do Tribunal Superior EleitoCE). Desde dezembro do ano
ral — e possa ser regularizada a
passado, o Palácio do Planalto
siiuação jurídica, administrativa e
procura um candidato mais a seu
política do novo município. A folha
gosto. Aparentemente desistiu, já
de pagamentos representa hoje NCz$
que o desgaste do presidente Sar1'4 mil, mas a Prefeitura só tem cm
ney entre os deputados é muito
caixa NCz$ 5,9 mil, referentes à libegrande. Mas o ministro do Desenração da primeira cota do ICM.
volvimento Industrial, Roberto
Cardoso Alves, quando estava no
Caos — Para agravar a situaexercício do mandanto era um
ção, embora a Câmara tenha se reudos articuladores do bloco governido para aprovar o orçamento anual
'
— NCz$ 728 mil — nenhuma lei
nista e prometeu apoio a Mincarone.
municipal que gere despesa financeira entrará em vigor antes de 1990, de
Candidato próprio — A
acordo com a Constituição, a Lei
na Câmara poderá comdisputa
Orgânica dos Municípios e parecer
se
a esquerda e setores
plicar,
'
do Tribunal de Contas do Estado.
decidirem lançar
independentes
t'iiSiljjfl , V'«4
se
fel
Por enquanto, Paty deve continuar
sSi,
,#M%
candidato próprio. Segundo o
regendo administrativamente pelas
Andrade
de
Paes
deputado
José
Genoíno
(PT-SP),
de
Vassouras.
leis
esse candidato poderá ser o depue agora Maurício Campos) e a 2"
tado Nelson Jobim (PMDB-RS).
—
Paty do Alteres, RJ Moacir Gomes
secretaria (Alberico Cordeiro). O
O primeiro sondado foi o depuPDS ficou com a 4a secretaria
tado Konder Reis (PDS-SC), que
a
(Cunha Bueno) e as quatro suapóia
o
convite
recusou
porque
plências foram divididas entre os
candidatura do deputado Bernarpequenos partidos.
do Cabral. A esquerda quer um
Outro complicador será, agopresidente da Câmara desvinculado do Planalto e comprometido
ra, a existência do PSDB, a tercom a regulamentação da Consticeira bancada da Câmara, com 40
tuição.
representantes. Os tucanos deverão reclamar um cargo na Mesa.
Pela praxe parlamentar, todos os postos da Mesa (presidênNo Senado, a disputa será
cia, Ia e 2a vice-presidências, Ia,
mais tranqüila. Só dois senado2a, 3a e 4a secretarias e mais
res, Alfredo Campos (PMDBquatro suplências) são divididos
MG) e Nelson Carneiro (PMDBproporcionalmente pelo tamanho
RJ), disputam a presidência. Pela
das bancadas. Nos dois primeiros
o atual presidente Humpraxe,
anos dessa legislatura, o PMDB
berto Lucena deverá presidir a
ficou com a presidência, a 2" viceComissão de Relações Exteriopresidência, a Ia secretaria e a 3a
res, mas alguns pemedebistas jusecretaria, ocupadas, respectivaram que o representante da Paraímente por Ulysses, Paulo Mincaba está de olho na liderança do
rone, Paes de Andrade e Heráclito Fortes. Ao PFL, restaram a Ia
partido, ocupada agora por Ronan Tito (PMDB-MG).
vice-presidência (Homero Santso
dc adversários
crise com
ajuda de
adversarios
^1^
adminislrd
ajuda
Eurico administra
Patrícia Nolasco

Do

alferes

Acordo
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sobre

humor

Augusto Fonseca
Enviado especial
LUANDA — O presidente José
Sarney melhorou sensivelmente de
humor depois que recebeu, às 7h30m
(3h30m de Brasília), um telefonema
do presidente em exercício da República, deputado Ulysses Guimarães,
informando que o Congresso havia
aprovado através de acordo a medida
— a
provisória 32 do Plano Verão
estabeleo
cruzado
novo,
institui
que
ce o congelamento e as regras para a
desindexação da economia. Duas horas e meia mais tarde, quando visitava a Vila Gamek, onde residem os
brasileiros que trabalham na construção da hidrelétrica de Capanda, Sarney puxou o deputado Henrique
Eduardo Alves (PMDB-RN) pelo
braço e comentou com euforia: "Enfim, conseguimos"
Até sexta-feira à noite, quando
participava de um jantar oferecido
pelo presidente angolano José
Eduardo dos Santos, na residência
oficial de Futungo de Belas, Sarney
demonstrava irritação e apreensão
em relação ao Congresso. "O Congresso precisa entender que agora
tem poder e responsabilidade de governo. Se faz alguma alteração tem
que apresentar uma alternativa", comentava, àquela altura, com o ministro da Cultura, José Aparecido de
Oliveira.
Instabilidade — Sarney receava que o Congresso, com o precedente aberto pela rejeição da medida
provisória número 25, que dava ao
presidente poderes para privatizar
estatais, pudesse rejeitar outras medidas e desestabilizar o Plano Verão.

?

1" caderno

?_>

medida

de
Sarney
"As medidas são todas encadeadas.
Não se pode tirar o remédio do
paciente sem prescrever novo tratamento" reclamou com José Aparecido.
De acordo com essa linha de
raciocínio, o Congresso deveria dar
um crédito de confiança ao governo,
aprovando o Plano Verão. Na sua
opinião, as medidas foram amplamente debatidas e o plano, desde a
sua concepção, prevê ajustes que
passarão por negociações com os pariamentares.
Repetindo a análise que o levou
a adotar o Plano Verão, Sarney comentou que se o Congresso alterasse
demasiadamente o conjunto de medidas, desestabilizando sua estrutura, ó
país correria o risco de hiperinflação.
Depois da notícia de acordo, o
presidente José Sarney mudou de
humor. Satisfeito, na visita que fez a
Vila Gamek fez questão de beijar a
ser beijado pelas crianças. Mais tar j
de, ao visitar um hipermercado do
Grupo Disco, na estrada que leva ao
aeroporto, sempre sorridente e solíci-'
to, cumprimentou um por um dos'
funcionários da empresa. Na embai-'
xada brasileira em Angola, onde foi'
servido um coquetel, riu muito ao
relembrar com o jornalista Neiva
Moreira o tempo em que os dois^
faziam jornal no Maranhão.
"Naquele tempo fazíamos um.
"Teve.
jornalismo artesanal", disse.
uma ocasião em que não podíamos'
fazer títulos que tivessem a letra U i
Um dia, o Neiva foi obrigado a usar a'
letra e não sabíamos o que fazer para'
imprimir. Até que ele teve uma bri-'
lhante idéia: cortar a cabeça do O" !
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!Rei cio Tomate'
' A Vila de Paty do Alferes
nasceu por força de um alvará
assinado cm 1820 pelo El-Rei
de Portugal, dom João VI, embora sua fundação seja mérito
do alferes Francisco Tavares, e
a primeira Matriz tivesse sido
concluída e abençoada a 26 de
abril de 1739. Cidade serrana
de clima aprazível, Paty passou
por quatro ciclos econômicos:
0 primeiro, de extração de madeira e plantio de cana, durou
até 1830. O segundo, e mais
importante para seu desenvol.Yimento econômico, foi o do
café. até que viesse a abolição
da escravatura.
Os cafezais abandonados deram lugar ao pasto e à pecuária
nas primeiras décadas deste século, e a partir de 1950 começou outro ciclo importante, o
ija produção de hortaliças, que
levou Paty. então distrito de
Vassouras, à posição de um dos
maiores produtores de tomates
do país. Nos últimos anos, no
entanto, a produção vem caindo. e a explicação está nos altos
juros bancários que penalizam
os pequenos e médios agrieultores.
A economia da cidade, no
entanto, ainda se sustenta sobre as lavouras, e não é á toa
que cinco dos 11 vereadores
eleitos — Paty tem 36 mil habitantes e 12 mil eleitores — são
produtores agrícolas. Entre
eles destaca-se Antônio José da
Rosa (PMDB). 62 anos e ch.imado de Rei do Tomate, por
ter possuído, cm 1976. 650 mil
pés de tomate. Isso lhe valeu a
acusação de atraxessador e uma
convocação para depor numa
Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, episódio de que se orgulha por ter mostrado ser "um
homem limpo, feito cachorro
surico, que não tem rabo para
pegar". Hoje o Rei do Tomate
tem 150 mil pés. mas também é
dono de 20 akjueircs dc terra e
400 cabeças de sado.

AQUARELA DO BRASIL - 17 dias 07 capitais
Rocife-João Pessoa-Natal-Fortaleza-São Luls-Belétn Manaus
\ |Saldas:22 Fev 01 Abril.
GRANDE CIRCUITO BRASILEIRO - 19 dias 08 capitais
Maceió-Recife-joáo Pessoa-Natal-Fortaleza-Sào Luis-Belém
Manaus. Saldas:20-27 Fev 30 Março
BRASIL GIGANTE - 22 dias 09 capitais
Salvador Maceió-Recite-Joào Pessoa-Natal-Fortaleza-São Luís
Belém-Manaus Saldas. 17-24 Fev 27 Março
NORDESTE MARAVILHOSO I - 10 dias 0-1 capitais
Salvador-Maceió-Recife-Joâo Pessoa
Saídas. 17-24 Fev 27 Março
NORDESTE MARAVILHOSO H - 12 dias 05 capitais
Salvador-Maceió-Recife-Joáo Pessoa-Natal
Saldas 17-24 Fev 27 Março
NORDESTE PRAIA E SOL - 15 dias 06 capitais
Salvador-Maceió-Recife-Joào Pessoa-Natal-Fortaleza
\ ,«c^.-^. .
J Saídas 17-2-1 Fev 27 Março
SALVADOR-MACEIÓ-RECIFE - 08 dias 03 capitais
Saídas 17-24 Fev 27 Março
Uma programação com roteiros inéditos.
CRUZEIROS PELO RIO AMAZONAS - tl dias
Subindo o no De Belém a Manaus
CRUZEIRO PELO RIO AMAZONAS - 09 dias
Descendo o rio De Manaus a Beiém
JANAUACÁ - 05 dias • Um Hotel Flutuante na Selva
TAPIRI - 05 dias - Pernoite na Selva
ILHA DE MARAJÓ - 05 dias O Paraiso dos Búfalos
SAFARI NO PANTANAL - 06 dias
CU1ABA-PANTANAL-NATUREZA - 05 das
CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS GERAIS - 05 dias
Retrospecto da nossa história
MACEIÓ - 06 dias - Delicias de São Miguel
|*^T\
NATAL - 06 dia* Verão o ano inteiro
SUL MARAVILHOSO 10 dias
Sio-Sáo Paulo-CLL-mba-ncrianópoiis Porto Alegre Caneia
"""'
CAMINHO DAS SERRAS GAÚCHAS - 06 dias
0&te" J
\
CATARATAS DO IGUAÇU - C2 ias Cataratas - C3 ias Miratour nas Cataratas 04 dbas Maxi-toux nas Cataratas
CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS EXCURSÕES
RIO DE JANEIRO:
P»sS*íw
CENTROdRUA MÉXICO, 21 LOJA - TEL.^17-1840
IPANEMA:RUA VISC.DE PIRAJA, 547
Dbreutur LOJA A - TEL.:SI1-1340 - EMBRATJF •:•:¦ • 4: 3
-Tel C0i 1 >814-0444 - Rua D: César. 750
1501 -Jardins~P:Rud
da Conceição. 289
114 - ." 909 - Te; (071)242-0044
Rosário.
"Tci.
)5 (0512)25-1062 c C'^ii(ibd*!fòi3 XV
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43ânos trabalhando com
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..-•fJSÉ^^^MB^pâmbio eturismo.
CAMBITUR
^—'
«
AGÊNCIA SÃO JORGE CÂMBIO £ TURISMO iTDA
X4 $?• Compramos e vendèmosqualquer
mnpria rln mundo.
." .>
Centro Rua Visconde de Inhaúma 84-A - Tel : 233-4737
da cidade Av Rio Branco. 31-D-E - Téls, 233-0676- 233-0678 • Copacabana
ÍÈÈÊÊÊÊÊÈÊÉk*'.Melhorcâmbio
Atendimento sèm burocracias. Av N.S. Copacabana. 1093 uj J - Tel: 521-4190- Rua Santa Clara 50
• Ilha do Governador. Est do Galeão. 2730-G
jGwprãmos e vendemos traveliers cheque Loja F - Tel 255-9996
Tels.: 363-1732 • 393-2398 • Ipanema Rua Visconde de Pirajá. 414-F
loja perto de você. Tel. 287-2244 • BarraShopping Av. das Américas. 4666 - Lj. 120-N
gMléempre-uma
¦
•
i§Í§fe* No BarraShopping aberta até 22h. Nível Lagoa - Tels: 325-6504 325;1175 Rio dè Janeiro Brasil.
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Patrícia Nolasco
O prefeito de Paty do Alferes,
Eurico Pinheiro Bernardes Júnior,
do PMDB, despacha com seu Sccrctariado numa sala do Colégio Estadual Edmundo Pcralta Bernardes,
sentado, em frente ao quadro negro,
numa velhíssima e rota cadeira conseguida no setor de móveis inservíveis do Ministério da Fazenda. Quando as crianças voltarem às aulas, o
Executivo municipal será despejado,
e não tem para onde ir. Como o
Legislativo também não tem sede, os
11 vereadores eleitos em novembro
realizaram sábado a primeira sessão
extraordinária da Câmara no salão
paroquial da Igreja Nossa Senhora da
Conceição, emprestado por frei Tarcísio. Esta é a situação de Paty,
município da região serrana do sul do
Estado do Rio, que até setembro de
87 era distrito de Vassouras.
Iniciando sua primeira experiência administrativa aos 30 anos, Eurico Júnior também não tem dinheiro
para pagar os 160 funcionários que
ficaram com Paty depois da separação de Vassouras. Ele só pode contar
com recursos do repasse do ICM pelo
governo estadual e com as verbas
federais do Fundo de Participação
dos Municípios (PFM) — que receberá somente em março, quando acabar
o recesso do Tribunal de Contas da
União c do Tribunal Superior Eleitoral — e possa ser regularizada a
situação jurídica, administrativa e
política do novo município. A folha
de pagamentos representa hoje NCz$
14 mil, mas a Prefeitura só tem em
caixa NCz$ 5,9 mil, referentes à liberação da primeira cota do ICM.
Caos — Para agravar a situação, embora a Câmara tenha se reunido para aprovar o orçamento anual
— NCz$ 728 mil — nenhuma lei
municipal que gere despesa financeira entrará em vigor antes de 1990, de
acordo com a Constituição, a Lei
Orgânica dos Municípios e parecer
do Tribunal de Contas do Estado.
Por enquanto, Paty deve continuar se
regendo administrativamente pelas
leis de Vassouras.

gabinete
Toda esse caos aparente, no entanto, não retira o otimismo do prefeito, eleito com 2.763 votos (27% da
votação) e bastante popular na pequena cidade, tanto por pertencer à
tradicional família Bernardes (seu
tio, ex-prefeito de Vassouras, doou o
terreno para a escola que hoje leva
seu nome e onde se instalou a Prefeitura), quanto por estimular — é professor de Educação Física — atividades esportivas entre os jovens.
Para começar, Eurico Júnior chamou todos os outros concorrentes à
Prefeitura para participar do governo. Assim, Carlos Celino (PL) virou
secretário de Turismo; Dílson Figueira (PFL) ficou de fora, mas o partido
indicou Ivan Gomes Bernardes, primo do prefeito, para a Secretaria de
Fazenda. Da família, Eurico conta
também com o presidente da Câmara, vereador Hugo Corrêa Bernardes
Filho (PMDB). Na oposição ficou só
o PDT, com um vereador.
Sucata — Feita a costura politica e integrada a família, Eurico
pediu emprestada a escola para começar a trabalhar, e não se constrangeu em visitar o setor de inservíveis
do Ministério da Fazenda para se
abastecer de mesas, cadeiras e armários considerados sucata para se instalar. Na sede improvisada da Prefeitura, até o mastro da bandeira brasileira foi conseguido assim. A bandeira é emprestada. Da administração
de Vassouras, o prefeito conseguiu a
formar a frota oficial de veículos:
uma patrol, dois caminhões, uma
retro-escavadeira e uma pick-up.
A falta de dinheiro, que obriga o
prefeito e os secretários a trabalharem de graça, impede até a expedição
de alvarás pela Prefeitura, já que
também não há verba para material
gráfico. Por enquanto, resta a Eurico
Júnior esperar e torcer para dois
milagres: primeiro, que o governo
estadual antecipe o repasse da segunda cota do ICM para que pelo menos
os funcionários sejam pagos; segundo, que a escola em construção para
substituir a atual sede da Prefeitura
fique pronta até o início das aulas,
em março. Caso contrário, o Executivo de Paty do Alferes estará literalmente na rua.
do Alleres. RJ — Moacir Gomes
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sobre

que lhe convém
"D
rasília — Encerrada a
" convocação extraordinária
para a votação do Plano Verão, a
Câmara dos Deputados e o Senado só voltarão a se reunir dia 14
de fevereiro, para eleger as novas
mesas diretoras das duas casas.
No dia 15, o Congresso fará a
primeira sessão do ano legislativo
e receberá do Executivo a mensagem sobre a situação da União,
na qual o presidente José Sarney
fará um balanço do ano de 1988.
A grande disputa será a sucessão do deputado Ulysses Guimarães na presidência da Câmara.
Além de pôr em jogo um cargo
importante — o presidente da
Câmara é o sucessor imediato de
Sarney na Presidência da República, pois não há vice-presidente
desde a morte de Tancredo Neves
— a escolha do novo presidente
da Câmara encerra o longo consulado de Ulysses, que chegou a
acumular com a presidência do
PMDB as presidências da Câma-'
ra e da Constituinte.
Três deputados disputam o
cargo: Bernardo Cabral (PMDBAM), Paulo Mincarone (PMDBRS) e Paes de Andrade (PMDBCE). Desde dezembro do ano
passado, o Palácio do Planalto
procura um candidato mais a seu
gosto. Aparentemente desistiu, já
que o desgaste do presidente Sarney entre os deputados é muito
grande. Mas o ministro do Desenvolvimento Industrial, Roberto
Cardoso Alves, quando estava no
exercício do mandanto era um
dos articuladores do bloco governista e prometeu apoio a Mincarone.
Candidato próprio — A
disputa na Câmara poderá complicar, se a esquerda e setores
independentes decidirem lançar
candidato próprio. Segundo o
deputado José Genoíno (PT-SP),
esse candidato poderá ser o deputado Nelson Jobim (PMDB-RS).
O primeiro sondado foi o deputado Konder Reis (PDS-SC), que
recusou o convite porque apóia a
candidatura do deputado Bernardo Cabral. A esquerda quer um
presidente da Câmara desvinculado do Planalto e comprometido
com a regulamentação da Constituição.
Pela praxe parlamentar, todos os postos da Mesa (presidência, Ia e 2a vice-presidências, Ia,
2a, 3a e 4a secretarias e mais
quatro suplências) são divididos
proporcionalmente pelo tamanho
das bancadas. Nos dois primeiros
anos dessa legislatura, o PMDB
ficou com a presidência, a 2a vicepresidência, a Ia secretaria e a 3a
secretaria, ocupadas, respectivamente por Ulysses, Paulo Mincarone, Paes de Andrade c Heráclito Fortes. Ao PFL, restaram a Ia
vice-presidência (Homero Santso
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AQUARELA DO BRASIL - 17 dias - 07 capitais
Recife-Joào Pessoa-Natal-Fortaleza-Sáo Luls-Beiém-Manaus.
Saídas:22 Fev. - 01 Abril.
GRANDE CIRCUITO BRASILEIRO - 19 dias - 08 capitais
Maceió-Recife-Joào Pessoa-Natal-Fortaleza-São Luis-Belém
Manaus. Saídas:20-27 Fev. 30 Março.
BRASIL GIGANTE - 22 dias - 09 capitais
Salvador-Maceió-Recife-João Pessoa-Natal-Fortaleza-São Luís
Belém-Manaus. Saldas 17-24 Fev. 27 Março
NORDESTE MARAVILHOSO I - 10 dias - 04 capitais
Salvador-Macei6-Recife-Joào Pessoa.
Saldas: 17-24 Fev 27 Março.
NORDESTE MARAVILHOSO H - 12 dias 05 capitais
Salvador-Macei6-Recife-Joào Pessoa-Natal.
Saldas 17-24 Fev 27 Março.
NORDESTE PRAIA E SOL - IS dias 06 capitais
Salvador-Maceió-Recite-João Pessoa-Natal-Fortaleza.
Saidas 17-24 Fev 27 Março.
SALVADOR-MACEIÓ-RECIFE - 08 dias 03 capitais
Saldas 17-24 Fev 27 Março
roteiros inéditos.
com
Uma programação
CRU2XIROS PELO RIO AMAZONAS - 11 dias
Subindo o 110. De Belém a Manaus
CRUZEIRO PELO RIO AMAZONAS - 09 dias
Descendo o rio. De Manaus a Belém.
JANAUACÁ - 05 dias Um Hotel Flutuante na Selva
TAPIRI - 05 dias - Pernoite na Selva
ILHA DE MARAJÓ - 05 dias O Paraíso dos Búfalos.
SAFARI NO PANTANAL - 06 dias
C ULABA-PANTANAL-NATUREZA - 05 dias
CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS GERAIS - 05 dias
Retrospecto da nossa história
MACEIÓ - 06 dias Delicias de São Miguel
NATAL - 06 dias Vetào o ano inteiro
SUL MARAVILHOSO 10 dias
Rio-Sào Paulo-Curitiba-Florianópolis-Porto Aiegre-Canela
CAMINHO DAS SERRAS GAÚCHAS - 03 dias
R.o-Sào Pauio-Porto Aleare-Canela
CATARATAS DO IGUAÇU - 02 dias Cataratas 03 dias Mim*
touz nas Cataratas 04 dias Mari-tour nas Cataratas.
CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS EXCURSÕES
RIO DE JANEIRO:
CENTROiRUA MÉXICO, 21 LOJA - TEL:217-1840
IPANEMA:RUA VISCJDE PIRAJA, 547
WW
mleutur LOJA
A - TEL.:S11-1840 - EMBRATU8 00CWMM1-9
Faria Lima. 1501 -Jardins - Te! (011)814-0444 Rua Dr César, 760
São
Saintana Tel. 1)267-3577 o Carr.Dinas-SP.Rua da Conceição. 289
Tel >132)32-6188 o Salvador Rua Vise. do Rosário. 114 S/909 - Tei (071)242-0044
AIegre:Rua dos Andradas. 1137-S 505 Tel. :(0512)25-1062 o Curitiba Rua XV
svembro. 362 S 603 Tei. .(041)222-8522 o Beío Horizonte: Rua Gcatacazes 7*
4 Tel :{G31)226-3335
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Augusto Fonseca
Enviado especial
LUANDA — O presidente José
Sarney melhorou sensivelmente de humor depois que recebeu, às 7h30m
(3h30m de Brasília), um telefonema do
presidente em exercício da República,
deputado Ulysses Guimarães, informando que o Congresso havia aprovado através de acordo a medida provisória 32 do Plano Verão — a que institui o
cruzado novo, estabelece o congelamento e as regras para a desindexação
da economia. Duas horas e meia mais
tarde, quando visitava a Vila Gamek,
onde residem os brasileiros que trabalham na construção da hidrelétrica de
Capanda, Sarney puxou o deputado
Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN)
braço e comentou
pelo
"Enfim, conseguimos". com euforia:
Até sexta-feira à noite, quando participava de um jantar oferecido pelo
presidente angolano José Eduardo dos
Santos, na residência oficial de Futungo
de Belas, Sarney demonstrava irritação
e apreensão em relação ao Congresso.
"O Congresso
precisa entender que
agora tem poder e responsabilidade de
governo. Se faz alguma alteração tem
que apresentar uma alternativa", comentava, àquela altura, com o ministro
da Cultura, José Aparecido de Oliveira.
Instabilidade — Sarney receava que
o Congresso, com o precedente aberto
pela rejeição da medida provisória número 25, que dava ao presidente poderes para privatizar estatais, pudesse
rejeitar outras medidas e desestabilizar
o Plano Verão. "As medidas são todas
encadeadas. Não se pode tirar o remédio do paciente sem prescrever novo
tratamento", reclamou com José Aparecido.

^

Bernardo Cabral

?

1" caderno

e agora Maurício Campos) e a 2a
secretaria (Alberico Cordeiro). O
PDS ficou com a 4a secretaria
(Cunha Bueno) e as quatro suplencias foram divididas entre os
pequenos partidos.
Outro complicador será, agora, a existência do PSDB, a terceira bancada da Câmara, com 40
representantes. Os tucanos deverão reclamar um cargo na Mesa.
No Senado, a disputa será
mais tranqüila. Só dois senadores, Alfredo Campos (PMDBMG) e Nelson Carneiro (PMDBRJ), disputam a presidência. Pela
praxe, o atual presidente Humberto Lucena deverá presidir a
Comissão de Relações Extcriores, mas alguns pemedebistas juram que o representante da Paraíba está de olho na liderança do
partido, ocupada agora por Ronan Tito (PMDB-MG).

I
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DIRETO

De acordo com essa linha de raciocínio, o Congresso deveria dar um crédito de confiança ao governo, aprovando q Plano Verão. Na sua opinião, as
medidas foram amplamente debatidas e
o plano, desde a sua concepção, prevê
ajustes que passarão por negociações
com os parlamentares.
Repetindo a análise que o levou a
adotar o Plano Verão, Sarney comcntou que se o Congresso alterasse demasiadamente o conjunto de medidas,
desestabilizando sua estrutura, o país
correria o risco de hiperinflação e, a
reboque, a ameaça de instabilidade das
instituições. O presidente José Sarney é
defensor da tese de que a inflação é a
maior inimiga das democracias latinoamericanas.
Ontem, pouco antes de deixar Angola, o presidente Sarney deu uma
entrevista aos jornalistas brasileiros e
angolanos, quando falou da disposição
do Brasil em ajudar Angola e deu
algumas explicações sobre a economia
brasileira. Ele queixou-se também do
"O
protecionismo dos países ricos.
mundo desenvolvido, cada vez que reclama que nós devemos honrar nossos
compromissos, oferece barreiras a que
esses países em crecimento tenham
maior participação no comércio mundial, não só através de barreiras protecionistas, como também dos preços baixos dos produtos primários".
Mais adiante, reclamou da dívida
externa: "Quando se procura extinguir
conflitos regionais, nós devemos ter
presente que a dívida é um conflito
desestabilizador da paz internacional e,
sobretudo, ele é um conflito desestabilizador de uma ordem econômica mais
justa e mais humana para toda a nossa
gente".
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Do alferes ao
4Rei
do Tomate'
A Vila de Paty do Alferes
nasceu por força de um alvará
assinado em 1820 pelo El-Rei
de Portugal, dom João VI, embora sua fundação seja mérito
do alferes Francisco Tavares, e
a primeira Matriz tivesse sido
concluída c abençoada a 26 de
abril de 1739. Cidade serrana
de clima aprazível, Paty passou
por quatro ciclos econômicos:
o primeiro, de extração de madeira e plantio de cana, durou
até 1830. O segundo, e mais
importante para seu descnvolvimento econômico, foi o do
café, até que viesse a abolição
da escravatura.
Os cafezais abandonados deram lugar ao pasto e à pecuária
nas primeiras décadas deste século, e a partir de 1950 começou outro ciclo importante, o
da produção de hortaliças, que
levou Paty, então distrito de
Vassouras, à posição de um dos
maiores produtores de tomates
do país. Nos últimos anos, no
entanto, a produção vem caindo, e a explicação está nos altos
juros bancários que penalizam
os pequenos e médios agrieultores.
A economia da cidade, no
entanto, ainda se sustenta sobre as lavouras, e não é à toa
que cinco dos II vereadores
eleitos — Paty tem 36 mil habitantes e 12 mil eleitores — são
produtores agrícolas. Entre
eles destaca-se Antônio Josc da
Rosa (PMDB), 62 anos e chamado de Rei do Tomate, por
ter possuído, em 1976. 650 mil
pés de tomate. Isso lhe valeu a
acusação de atravessador e uma
convocação para depor numa
Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, episódio de que sc orgulha por ter mostrado ser "um
homem limpo, feito cachorro
surico, que não tem rabo para
pegar'\Hoje o Rei do Tomate
tem 150 mi! pés, mas também é
dono de 20 alqueires de terra e
400 cabeças de gado
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Doméstica gestante
"Doméstica dcspedida, no sétimo mês Constituição
de gravidez, de emprego sem carteira assinada pode começar a traballiar aqui em casa e
ter carteira assinada
antes de decorrerem
120 dias do nascimento da criança? Pode
ser descontada parcela
pelo custeio e alimentação do filho?" Lin- ¦• "¦¦'•<.' i« <¦>"*•»>»<« wjL.
dalva Machado Fon- ii
seca (Ponte Nova —
MG).
O que aconteceu de errado com o caso da
doméstica citada não é responsabilidade da nova ordem
constitupional. Ela mantinha antes um emprego sem
carteira assinada. Isto é ilegal desde a lei que regulou o
trabalho das domésticas, Lei 5.859, de 1972! Há
dezesseis anos no Brasil existe uma lei que estabelece
que o empregado doméstico deve ter carteira assinada,
proteção previdenciária e alguns outros direitos. Como
os brasileiros são um tanto desatentos em relação às leis
do seu País e agora, com a nova Constituição, a
discussão levou a uma maior consciência, as pessoas
pensam que se tratam de coisas muito novas.
O segundo erro, este sim perante a nova Constituição, foi o fato de não ter recebido licença-gestante
de 120 dias. Mas, isto tem sido discutido mesmo em
relação às demais empregadas, porque há uma divergcncia sobre a responsabilidade do empregador ou da
Previdência em pagar esta licença. No caso, o empregador era o único responsável porque a empregada não
tinha carteira assinada e. portanto, não estava inscrita
na Previdência como devia.
A licença-gestante de 120 dias não significa que
são quatro meses a partir do parto. Já a licençamaternidade, com prazo menor — 84 dias —. era
prevista para abranger o período de quatro semanas
antes e oito semanas depois do parto. Portanto, por
precaução, deve assinar a carteira da empregada a
partir do terceiro mês do nascimento do filho. Mas, no
caso, não haverá oroblemas porque se trata de um novo
vínculo de trabalho, sem responsabilidades pelo passado.
A questão de descontar do salário uma parcela
para o atendimento da alimentação da criança, isto
poderia ser acertado com a própria empregada. Na
opinião pessoal deste colunista, os valores correspondentes à moradia e a alimentação do próprio trabalhador cobririam bem o dispêndio adicional que poderia
haver em relação a um recém-nascido. A lei permite
desconto para a alimentação e moradia do próprio
empregado e, como os valores são elevados — vinte e
vinte e cinco por cento do salário mínimo segundo uma
das bases de cálculo tomadas, já que não existem ainda
disposições legais específicas sobre o doméstico e o
tema causa interpretações diferentes—, é provável que
a questão se resolva pela aplicação destes percentuais.
Quando a nova legislação do salário mínimo for
feita — a última tentativa foi vetada pelo presidente —
este assunto dos descontos deverá ser equacionado.

assume

Nas ruas de Maceió, a capital de
Alagoas, os militantes do PFL, partida*
rios do senador Divaldo Suruagy em
grande maioria, procuram organizar manifcstaçóes cm série dos 15 mil funcionários demitidos pelo governador Fernando
Collor, 110 último dia 20. As demissões
atingiram, em grande maioria, a protegidos de deputados. Entre eles estão três
ex-secretários de Comunicação Social, de
grupos políticos adversários ao de Collor,
que se incluíam 11a categoria dos ociosos:
Noaldo Dantas (da Fundação Instituto de
Planejamento - Fiplan), Luiz Renato Paiva Lima (da Secretaria de Indústria e
Comércio) e José Osmando Araújo
(atual assessor de imprensa do prefeito
da capital do estado).
José Osmando chegou a figurar entre
os aposentados precoces, uma categoria
de servidores que Collor liquidou, nos
seus primeiros dias de governo. Por artifícios diversos, esses funcionários, mesmo
com idade de apenas 35 anos, alcançaram
a aposentadoria, com proventos elevados, fazendo jus, por isso mesmo, ao
título de marajás do serviço público. As
demissões em massa assinadas pelo governador estão lhe valendo, nas últimas
horas, uma série de ameaças anônimas de
morte. Elas se estendem, ainda, aos secretários de Estado, sendo o de Comunicação Social, Cláudio Humberto, um dos
mais visados.
Maceió parou, praticamente* para
discutir os últimos atos administrativos
do governador. Pelos bares que se estendem por toda a extensão da praia de
Pajuçara não se fala outra coisa. O grito
dos 15 mil demitidos pode ser mutiplicado por três, incluindo-se parentes e amigos dos atingidos. Em clubes e hotéis, a
discussão é a mesma, sendo ponto comum o reconhecimento de todos — os
que estão contra ou a favor das demissões
— quanto à coragem de Collor.
Impeachment — A Assembléia
Legislativa de Alagoas foi transformada
em muro de lamentações dos atingidos
pelas demissões. O deputado Manoel
Gomes de Barros, do PFL, com o apoio
de sua bancada, pediu o impeachment de
Collor. Barros, segundo seus adversários
na Assembléia, tem razões para protestar: secretário de Agricultura do governo
anterior, do hoje senador Divaldo Surua-
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Fernando Collor
gy, ele foi o responsável direto por milhares de admissões agora desfeitas.
Os nomeados de Manoel Gomes Barros estavam todos concentrados na capital, apesar da natureza dos trabalhos da
Secretaria de Agricultura exigir maior
concentração de atividades funcionais pelos municípios do interior. Ao saber que
o deputado pefelista pediu o seu impeachment, Collor ironizou: "Ele naturalmente queria que eu apoiasse uma certa
agricultura de jardim, pois só assim seria
possível justificar tanta gente do setor
agropecuário do estado na capital".
A situação em Maceió foi definida
depupelo líder de Collor na Assembléia,
tado Cleto Falcão, como "uma autêntica
guerra civil". Auxiliares diretos do governador asseguram, no entanto, que apesar
de se encontrar no centro dos acontecimentos, o governador tem se mostrado
sereno. O próprio Collor, abordado por
jornalistas, no final do expediente de
sexta-feira, respondeu a uma pergunta
sobre como se encontrava, com uma frase
curta: "Vivo a tranqüilidade do dever
cumprido".
Com os dados orçamentários do esta-
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do às mãos, Collor salientou que "só
custa a um governante
Deus sabe
• a decisão dequanto
dispensar empregados públicos". Mas, acrescentou, "eu não tinha
outra saída, pois para uma arrecadação
tributária próxima dos NCzS 11 milhões,
este mês, a folha de pagamento prevista
era de NCzS 16 milhões 500 mil".
Responsabilidade — Ao
contrário do presidente José Sarney que
pretendeu dividir com o Congresso o
ônus da demissão de 84 mil servidores
federais, com menos de cinco anos e
admitidos sem concurso, Collor fez questão de assumir a responsabilidade pela
dispensa dos 15 mil funcionários considerados excedentes na máquina administrativa de Alagoas.
"Não abro mão dessa responsabilidade. Até porque duvido muito que a classe
política tope a parada", sustentou o governador.
A decisão em torno das demissões foi
anunciada por Collor através de uma
rede de rádio e televisão. Imediatamente
os protestos dos atingidos começaram a
se suceder. O palácio governamental foi
cercado por grupos de funcionários. A
Assembléia abriu suas portas, por proposta do PFL, e começou a organizar a
reação.
No meio da semana, repórteres da
revista Veja foram ameaçados por funcionários demitidos, nas imediações da Assembléia. Os servidores acusam a imprensa do Sul de só noticiar atos positivos
do governador.
As demissões originaram-se na extinção de três Secretarias de Estado, três
fundações e quatro empresas de economia mista. Em um outro ato, o governador determinou metas de redução de
pessoal para cada um dos órgãos estaduais que manteve. Essas metas variaram
de 9% para a Secretaria de Educação aos
80% da superpovoada Secretaria de
Agricultura, onde, em uma só penada,
foram demitidos 9 mil 557 servidores.
Sobre as ameaças que vem sofrendo,
inclusive de morte, Collor não se abala:
"Não negocio um só item das medidas,
nem recuo um só milímetro". Por precaução, o governador está recomendando
aos seus secretários que evitem brincar o
carnaval. E explica:
"Não
quero provocações".
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Previdência
"Admiti uma empregada doméstica e 110 final do
mês pedi-lhe o carnê para fazer o pagamento e ela disse
quê não tinha carne nem se interessava pela Previdência. Como devo proceder??" Ana Henrique (Rio).
Muito comum acontecer esta situação.
A leitora cometeu o primeiro equívoco ao admitir
a empregada sem solicitar-lhe a carteira de trabalho.
Pela lei é obrigatória a apresentação da carteira de
trabalho, sua assinatura pelo empregador e a vinculação à Previdência Social.
Mas acontece que muitas empregadas domésticas
não possuem carteira de trabalho. Como proceder?
No plano legal, erra o empregador que admite
doméstico sem carteira do trabalho e assume responsabilidades no caso de uma reclamação trabalhista, por
exemplo. No plano humano, esta situação e compreendida e explicada pelo baixo grau de instrução que parte
da ampla categoria catalogável como "empregado
doméstico" possui.
Como deve proceder a leitora Ana? Seria interessante para ambas as partes que orientasse sua empregada a procurar um posto do Ministério do Trabalho para
fazer sua carteira. A partir de então, anote nessa
carteira o contrato de trabalho c tome as providências
para contribuir à Previdência.
Até a experiência pessoal do colunista mostra que
muitas vezes os próprios empregadores têm de tomar
estas iniciativas, acompanhar a empregada na maratona burocrática para "se legalizar" como trabalhadora,
dado o seu nível de instrução.
O fato de algúem apresentar-se a uma firma sem
carteira de trabalho não exime o patrão das responsabilidades. Pelo contrário, se ele o admitir sem carteira, a
responsabilidade e as penas são para o empregador e
não para o empregado.
Assim também com as domésticas. A responsabilidade e as penas pela admissão sem carteira de
trabalho, a não-assinatura desta e a não-contribuição à
Previdência são do empregador. E isto desde 1972! Mas
é bom agir com um caráter orientador em relação a este
tipo de pessoa que busca emprego sem sequer ter-se
habilitado legalmente para tal. É uma guestão de falta
de informação e despreparo para o próprio exercício da
cidadania.
Folg-a

e férias

"A folga semanal é de
preferência aos domingos.
Os domésticos que folgam de sabado a segunda-feira
extrapolam seus direitos? Qual a duração das férias?
Para descontar teto é preciso uma casa independente da
casa principal?" M.G.D. Lagc (Rio).
Em primeiro lugar aborda-se a questão da folga
semanal. Tal direito c para todos os empregados e
atinge os domésticos: "repouso semanal remunerado,
preferencialmente aos domingos"(Art. T\ XV).
Acontece que os demais trabalhadores têm uma
jornada de trabalho definida na Constituição: 44 horas
semanais, sendo oito horas diárias. Portanto, a Constituição para os demais já pensou em cinco dias de oito
horas e um de quatro, com o sábado à tarde livre,
podendo acontecer compensações. No caso dos domésticos a jornada de trabalho pode ser acertada no
contrato, não havendo impedimentos legais a respeito.
Lembre-sc ainda que as leis e constituições estabelecem
direitos sociais mínimos: patrão e empregado são livres
para estabelecerem outros direitos nas suas relações.
Quanto ãs ferias ha uma dúvida, A legislação para
os domésticos, em 1972. previu férias de 20 dias úteis,
então regra gerai para todos os trabalhadores. Posteriormente. a legislação mudou, com férias de trinta dias
para os empregadi» em geral. Na opinião deste colunista. este capitulo da CLT. reforçado pela norma constitucional. aplica-se
domésticos: férias iguais aos
demais empregadí
to c. de trinta dias. Sobre o
salário de trinta di.
Icula-se mais um terço,
Para
o basta o fornecimento de um
qua
pen
berto Lucas Coelho
foao

recursos

humanos

A partir de janeiro deste ano, o Grupo Jornal do Brasil —
formado pelas empresas JB Ind." Gráficas, Placom, Super
Banca, Sistema de rádio, Agência JB, Jorbratur, Editora
Cidade cultural e Editora JB — passará a utilizar dois novos
aliados na modernização de suas áreas administrativa e
financeira: os softwares Genius e Universus, da ADP Systems — uma das maiores e mais tradicionais empresas de
computação do País, com 22 anos de experiência no mercado nacional.
O grupo JB, hoje com cerca de 5000 funcionários, vem
reestruturando seu CPD desde julho de 1988, através de um
projeto de migração de equipamentos Burroughs para IBM.
Inicialmente, durante a fase de transição, foi utilizado um IBM
4341 passando-se em seguida para um 4381, em função de
uma série de vantagens oferecidas pela multinacional para a
aquisição deste equipamento. "Foram praticamente duas
mudanças quase simultâneas: do Burroughs para o IBM 4341
o, em seguida para o 4381 modelo P21 com 16 Mbytes de
memória", explica Antonio Mario Rebello Terra, gerente de
sistemas do JB, que atua há dez anos na área de informática
— desde abril de 88 na empresa. "Nesse ponto, tínhamos
um hardware novo e queríamos software do mesmo nível,
tanto os de aplicação como os voltados para a produção. E foi
aí que entramos em contato com a ADP, a fim de resolver
uma série de problemas existentes com relação aos sistemas
que estavam sendo utilizados para as áreas administrativa e
financeira — que já haviam passado por diversas adaptações,
tendo sido reescritos do micro para o Burroughs e depois
para o IBM e estavam totalmente ultrapassados".
Softwarres Aplicativos: Solução contratada
Como empresa voltada à informação, o grupo JB,
através de seu setor de desenvolvimento de sistemas,
procura dar prioridade, no que tange à criação de novas
ferramentas, às áreas de circulação, assinatura, vendas
avulsas dos jornais em banca e também ao setor comercial.
Já com relação aos softwares aplicativos, a política do grupo
é outra. Segundo Terra, o desenvolvimento de sistema desse
tipo a nível interno não se justifica por várias razões, que vão
desde o enorme custo até a necessidade de formar equipes
específicas que, posteriormente, ficariam sem função. "O
desenvolvimento desses programas exigiria muito tempo,
além da mobilização de um grande número de técnicos para
avaliar o atual desempenho do sistema e depois desenvolver
algo novo, levando em conta uma série de particularidades
das áreas envolvidas, ou seja, as de pessoal, seleção e
treinamento, benefícios, contas a pagar e receber, etc". Após
uma pesquisa de mercado buscando o aproveitamento de
produtos já existentes optou-se pela ADP. O primeiro passo
foi fazer uma apresentação dos softwares para os usuários
das áreas administrativa e financeira que consideraram o
produto adequado às suas necessidades. Eles concordaram
com unanimidade que o Genius da ADP é muito mais eficaz
que o programa utilizado anteriormente pelo grupo, em
especial
por atender á área de recursos humanos como um
todo. "Assim como o Universus, voltado para a contabilidade,
que vem de encontro às nossas expectativas de sistemas de
contas a pagar e a receber", explica Terra. Além disso, em
sua opinião, há ainda a vantagem deste ser um produto já
testado, pois a ADP atua também como um birô. "Isso conta
muito, pois náo é um produto desconhecido, como é o caso
de um programa novo. que pressupõe — para um bom
funcionamento — uma fase inicial de implantação e ajustamento. Com um sistema como esse da ADP a mudança é
natural e so náo é transparente para o usuário porque ele
ganha muito com isso" Ele lembra ainda que esse é um
produto que vai sendo aperfeiçoado ao longo do tempo,
sofrendo constantes modernizações, pois a própria ADP
recebe de seus diversos clientes solicitações de melhorias.
São várias cabeças pensando" — concluiu.
Mario explica, no entanto, que. se por um lado o
mercado |á é capaz de oferecer aplicativos de alta qualidade,
por outro, no que diz respeito a programas voltados para a
área produtiva, a situação ê bem diferente e toma-se impresondivel desenvolver soluções cada vez mais modernas
visando o aperfeiçoamento da atividade fim da empresa, ja
que estas não estão a disposçáo no mercado. "Então.
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porque não usar minha força de trabalho para isso e aproveitar as soluções melhores e mais rápidas que nos são
oferecidas para a área administrativa. O Genius e o Universus
são dois bons exemplos disso: quem vai estar desenvolvendo para mim é a ADP, que tem estrutura suficiente assim
como equipe e máquina. Isso é muito mais racional e barato e
também mais inteligente. A ADP vai evoluindo de acordo com
as novas tecnologias de hardware e software e retransmitindo aos seus clientes, como é o nosso caso".
A aquisição desta ferramenta básica através da ADP
tornou possível conseguir üma base forte em contabilidade
além da parte de RH bem sedimentada. A partir daí, o
objetivo do grupo é procurar adicionar vantagens ao produto
que, .por ser aberto, permite isso. Segundo Nelson Luiz
Corrêa Rocha, gerente de desenvolvimento do JB, a idéia é
ampliar ainda mais a potencialidade dessa base principal a fim
de conseguir outras facilidades que hoje não existem. "E,
para isso, nós também contamos com a consultoria técnica
da ADP", garante. Em sua opinião, entre as características a
se evidenciar no produto estão a facilidade de manuseio pelo
usuário final, que passa a ser capaz de fazer seus próprios
relatórios gerenciais, reduzindo assim a dependência com
relação à área de sistemas: a perfeita integração entre o
Genius e o Universus, que se comunicam perfeitamente,
funcionado como uma solução integrada: a total adequação
ao ambiente operacional do cliente — que pode solicitar
novas versões caso seja necessário; e também a preocupasenhas que
ção do software com a segurança — através de "Em
impedem o acesso desautorizado aos dados.
termos
técnicos, explica, todos esses pontos são muito importantes,
e são vantagens que não encontramos em nenhum outro
sistema do gênero".
1989: Sistema novo no ar — o ponto de vista do usuário
Desde o final de 1988, uma média de 15 pessoas estão
sendo treinadas para utilização do Genius e do Universus.
Numa fase posterior, todo o grupo administrativo e financeiro
será treinado. Segundo Paulo Lacerda, gerente de Recursos
Humanos do JB, que já atua na área desde 1972, tendo
iniciado no JB em setembro de 1988, a intenção a partir da
contratação do novo sistema é, em primeiro lugar, adequar os
dados já cadastrados e depois, conforme as necessidades da
área e a capacidade do produto, "Estamos
expandir tanto em termos
com muitas exquantitativos como qualitativos.
pectativas, principalmente sobre a possibilidade de o próprio
usuário gerar todos os seus relatórios, podendo inclusive
utilizar os micros para isso". Ele explica que a área de RH,
maior usuária do Genius, estava totalmente desassistida com
relação à informática, e comenta:"hoje em dia nosso mainpower é controlado de uma forma empírica, ou seja, através
de ficha, o que — devido ao grande número de funcionários
— acarreta problemas como por exemplo ter cinco cadastros
de pessoal, onde um não bate com o outro". Para Lacerda, o
sistema da ADP irá resolver esse problema, principalmente
por ser um programa muito mais flexível, adequando-se a
cada uma das particularidades da empresa. "O Genius vai
aliviar bastante a área de RH no JB, principalmente devido ao
fato de ser de simples operacionalizaçáo, possuir grande
flexibilidade na geraçáo de relatórios, trabalhar on line e
permitir a perfeita integração com os micros possibilitando a
inserção de dados via disquete". O pessoal de RH espera
poder utilizá-lo em todas os setores da área: medicina do
trabalho, treinamento, controle de benefícios, cargos e salários. além de administração de pessoal, entre outros.
O responsável pela área finaceira (usuária potencial do
Universus), Wouier Pieter Harten Jr., superintendente financeiro do sistema Jornal do Brasil ha cinco anos. acredita que o
novo sistema agilizará o processo de contabilização por ser
capaz de realizar a emissão imediata de relatórios e demonstrações financeiras, e outras informações gerenciais "Estamos no momento em fase de teste, elaborando o balancete
de uma das razões sociais do sistema JB Até agora o
programa tem sido extremamente satisfatório na entrada de
dados e formação de telas que gerarão relatórios extracontábeis, correspondendo às nossas expectativas Tudo
indica 'as
que os resultados serão amplamente satisfatórios
frente
nossas necessidades", garante Wouter
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O PMDB do Estado do Rio vai reconhecer, hoje, em
convenção regional, que saiu derrotado das urnas de 1988, mas
identificou os seus erros e vai evitar que eles venham a se repetir
no futuro. O objetivo da seção fluminense do partido — a
primeira base regional pemedebista a realizar convenção fora
dos períodos eleitorais para discutir exclusivamente política—é
a de levar o Diretório Nacional, no próximo dia 12 de março,
também em convenção, a tomar atitude idêntica.
Segundo o presidente regional do PMDB, deputado Gilberto Rodriguez, o importante na história que o partido espera
escrever na política do Estado do Rio, daqui em diante, foi a
decisão do governador Moreira Franco de tomar a iniciativa de
declarar os pemedebistas derrotados. "O governador estimulou
a realização de nove encontros regionais de lideranças e
militância e, sem subterfúgios, reconheceu que ele mesmo havia
errado ao considerar possível o desenvolvimento de uma ampla
ação governamental prescindindo de estreita vinculaçao com o
partido", justificou Gilberto.
Ambigüidade — Hoje, na chegada para a convenção regional, que se realizará, a partir das 9h, na sede do
partido, no edifício Piauí, à avenida Almirante Barroso, onde
funcionou o velho PSD do almirante Amaral Peixoto, sogro do
governador Moreira Franco, cada militante do partido vai
receber cópia de um relatório que enfoca todos os pontos do
trabalho de reorganização das bases pemedebistas.
O relatório mostra que foi uma perigosa forma de ambigüidade a inexistência de uma política de alianças que decorresse
da afirmação de um partido no governo. E enfatiza: "Chegou-se
ao extremo de dar apoio a candidatos de outros partidos, contra
candidatos do próprio PMDB".
A redação do relatório de autocrítica do PMDB foi
entregue ao advogado Carlos Alberto Muniz, egresso do PCB,
que coordenou os nove encontros regionais pemedebistas. Para
Muniz, o fracasso de 1988 é perfeitamente explicado com um
dado: "Fora do movimento político alimentado pela vitória
majoritária de 1986 (a de Moreira), o partido se fechou para a
.militância, e esta, desorientada, se afastou dos problemas e das
lutas do povo".
Departamentos — A partir da convenção de hoje,
o PMDB no Estado do Rio vai iniciar uma fase de funcionamento permanente. Muniz explica que "é indispensável ao partido
se fazer presente, com respostas claras e atuais, em todos os
movimentos que envolvam as aspirações e os interesses do
povo". O Diretório Regional, conforme Gilberto Rodriguez
combinou ontem com Moreira, vai elaborar um plano que
garanta o funcionamento permanente de sedes abertas, com um
calendário de reuniões bem definido e marcadas para locais
públicos.
O PMDB montará, também, com o apoio do governador,
departamentos sindical, comunitário, de jovens e de mulheres
para se inserir, de novo, segundo Muniz, nos movimentos
sociais. A regional da Fundação Pedroso Horta também vai ser
revitalizada, com uma novidade: a promoção de reuniões e
debates também no interior.
Mas o PMDB do Estado do Rio quer inovar, também, na
sua própria questão financeira. Muniz esclareceu, no relatório,
"não é mais
possível basear a disponibilidade de recursos do
que
partido na boa vontade dos militantes mais ricos de cada
município ou local, e em ajudas dadas por parlamentares. As
finanças, como a militância, devem vir de baixo". A convenção
regional vai encaminhar à nacional, como sugestão de caráter
geral, essa sua proposta.
Expectativa — O governador Moreira Franco fará o
discurso de encerramento da convenção com um discurso em
que pregará a renovação do partido e o seu ingresso na sucessão
presidencial deste ano com um candidato que possa empolgar,
ao mesmo tempo, setores de centro e de esquerda, como o
governador de Pernambuco, Miguel Arraes.
No Palácio Laranjeiras, ontem, Moreira esboçou as linhas
gerais do discurso. Ele condenará a ambigüidade do PMDB no
plano nacional (é governo e quer ser oposição sem abandonar ós
cargos que ocupa na administração federal) e exigirá do partido,
com um racha se preciso for, que reencontre os caminhos da
rua.
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Comunicamos aos revendedores e ao
•público em geral
que os bilhetes da Loteria Federal, por serem impressos com
bastante antecedência, registrarão em
cruzados os valores relativos a preços e
prêmios até a extração de 25.02.89. Para
a conversão em cruzados novos, que será
automática, deve-se considerar a paridade
Cz$ 1.000,00 = NCzS 1,00.
Comunicamos, ainda, que a partir da
extração n° 2.507, de 04.02.89, entrará
em vigor novo plano de sorteio, aprovado
pelo Ministério da Fazenda em 30.08.88.
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PT vai ensinar nas
regionais a varrer
rua e fechar buraco
Marcos Emílio Gomes
PAULO — Numa cidade
com 1.500 quilômetros quadraSÃO
dos, ou 12 vezes o tamanho de Niterói,
e 12 milhões de habitantes, pouco menos do que a população de todo o
Estado do Rio de Janeiro, a expressão
"dividir
para governar" representa um
gesto de sobrevivência. Com um mês de
mandato, o Partido dos Trabalhadores
procura descobrir, na prefeitura de São
Paulo, como se livrar da herança burocratizada e corrompida das administraçóes regionais! espécie de subprefeituras que deveriam administrar regiões da
cidade, e ao mesmo tempo transformáIas em organismos eficientes e autônomos — pelo menos na solução de problcmas mais simples e imediatos, como
o desentupimento de boeiros, tapamento de buracos e a prosaica varrição de
ruas.
A assistente social Aldaíza Sposati,
vice-reitora da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, contemplada
pela prefeita Lufza Erundina com o
cargo de secretária das Administrações
Regionais, planeja transformar cada
um desses distritos numa unidade semiautônoma de prestação de serviços municipais e de adminstração dos problemas locais. "A idéia é resolver o má\imo possível de dificulddes nessa instância mais próxima da comunidade", explica cia. Parece o óbvio, mas é exatamente o contrário de quase tudo o que
foi feito até hoje.
Criados nos anos 60, pelo então
prefeito Roberto Faria Lima, que se
inspirou no molde alemão de distritos
administrativos, esses postos avançados
da prefeittura de São Paulo serviram
até hoje, em geral, para o cumprimento
de favores políticos. O ex-prefeito Jánio Quadros aperfeiçou ao máximo o
sistema, elevando sua herança de 18
administrações regionais para 33 —
número igual ao de vereadores que
havia na cidade. Essa fórmula pulverizou as dificuldades de Jânio para aprovar projetos na Câmara Municipal.
Curso de buraco — Com
poder de fato apenas para autuar construtores e loteadores ilegais, multar
comerciantes avessos à higiene e assustar camelôs com o temido "caminhão
do rapa", as administrações regionais
tornaram-se ninhos de corrupção e burocracia, que mais atrapalham do que
ajudam a prefeitura. Seus órgãos se
sobrepõem aos das secretarias municipais, seus limites não coincidem sequer
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rnissao de Cid
boates, a missão
Cuidar do verdee e fechar boates^a
Cuidar
com as delimitações dos bairros da
capital paulista e seus equipamentos e
pessoal funcionam proporcionalmente
ao pagamento de salários ridículos.
Trata-se de um quadro tão grave que
uma das primeiras providências da nova
secretária foi instituir um singular programa de treinamento: o PT vai ensinar
os funcionários das regionais a tapar
buracos nas ruas.
Sexta-feira passada, os administradores regionais da gestão petista passaram o dia reunidos num seminário que
discutiu como levar para a prática a
teoria do funcionamento de subprefeituras. Em resumo, propõe-se que as
secretarias municipais planejam e distribuam seus serviços a partir de cada
regional. Assim, os problemas de vias
públicas, por exemplo, seriam tratados
de uma maneira em Campo Limpo e de
outra no Bairro da Moóca. Campo
Limpo, no extremo Sul da cidade, tem
831 mil habitantes espalhados por uma
área de 98 quilômetros quadrados, com
410 quilômetros de ruas de terra. A
Moóca, dois quilômetros a Leste do
centro de São Paulo, com 546 mil
habitantes e área de 46 quilômetros
quadrados, só tem oito quilômetros de
rua sem asfalto.

SUA

Diante da tarefa de desatar o nó
que encontrou nas administrações regionais, a proposta petista de dcscentralização torna-se até simples. "Delicado mesmo é o problema interno",
afirma o engenheiro Cid Barbosa Lima
Júnior, que assumiu a administração
regional de Pinheiros, na área privilegiada da Zona Sul. Tecnicamente, Barbosa teria aos seus cuidados um bairro
de classe média cuja população reivindica cuidado com as áreas verdes e
fechamento de boates barulhentas. Na
prática, ele está às voltas com fiscais
que ganham NCz$ 100 por mês, mas
têm carros zero quilômetro, e com um
ameaça desabar.
municipal
prédio
"Para ser rigorosoquecom as normas de
edificação, o edifício da administração
regional deveria ser o primeiro a interditar", diz o engenheiro.
A primeira providência da secretária Aldaíza foi reduzir o número de
adminstrações regionais de 33 para 20.
Com a sobreposição de dados relativos
à população, nível de renda e natureza
dos problemas de cada região, ela espera ter, em nove meses, a conclusão do
programa de descentralização, com
uma distribuição de regionais completamente diferente da atual.
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esconderá documentos
BRASÍLIA — O Itamaran criou uma comissão para
facilitar o acesso de historiadores aos documentos de seu
arquivo histórico, mas já antecipou que não liberará docutnentos que prejudiquem a imagem de pessoas nascidas há menos
de cem anos, e nem que prejudiquem o relacionamento do
Brasil com outros países. 0 presidente da comissão, embaixador Sérgio Bath, admitiu que há documentos que não poderão
ser liberados, mesmo tendo mais de cem anos. O historiador
Hélio Silva considerou esta decisão "totalmente absurda" e
contrária ao espírito da Constituição.
Hélio Silva ficou satisfeito quando soube da intenção do
Itamarati de abrir seus arquivos, mas ignorava os critérios
restritivos que nortearão o trabalho da comissão. "Nenhum
documento pode ser mantido secreto eternamente", disse. "A
Constituição assegura a todo cidadão o acesso ã vida do país.
Se a comissão não realizar seu trabalho no sentido de facilitar
o acesso aos interessados aos arquivos do Itamarati, estará
prestando um desserviço à cultura e um desrespeito à Constituição."
O historiador disse que uma portaria do Itamarati obriga
a chancelaria a manter fechados todos os arquivos a partir da
guerra do Paraguai. A amizade que o une ao chanceler Abreu
Sodré tem lhe facilitado algumas consultas, mas nem assim
Hélio Silva teve acesso aos documentos guardados no Itamaraty sobre a participação brasileira na Seguda Guerra Mundial, por exemplo. Para escrever os três volumes sobre a 2"
Guerra Mundial, Hélio Silva e sua colaboradora, Maria
Cecília Carneiro, dependeram da boa vontade dos governos
dos Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Portugal, e até
do Marrocos: "Obtivemos através de um professor alemão, no
Almirantado alemão, os relatórios dos comandantes dos
submarinos que torpedearam os navios mercantes brasileiros,
na costa brasileira, o que motivou a entrada do Brasil na
guerra. Documentos sobre este período não nos foram facultados no Brasil", contou o historiador.
Ao anunciar a instalação da comissão, intitulada Comissão Permanente de Revisão do Arquivo Histórico, Sérgio
Bath enfatizou a presença de dois historiadores em seus
"O diplomata
quadros, juntamente com quatro diplomatas.
o
historiador
tende
mais
conservador,
mas
ser
sempre
tende a
para abertura. O importante é que agora não serão mais
apenas diplomatas a decidirem pela não conveniência de se
divulgar os documentos", afirmou.
Nomeados — Os dois historiadores que integram a
comissão — Marcelo Abreu e José Murilo de Carvalho —
foram nomeados por Abreu Sodré e são pouco conhecidos nos
meios acadêmicos, pelo menos no julgamento de Hélio Silva.
Além do mais, numa votação, em caso de impasse, há o dobro
de diplomatas na comissão (quatro contra dois). Sérgio Bath
não sabe se os pesquisadores poderão ter acesso aos documentos sobre Oswaldo Aranha — acusado de anti-semita —,sobre
o acordo nuclear Brasil-Alemanha, ou sobre o movimento de
1964. Afirmou textualmente que "o governo tem um interesse
legítimo em que certos documentos não sejam divulgados",
independentemente da época a que se referem.
O historiador Hélio Silva defende que não apenas
historiadores, mas também jornalistas e qualquer cidadão
devidamente credenciado tenham acesso às fontes de informa"Não
ção sobre os fatos e personagens da história do país.
posso reconhecer em nenhuma comissão essa faculdade extraordinária de avaliar o caráter de personalidades falecidas",
afirmou, lembrando que nem na União Soviética isso acontece
mais. "Lá já se discute abertamente as personalidades de
Stalin e Kruschev."
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Chevrolet
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Milhas.
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1989 começou muito bem
para a sua melhor marca:
vitória total nas Mil Milhas de
Interlagos, a prova máxima
do automobilismo brasileiro,
com o Opala deZeca Giaffone.
E com um gostinho todo
especial: foi a 5a vitória
do Zeca, chegando à frente
de uma marca poderosa
como a Porsche.
Esta vitória do Chevrolet
Opala novamente demonstra,
na pista, a tecnologia,
a qualidade e a confiança
que só a sua melhor marca
pode lhe dar.
Quem venceu foi o Zeca,
mas quem ganha sempre
com Chevrolet é você.
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Chevrolet
A sua melhor marca
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IV,
f\T o país do fítiteau Moiiche
muitas perguntas estão presas
nas gargantas dos brasileiros e brasileiras:
© O que fez o governo para
evitar o assassinato de Chico
Mendes?
o Quem matou o jornalista Luis
Octávio Monteiro, que investigava
as atividades de um esquadrão da
morte dentro da polícia do Amazonas?
© Quem matou o deputado estadual João Batista Sales, do PSB,
cm Belém?
© O que tem a dizer o governo
sobre o calote de NCz$ 96 milhões
que os usineiros de colarinho branco — entre os quais o milionário
João Lyra — deram no finado Banco do Estado de Alagoas?
© Quem matou o agricultor José Francisco, pai de seis filhos, na
Paraíba?
© Quem matou os agricultores
Edvaldo Félix e Moisés Vitorio dos
Santos em Várzea Nova, Bahia?
• Por que o governo não cobra
os cerca de 50U mil contribuintes
que deixaram de pagar ao fisco no
ano passado? O calote soma cerca
de NCz$ 2 bilhões. Dinheiro suficiente para a construção de mais de
um milhão de casas populares.
« Quem matou os posseiros Laurindo da Silva Amoroli e Adelino
Teixeira Milhomem em Colméia,
Goiás?
© Quem matou os agricultores
Maria Célia Santos, Antonino Farias Santos e Vailson Costa Santos,
em Itabuna, Bahia?
?
E, para encerrar, quem são os
responsáveis pelo naufrágio criminoso do fíàtecui Manche IV, que
matou na noite do réveillon no Rio
55 pessoas?
Descongelou
O motel Ville, na Estrada tio Pau
Ferro, em Jacarepaguá, no Rio, dcscongelou seus preços.
O período de três horas, que custava
Cz$ 10.000, antes do Plano Verão, sai
agora por NCz$ 12,50.
Ilha livre
A Ilha do Governador, no Rio,
poderá se transformar numa espécie de
Zona Franca.
Está nas mãos do governador Moreira Franco cópia de um decreto assinado pelo presidente Epitácio Pessoa,
tjue governou o Brasil de 1919 a 1922,
autorizando a criação na área de território livre do comércio.
?
Como ninguém se encarregou de
revogar, Moreira está com a pulga atrás
da orelha.
Fogo
De um irreverente intelectual cari oca:
Eu não pretendo
perder nenhum
dos bailes de Scala. Vou fantasiado de
extintor.
Aliás
O empresário da noite Chico Recarey, abandonado por amigos influentes
no episódio do fechamento do Scala,
desabafou a um repórter:
Pelo menos uma coisa melhorou.
Este ano os Bailes terão menos bocalivre.
a
Ainda bem.
Prisão
A Fiat, que tem uma das maiores
construtoras da Europa, quer ficar com
a área de 64 mil metros quadrados onde
funciona o complexo penintenciário da
Frei Caneca, no Rio.

Como o vencedor da concorrência
terá que construir, num prazo de dois
anos e meio, presídios com capacidade
para 4.500 internos, a Fiat pensa aproveitar as instalações da antiga Fábrica
Nacional de Motores, cm Xcrém, Duque de Caxias, de sua propriedade, para
instalar parte do novo complexo carcerário.
Estocada
Do membro da Executiva nacional
do PT Francisco Weffort, ao se recusar
a escrever artigo, a pedido do coordenador-geral da campanha Lula-89, Wladimir Pomar, respondendo às críticas do
candidato Leonel Brizola (PDT) ao
candidato petista:
Não se chuta cachorro morto.

Fim do mundo
Nada menos que 27 deputados e
senadores americanos foram apanhados
em flagrante desfrutando de altas mordomias oferecidas por lobistas da indústria pelo Instituto do Tabaco.
No final da boca-livre cada parlamentar ainda recebeu uma ajuda de
custo de US$ 1.000 a US$ 2.000.
?
Deve ser terrível viver num país que
tem parlamentares que não se dão ao
respeito.
Murchou
O ex-governador Leonel Brizola resolveu baixar a bola de um tal Movimento de Unidade Nacional Leonel
Brizola.
É que o MNLB está virando um partido
paralelo.
Só que...
Do economista da USP Adroaldo
Moura da Silva, sobre o pacote econômico:
É pura ortodoxia. Sc a política
monetária for aplicada rigorosamente
controlando os gastos e mantendo os
juros altos, a inflação baixa. Mas acreditar neste governo é dose!
Lixo
Joãozinhò Trinta vai catar nas ruas
mendigos para formar a ala de encerramento do desfile da Beija-Flor, varrendo a sujeira que a escola deixará com
seu enredo Ratos e urubus, larguem
minha fantasia.
O carnavalesco promete surpreender ainda com um carro infestado de
ratos de verdade. Os urubus, pelo menos, serão apenas esculturas.
Em ação
O ministro da Justiça, Oscar Dias
Corrêa, não gostou nada de ver o conjunto Ultraje a Rigor induzindo o público a falar palavrão através da música
filha da... no programa Globo de Ouro, na TV Globo, na quarta-feira.
E prometeu mover uma ação classificatória para impedir que esta música
seja tocada em qualquer horário.
Guerra na avenida
A Imperatriz Leopoldinense, que
ano passado ficou em penúltimo lugar,
vem este ano disposta a guerrear na
avenida pelo título de campeã. Literalmente.
Um de seus carros, o que representa
a Guerra do Paraguai, dentro do enredo
Liberdade, liberdade, abre as asas sobre
nós, vai trazer canhões com raio laser e
vários efeitos de tiros.
O banqueiro de bicho Luizinho Drumond soltou a grana para que a escola
não repita o fiasco do último carnaval.

tos para a Constituinte compareceram á reunião de iastalação dia 15 de janeiro. Da
segunda reuniáo, participaram 20 deputados: da terceira, apenas 12.
Do governador do Distrito
Federal, Joaquim Roriz. no
programa Debate em Manchete que vai ao ar hoje a
meia-noite, na TV Manchete: "O presidente Sarney é
muito meu amigo, mas sou
contra a demissão dos fundonários da forma como foi
apresentada."
No Crítica e Autocrítica,
as 23h. na TV Bandeirantes,
a convidada é a ministra do
Trabalho, Dorothéa Wcrneck. Km pauta: o Plano Yerao e a estratégia do governo
federal na área trabalhista.
O cabeleireiro Rudy já está de fantasia pronta para o
baile Lénin e .Marvlin no Pão
de Açúcar, que abre o carnavai do Rio na próxima sextafeira. Vai de Kremlim de Ia
creme, uma Marvlin vestida

de vermelho com foice e
martelo nas mãos.
O Prêmio Cacex para Jornalismo vai premiar dia 4 de
abril as melhores reportagens
sobre comércio exterior. O
prazo para o envio das matérias se esgota dia 10.
Os ecologistas de Macàé
estão em pé de guerra com a
Petrobrás que quer construir
unia monobóia para transferência de petróleo da terra
para o navio no Arquipélago
de Santana, no Estado do
Rio. região de preservação
ecológica.
O único fumante entre os
titulares do primeiro e segundo escalões da Prefeitura do
Rio é o presidente da Riotur.
Trajano Ribeiro. O prefeito
Marcello Alencar, que fumav a cinco maços por dia, parou
ha dois anos.
Dentro de 290 dias. o brasileiro vai. finalmente, eleger
o presidente da Republica. A
primeira eleição direta desde
1960.

Ancelmo Gois. com sücvrsãts
BHHnnH

Irresponsabilidade — O governador Pedro
Simon classificou de "grande irresponsabilidade" e de "ilegal" a
greve dos delegados de polícia gaúchos, que já está no seu
quinto dia. O desabafo foi leito no programa radiofônico Os
gaúchos e o governo Pedro Simon, na Rádio Gaúcha. Simon
disse ainda não entender porque os delegados gaúchos não
buscam seus direitos na Justiça, como fizeram seus colegas
paulistas. Os policiais reivindicam isonoinia salarial com o
Poder Judiciário, como prevê a nova Constituição.
SOS Drogas — Os banhistas da Praia de Jaguaribe—
ponto de reunião de jovens — tiveram ontem uma manhã de
muito rock, funk e reggae; Quatro bandas evangélicas se
apresentaram num palanque armado na areia da praia, cantando músicas com letras voltadas para o combate ao uso de
drogas. O concerto teve uma atração especial, a atriz Darlene
Glória, que, depois de convertida ao evangelismo, adotou o
nome de Helena Brandão.

Maldade
Piadinha maldosa que circula entre
os funcionários da Prefeitura do Rio
que trabalham no Centro Administrativo, na Cidade Nova:
"Com a vinda do
prefeito Marcello
Alencar o Centro troca de apelido. Não
é mais piranhão. E sim pilecão."

Lance-Livre
A Al.i do Agito, da Mocid.ide Independente de Padre
Miguéí| foi convidada por
Joãozinho Trinta para desfilar na Beija-Flor, onde ganliara o nome de Ala dos
Profetas Malditos.
A Metais de Minas Gerais
(Metami);) fará licitação para
a compra de 10 Volk.s»aRen
(iol GI. de cinco marchas,
vidro térmico traseiro, tempori/ador e lavador elétrico
de pára-brisa. Rompe uma
tradição iniciada há 11 anos:
a compra de carros Fiat. cuja
empresa o governo de Minas
era sócio até o ano passado.
Fernando Mitre, diretorgeral de jornalismo da Rede
Bandeirantes, logo depois do
carnaval dará o pontapé iniciai no programa semanal
Presidente-89 com o primeiro
debate ao vivo de presidenciáveis.
Todos os 31 deputados que
compõem a comissão consCitucional criada pela Assemblcia Legislativa do Rio para
estudar sugestões e anteproje-
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boliviano

a

armas

RIO BRANCO — A Polícia Militar prendeu sexta-feira à noite, no entroncamento da
BR-317 com o acesso para Xapuri, o boliviano
Alejandro Henojosa Antonio que levava 4.950
cartuchos para espingarda Winchester calibre
22. O boliviano disse que iria para Rondônia,
mas a polícia desconfia que as armas seriam
vendidas para o grupo de Âlvarino Alves da
Silva, um dos suspeitos de envolvimento na
morte do ecologista Chico Mendes, que está
foragido com os irmãos Pereira.
A suspeita se baseia no fato de terem sido
encontrados, nas proximidades da Fazenda
Paraná e na mesma sexta-feira pela manhã,
um fuzil e grande quantidade de cartuchos
para espingarda calibre 22, enrolados num
saco de plástico. O coronel Roberto Ferreira,
comandante da PM no Acre, disse que não
tem dúvidas de que fazendeiros da região
estão abastecendo Âlvarino e os pistoleiros
com munição, armas e alimentação. E informou que a PM reforçou seu contingente com
mais 47 soldados para compensar a saída dos
agentes da Polícia Federal de Xapuri e Brasileia.
smsv;.**
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Livrarias Siciliano
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Âlvarino

Em Rio Brarico| o soldado da PM Francisco de Assis Mendes, irmão de Chico Mendes,
disse que não há nenhuma briga entre a família
do ecologista e os Alves. "Essas acusações só
Servem para desviar a atenção da apuração da
morte de meu irmão e da captura a Âlvarino",
afirmou.
Francisco de Assis Mendes é apontado
como suspeito da morte do pistoleiro Zezão,
mas negou a acusação e disse que só soube do
assassinato através do noticiário das rádios.
Ele afirmou que no dia do crime estava no
Seringal Cachoeira, na casa de seu tio Joaquim
Mendes, a 50 quilômetros do Seringal Saríta
Fé, onde o corpo de Zezão foi encontrado.
Segundo Francisco, várias pessoas podem tastemunhar a seu favor.
Ouanto aos pistoleiros Bacalhau e Osvaldo, que segundo testemunhas seriam
cúmplices de Francisco na morte de Zezão,, o
soldado PM garantiu jamais ter ouvido falar
deles: "Não os conheço e vi apenas uma vez o
Zezão". Ele contou que está sendo ameaçado
de morte e que, na semana passada, tentaram
arrombar a casa onde a viúva do ecologista
está vivendo.
| bjr~

HÕMÈOPATIÂ

CURSO DE FORMAÇAO DE ESPECIALISTAS SOCIEDADE DE HOMEOPATIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COORDENAÇÃO
Antonio Carlos Silva Oliveira
José Vac-Hone de Vasconcelos
Luiz São Thiago
Paulo César Maldonado
Patrocínio: Inst. Hahnemanniano do Brasil
DU RAÇÃO :_2 anos
INSCRIÇÃO: IHB — R. Frei Caneca 94
Tel: 221-1831 (c/Many)
DOCUMENTOS: Xerox do Diploma e
C.R.M., 1 foto 3x4 e Curriculum

NA
BARRADATIJUCA
QUALIDADE S*
PRINCESA
ISABEL
t
Av. das Américas, 1917
salas 219/236
Tel.: 325-7649

FISCAL-ICM. QUEM ACREDITAR, VAI SE DAR BEM.
superior. Idade: 18 a
nos próximos dias Sâo 375 vagas (qualquer cursoCentro
Pode anotai? edital para concurso de Fiscal-ICM saiApostilas
(Praça Mabtma
básicas e intensivo especial na * Degrau:
45). Matéria é extensa.* Comece a * se preparar já
Madureira (Edgard
289-9298).
sob.
C
140
Barbosa.
Constança
Mé»er
(R.
Gandhi 02/2° andar *Cinelàndia 220-57151; Dr. Borman,
6/sob. 2); Campo Grande (Av. Cesáriode Melo. 3.006/sob. 219).
Romeró 460/sob 213 391-1827); Niterói (R.
gjjgjjjHflgMi
1o SEMESTRE-1989 cursos
I©PROJETO E CÁLCULO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO I
(06.03 a 24.04) Antonio Carlos Areias Netto
|® PROJETO E CÁLCULO DE FUNDAÇÕES
(07.03 a 20.04) Antonio Carlos Areias Netto
!• PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
CONTROLE DE CUSTOS NA
CONTRUÇÃO CIVIL
(07.03 a 13.04 1a TURMA) (13.03 a 24.04 2" TURMA)
Ruy Duarte Machado
!® 1o CURSO PRÁTICO "DOS PROJETOS
ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS
(03.04 a 23.05) Jair Santos e Júlio Niskier
o MICROCOMPUTADORES PARA
ENGENHARIA
(03.04 a 31.05) José Carlos Ziolkowski
ENGENHARIA ECONÔMICA I
(04.04 a 18.05) Marcus Vinícius Quintela
o ESTRUTURAS DE OBRAS DE SANEAMENTO (25.04 a 01.0S)
Antonio Carlos Areias Netto
•PROJETO E CÁLCULO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO II
(26.04 a 19.06) Antonio Carlos Areias Netto
PROJETO E CÁLCULO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
(02.05 a 14.06) Zemaria Teixeira
2o CURSO PRÁTICO DOS PROJETOS
ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS
(29.05 a 11.07) Jair Santos e Júlio Niskier
FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE
SEGURANÇA
(05.06 a 19.07) Hermmann Wellisch Neto
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
(06.06 a 13.07) Antonio Carlos Areias Netto
o PATOLOGIA DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO — ANÁLISE, RECUPERAÇÃO E REFORÇO (20.06 a 03.08)
Coordenador: Antonio Carlos Areias Netto
e DETALHAMENTO EM CONCRETO
ARMADO
^ (21.06 a 31.07) Antonio Carlos Areias Netto

ALEMAO
CURSO INTENSIVO
(Início 1o de fevereiro)

#

w
Crianças, Adolesoentea e Adultos.
(Português para
Estrangeiros)

36? DIA

*

w&m

MUNDIAL

DA

AÜTENÁ COLETIVA' j
'—•DE
TELEVISÃO
VENDA
INSTALAÇÃO
MANUTENÇÃO
(c/reajuste trimestral)
Orçamento s/compromisso
Pagamento Facilitado
Tel. 542-1922 e 275-6622

HANSENIASE

29 de janeiro de 1989
FINALMENTE A HANSENÍASE PODE TER CURA"
...
"E nós devíamos
gritar isto até aos confins da terra. Primeiramente aos pacientes, pois nós
os livraremos do seu terror de modo que tornarão a ser novamente homens e mulheres
como os outros.
"SIM,

Depois, às equipes médicas, por colocarem todo seu coração e ciência a serviço do
aperfeiçoamento do tratamento que cura e por seguirem as recomendações da Organizaçáo Mundial de Saúde.
Finalmente, àqueles que tendo saúde puderam contribuir generosamente para esta vitória
sobre a hanseníase que está agora em nossas mãos após tantos anos de desesperança...
...A vitória será certa se cada um desempenhar seu papel, isto ó:
se os pacientes seguirem o tratamento com diligência;
se os médicos cuidarem deles com todo seu conhecimento;
se aqueles que possuem os metos doarem de todo seu coração"..
ANDRÉ RECIPON
Presidente da FEDERAÇÃAO INTERNACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES
DE COMBATE À HANSENÍASE (ILEP)
234, Blythe Road — LONDON 14 OHJ — Inglaterra
CERPHA — COMISSÃO EVANGÉLICA DE REABILITAÇÃO DE PACIENTES DE
HANSENÍASE
membros da ILEP no Brasil)
(Representante dos organismos
Rua Guapeni, 547101 — Tijuca — Rio de Janeiro — 20 520 — RJ
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Dirctor-flaanctlio • CAIU-OS VII.LAR
Áreas de Comercialização
Superintendente Comercial.
José Carlos Rodrigues
Superintendente df Vendas:
Luiz Fernando Pinto Veiga
Superintendente Comercial (São Piuk>»
Syivian Mifano
Superintendente Comercial (Brasília!
Fernando Vasconcelos
Gerente de Cbbsfôcsdos:
Saulo Orne Ias
Sucursais
RrxvLlia — Setor Comtrcal SulíSCS)— Quadra I.
Bloco K, Edifício Pena*#, 2o andar — CEP 70302
telefone (061) 223-5WÍ8 — telex (061) 1 011
São Paulo — Avenida Paulrvt*. 1
IT> andar —
CEP 02310 — S. Paulo. SP — telefone (011) 2X4—
8133 (P8X) telex (011) 21 061. (Oll) 23 038
Minas Gerai* — Av Afarão Pena. 1 500. 7* andar
CEP 30130 — D Horizonte, MG — telefone
(031) 273-2955 —— telex (031) 1 2*2
R. G. «Jo Sal Rua Tenente-Coronel Correta
Uma, 1 %íVMoTro Sta Teresa — CEP 906*0 —
Porto Alegre. RS — telefone: (0512) 33-3711
(PBX) — telex (0512) 1 OT?
Ra.isa — Rua Coode Pereira Carneiro. 226 —
Salvador — Baba — CEP 41100 — Tei (071)
2*4-3133 — Teie* 1 t»5

Pernambuco — Rua Aurora. 325 — 4o and v'
41&420 — Boa Vista — Recife — Pernambuco —
CEP 50050 — Tei (0*1) 231 -50&0 — Telex (081)
1 247
Cear* — Rua Desembargador Leite Albuquerque.
832 — s/202 — Edifício Harbour Village —
Aldeota — Fortaleza — CEP 60150 — Tel.. (085)
244-4766 — Telex (085) 1 655
t onre»poodetitf» aarioaais
Acre. Alagoas, Amazonas. Espírito Santo. Goiás.
Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Pará, Paraná.
Piauí. Rondônia. Santa Catarina
Correspondente* no exterior
Buenos Aires. Paris. Roma, Washington, DC.
Serviço# ootkiuM
AFP. Tass. Artsa. AP. APUow Jones, DPA.
EFE, Reuters. Sport Press. LTPI
Serriço* espreiats
RVRJ. The New York Time*. Washington Post. Los
Angeles Times. Le Monde. El Pa». L'Expre».
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Teodomiro Braga
BRASÍLIA — 0 ministro levou Mes,sias, que levou Norma, Ana Cláudia,
üiÁna Lúcia, Cristóvão, Maurício, Elizaò,bcth e Jorge. Esta e a história das famílias
r.ique acabaram unidas na extinta Secreta"ria
da Administração Pública (Sedap)
durante a gestão de Aluízio Alves. Entre
0,à equipe amigos
que trouxe do Rio de
¦ Janeiro
compor sua equipe no gopara
"
verno, o ex-ministro pôs o alagoano Man poel Messias Pereira Lima como secretàmrio de Controle Interno, terceiro cargo
R1mais importante da Sedap, que tinha
(nome de secretaria, mas status de minis,'tério. Ao longo dos últimos quatro anos,
Messias empregou todos os seus no miMistério — a mulher, as duas filhas, os
!!'dois genros, a sobrinha e o marido da
sobrinha.
' ' Norma Varanda Pereira Lima, mu'iher
de Messias, foi empregada na Secrecearia de Serviços Gerais, no nível DAS-1,
CJçgm um salário básico de NCz$ 544,06. A
filha Ana Cláudia Lima Corrêa e o marido dela, Cristóvão Herculano Corrêa,
"foram
lotados na própria secretaria chc— a filha como sua
gjfíada por Messias
^.secretária de contabilidade, no nível
|-Í)AS-2 (salário básico de NCz$ 666,74), e
[ o genro como assessor.
A outra filha, Ana Lúcia Lima, tamjibem ganhou um cargo de secretária, mas
1-na Secretaria de Modernização, cabendo
! ao marido dela, Maurício Pereira Nobre,
; um posto de assessor na Fundação Cen; tro de Formação do Servidor Público
;.:(Funcep), largamente utilizada como
j agência de contratação de pessoal para o
; ministério. Jorge Luís Morais Lima, o
^sobrinho, também virou assessor na SeiCretaria de Controle, no nível DAS-2.
Maria Morais Lima, a mulher do sobrinho, foi contratada através de convênio
"com
uma empresa que prestava serviço à
Sedap e lotada numa função administratiya na central de veículos.
Entre salário básico, gratificações e
outras vantagens financeiras, os Lima

de

das

a

União

força
extraem dos cofres públicos mais de
NCz$ 7 mil por mês. Isso, sem contar que
cada um dos quatro casais ganhou um
amplo apartamento funcional e fazem
suas constantes viagens ao Rio com passagens pagas pelo erário.
Aluízio Alves, como explicou em carta enviada na quarta-feira passada ao
JORNAL DO JORNAL, empregou
"meia dúzia de
parentes" na Sedap. Entre eles, o filho, o neto, o cunhado do
filho e sua irmã e dois irmãos do
cunhado, além de um amigo de infância
do filho e sua mulher.
Foram beneficiados Aluízio Alves Filho, Aluízio Alves Neto, o cunhado do
filho, Hermann Bento Ledebour, e sua
irmã, Maria Isabel Azevedo Ledebour —
todos reclassificados no último nível da
carreira, embora tivessem entrado no
governo há menos de cinco anos e não
tenham feito qualquer concurso público.
Com exceção do neto do ex-ministro,
todos irão ganhar salário básico acima de
NCz$ 1.000, o que significa um rendimento total perto de NCz$ 2 mil, computando-se as gratificações e outros adicionais. Aluízio Neto, que ainda não completou 20 anos, receberá um salário básico de mais de NCz$ 600.Também ganharam emprego na Sedap nesse período o
irmão do cunhado de Aluizinho, Adolfo
José Afonso Ledebour, e mais outras
duas Lt!debour, Maria Betânia Cunha
Ledebour e Cristina Cane Dias Ledebour.
Um amigo de infância de Aluízio
Filho em Natal, Marcelo Henrique Garcia Maia, foi contemplado com o cargo de
diretor-geral do Departamento de Pessoai. Com poderes para demitir e contratar, ele colocou sua mulher, Dinara Maria Fernandes Maia, na Coordenadoria
Institucional. No ano passado, Marcelo
Maia abandonou a Sedap para assumir
cargo de gerente cm Brasília do Banco do
Estado do Rio Grande do Norte, mas
continuou morando no apartamento funcional que tinha recebido quando entrou
no ministério.
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Oito clãs dominam Secretaria
Além desses casos, outras oito famílias a NCz$ 2 mil, considerando-se o aumento
conseguiram se estabelecer na extinta Secreta- dado pelo governo cm dezembro. Os irmãos
pjria de Administração Pública (Sedap), ao Fernandes Marcelino foram protagonistas de
um pequeno escândalo no ano passado, quanmongo dos últimos quatro anos. São; elas:
—
do se mudaram para apartamentos maiores às
anos
de
muitos
Amigo
Os
França
15
1 no Rio Grande do Norte, levado por Aluízio vésperas da data em que Sarney deveria aproi Alves para o seu gabinete na Sedap, Erivan var o projeto de venda de imóveis funcionais.
I França faleceu no ano passado. Mas ficaram Diante das denúncias feitas pela imprensa, o
j' no ministério o filho Erivan Santiago França presidente José Sarney vetou o projeto.
Filho e as filhas Ana Lúcia e Andréa Lúcia
Os Alves da Silva — Juracy Alves
! Ribar França. Com os França também foi para da Silva é uma antiga funcionária da Sedap e,
: a Sedap o noivo de Andréa, Leônidas Lima de apesar do sobrenome, não tem
parentesco
; Macedo, nomeado secretáno-geral-adjunto. com o ex-ministro. Mas, nessa gestão, passou
L No final do ano passado, Andréa e o noivo, â função de DAS-1 (salário básico de NCz$
544,06) e o cargo de secretária substituta de
'^pela
^través das redistribuiçôes em massa realizadas
Sedap, transferiram-se juntos para a Co- serviços gerais, que lhe permite eventualmente
Smissão Nacional de Energia Nuclear (Cncn). receber salário básico referente ao DAS-fi
i'Jtismo,
Os Catalano — Em termos de nepo- (NCz$ 1.257,06). Além de ajudar a filha,
nenhuma outra família na Sedap conse- Elizabeth, a conseguir a promoção para o
fguiu se igualar aos Catalano. Depois de assu- cargo de secretária de Orçamento e Finanças,
jjmir a presidência da Funcep, Paulo César empregou os filhos Marcos e Sidney Leonardo
«Çatalano nomeou o filho, o jovem Marcelo e a mulher deste, Rita de Cássia Sampaio.
ijCatalano, para seu assessor, c o pai, Júlio
Os Pavarini — Roberto Victor Pava'íÇésar Catalano, 72 anos, para seu chefe de
rino, que substituiu Paulo César Catalano na
ügabinete; Assim, três gerações da família tra- direção do Departamento de Pessoal, levou os
rballuiram ao mesmo tempo no mesmo órgão c dois filhos — conseguiu a transferência da filha
Jrjo mesmo gabinete. Paulo César Catalano é Telma Regina do Ministério das Relações
lum velho amigo de Aluízio Alves Filho, que Exteriores
'J(oi
para o serviço de imprensa da
chefe de seu gabinete quando ele exerceu o Sedap e arrumou
vaga para o filho, Sílvio
da
Fazenda
no
município
de
secretário
[iqargo
Aurélio Pavarino, nas reelassificaçõcs do dia
'do
Rio de Janeiro, no começo da década de 13. Ao homologar a
portaria, o então chefe de
da Sedap acrescentou o nome do filho
|áo.
pessoal
—
Eis
outra
família
Weitzel
Os
[j;
que à lista original de 32 beneficiados. O jovem
gdrefceu rapidamente na Sedap. Além do filho, Sílvio Pavarino foi assim colocado no topo da
ilylaria Rcinalda Weitzel levou para o ministé- carreira de nível médio, o
que funcionários de
^rio as filhas Rosana, Rosemaria, Rcjarie e
carreira, sem apadrinhamento, levam de 20 a
tjRosângela. Como secretária particular do ex- 25 anos para atingir. O seu salário básico será
Rosângela escapou do fim da pasta, de mais de NCzS 300.
incluída no quadro permanente do governo
Ikministro,
Os Porpino — Amigo que o cx«dom salário de NCz$ 300.
ministro
trouxe de Natal para trabalhar como
—
Os Fernandes Marcelino
ISegundo nome na hierarquia da Sedap, o seu assessor, Luís Antônio Torres Porpino
:riccretário-geral Gileno Fernandes Marcelino colocou a mulher, Ana Te reza Porpino, na
'.também
não se esqueceu dos parentes. No- Secrctaria-Geral-Adjunta.
'meou
Os Araújo Moreno — Diretora de
o irmão, Gilson Fernandes Marcelino,
c controle, Sulamirtes Araújo
coordenação
f.seu sccretário-gcral-adjunto e arranjou empre—
j"j:o na Funcep para a jrmã, Maria das Graças Moreno levou para a Sedap o filho c a filha
«Fernandes de Oliveira. Gilson Marcelino. no Natal Williams, lotado na Secretaria de Servi»ià 13, foi reclassificado no último nível da ços Gerais, c Narandra. na central de veículos.
com salário básico que deverá chegar Nenhum dos dois prestou concurso. (T.B.)
[carreira,
tíA
§
.

aprovava

O último dirigente da extinta Superindendência do Desenvolvimento da
Pesca (Sudepe). Aécio Moura da Silva.
I assumiu o cargo prometendo colocar num
. quadro os nomes dos funcionários que
estivessem viajando às custas do Órgão,
mas acabou enquadrado pelo Tribunal de
Contas da União (TCU) por uso de
. passaporte falso, fraudes em licitações e
empreeuismo. Indicado para o cargo pelo
bancada evangélica da Câmara. Aécio
conseguiu a proeza de viajar para dois
países em continentes diferentes no mesmo dia (Suíça e Estados Unidos), usando
passaportes diferentes, conforme atestam
documentos do Departamento de Policia
Federal.
As denúncias foram apresentadas peIa Associação de Servidores da Sudepe e

viagens

comprovadas por fiscais do TCU, que
durante um mês vasculharam os documentos da superintendência. Encontraram provas de gastos desnecessários
com reformas na luxuosa mansão oficial
de Aécio e uso indevido de telefones c
carros oficiais. Nem o Itamarati sabe
explicar uma viagem que Aécio fez à
Venezuela a serviço da Sudepe. Outras
pequenas fortunas foram gastas no pagamento de empresas por serviços não
realizados e com publicidade para promoção pessoal. Aécio. que. apesar da
extinção da Sudepe. não foi exonerado
do cargo e permanece desfrutando do
carro, casa e mordomias do carco. diz
que o documento do TCU é parte de
"uma trama de mantes doentias
(R.M.F.)

Bahia

O deputado Prisco Vianna (PMDB-BA)
não se esqueceu de suas origens ao assinar os
últimos convênios à frente do extinto Ministério do Bem-Estar Social. No dia seguinte ao
anúncio das reformas administrativas, o Diário
Oficial publicou a assinatura de 70 convênios,
no valor total de Cz$ 8,1 bilhões. Desses
recursos, 80% eram destinados a 26 municípios da Bahia, onde nasceu Prisco, e 23 do
Maranhão, terra natal de Sarney.
Dois dias depois, mais 13 convênios entre
o extinto ministério c municípios foram publicados no Diário Oficial. O valor era de Cz$
1,08 bilhão. Dois convênios, no valor de czS
200 milhões, assinados com a prefeitura de
Teresina, primaram pelo ineditismo. Assinados no dia 30 de dezembro do ano passado,
tinham a letra de Prisco Vianna e do prefeito
eleito de Teresina, deputado Heráclito Fortes
(PMDB-PI), que só tomaria posse dois dias
depois. Segundo um assessor de Heráclito,
Constantino Lopes da Silva, não se trata de
nenhuma ilegalidade, mas de "adiantar o ex"Ele trabalhou
por antecipação",
pediente".
justificou.
O município baiano de Guanambi, um dos
redutos eleitorais de Prisco, recebeu CzS 400
milhões e o município de PinReiro, terra natal
do presidente Sarney, CZS 80 milhões.
Couto

abriu

Bessone comprou um

cs
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não

não

conta na sexta, 13
Na sexta-feira 13 de janeiro, dois dias
antes de Sarney anunciar o Plano Verão,
poucas pessoas sabiam das medidas que seriam
tomadas pelo governo. Mais especificamente,
sabiam o que seria anunciado domingo os
ministros da Fazenda, Maílson da Nóbrega. do
Planejamento, João Batista de Abreu, e da
Casa Civil, Ronaldo Costa Couto, além do
presidente José Sarney. Naquela sexta-feira,
um privilegiado cidadão abriu uma caderneta
de poupança na agência Lago Sul do Branco
do Brasil, 110 valor de CzS 67.180.420,88: o
ministro-chefe da Casa Civil, Ronaldo Costa
Couto. A denúncia, do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, fez com que Costa
Couto, cinco dias depois, encerrasse constrangidamente a conta.
A abertura da conta por Costa Couto foi
interpretada como investimento especulativo
com base cm informações privilegiadas, mas
Costa Couto garante que nem "o presidente
José Sarney levou a denúncia a sério". O valor
depositado superou o limite de CzS 50 milhões
estabelecido pela Gerência Geral de Produtos
Financeiros e Serviços Bancários (Geban), do
Banco do Brasil. "O homem público tem de
ser igual à mulher de César: ser honesto e
parecer honesto", disse Costa Couto. Nada
aconteceu ao ministro, mas os funcionários da
agência bancária do Lago Sul, que estão
respondendo a um inquérito administrativo,
cujo objetivo é descobrir quem fez a denúncia
ao sindicato. (R.M.F.)
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edifício perigoso
O deputado Leopoldo Bessone (PMDBMG) fez um dos piores negócios imobiliários
do serviço público ao comprar por CzS 11,7
bilhões, nos últimos dias de sua gestão à frente
do Ministério da Reforma e Desenvolvimento
Agrário (Mirad), o edifício Palácio da AgricuItura, em Brasília. O prédio, considerado pelo
Corpo de Bombeiros uma das construções de
maior risco de incêndio da cidade, foi adquirido sem licitação. Em troca, a proprietária do
edifício, a Comercial Construtora Stecca, rccebeu CzS 5,1 bilhões cm sua conta bancária, 59
imóveis urbanos do ministério em Brasília e no
Rio de Janeiro e saldou uma dívida com a
empresa Scrsan — de propriedade do deputado Sérgio Naya, suplente de Bessone na
Câmara dos Deputados.
Bessone nega que tenha autorizado a compra e culpa seu então secretário-gcral, Mário
Vilella, que assinou o contrato com uma
procuração do ministro da Reforma Agrária.
Ambos devem ser ouvidos por uma comissão
de inquérito aberta pelo ministro da Agricultura. íris Rezende. A comissão já sabe que
foram desrespeitadas várias normas na assinatura do contrato. (R.M.F.)
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Agora, sim, o meu apelo a todos
os meus compatriotas, homens e
mulheres de todas as gerações, aos
nossos companheiros, cornpanheiras e amigos de toda a parte. Está
na hora de cada um de nós fazer o
que estiver ao seu alcance e contribulr materialmente, mesmo com aigum sacrifício. Estamos a menos de
10 meses das eleições e, a apenas 2
ou 3 meses da campanha política
presidencial. Desprestigiadas e em
crise, as velhas oligarquias conservadoras de nosso Pais, que vem da
ditadura c sobrevivem à sombra do
Governo Sarney, Já andam aí falando de novo em Parlamentarismo. A
partir de agora, precisamos estar atentos e mobilizados
para defender as eleições.

^

o
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|

O Congresso deliberou de madrugada, na noite
de 6" para sábado. A maioria aprovou, na íntegra, a
medida provisória n° 32 (coração do recente pacote),
naturalmente contra os votos do PDT e de outros
pequenos partidos. Os senhores Sarney e Ulysses
voltaram a jogar juntos. E a Nação sabe o quanto lhe
custa sempre que esta dupla entra em entendimento.
Estabeleceu-se, como no caso cm que se concedeu mais um ano para o atual Presidente, uma
composição majoritária que finalmente consagrou o
arrocho salarial. Prometeram um "abono", a ser pago
em três parcelas mensais, visando recuperar apenas
em parte as perdas salariais dos trabalhadores ocorridas em janeiro, sem levar cm conta, na prática, a
escandalosa rcmarcação de preços anterior ao "congelamento".
Com tal promessa, foi aprovado o essencial do
chamado Plano Verão. Referendaram, sem discutir,
uma cláusula absurda e iníqua — flagrantemente
inconstitucional — proibindo a Justiça do Trabalho de
conceder aos trabalhadores a recuperação das perdas
salariais de 1988, apesar das advertências e da firme
oposição do PDT, até as 5:30h da manhã de sábado.
A rigor, o povo brasileiro, depois que deram
mais 1 ano para o Governo Sarney, quase nada podia
esperar a seu favor.
lucros da dívida
jornais vêm divulgando os balanços, com grandes
lucros, dos bancos estrangeiros do último trimestre de
IOs
88. Expressamente revelam que o Citybank alcançou um
lucro líquido de US$ 747 milhões naqueles três meses, sendo
US$ 436 milhões sairam dos cofres brasileiros; no
que
"Chase",
que lucrou US$ 275 milhões, nada menos que US$
217 milhões foram lucros com o Brasil. Outros três bancos
— o Morgan, o Hanovcr e o Chemical — lucraram, nestes
90 dias, US$ 771 milhões, dos quais USS 451 milhões foram
lucros com operações com o Brasil. Foi por isso o correcorre dos representantes do Governo Sarney, em Nova
York, para assinarem os acordos de renovação da dívida,
antes que se promulgasse a Constituição, quando já se
aprovara, por ampla maioria, que os contratos de endividamento externo fossem submetidos ao Congresso. É em
conseqüência destas entregas injustificáveis, para não dizer
suspeitas, que nosso País está mergulhado na crise, na
miséria e na inflação.
Os juros da dívida são uma das grandes perversidades
2 do endividamento externo. Corno se sabe, esses juros
se tomaram variáveis. "Flutuam", dizem, conforme o
"mercado". Às vezes, da noite
para o dia, são dezenas e até
centenas de milhões de dólares que passamos a dever a mais,
sem nenhum ato ou culpa de nossa parte. Mas que mercado?
Não se trata de nenhum mercado livre, pois, as taxas de
juros, vem subindo em função da gigantesca massa de Letras
do Tesouro Americano, vendidas para cobrir o déficit
público dos EUA, de cerca de 180 bilhões de dólares anuais.
Este déficit acumulado formou uma dívida pública de mais
de 3 trilhões de dólares. Quanto mais letras colocadas à
venda, maiores os juros, para que encontrem compradores.
E nós, brasileiros, o que temos com isso? Esta é uma
espécie de contaminação que está nos atingindo sem nenhuma razão de ser. Tudo é tão grave que grande parte do nosso
endividamento vem de empréstimos altamente onerosos,
feitos para pagar juros, os quais, como dissemos, são
estabelecidos pelos credores. E intolerável a continuidade
de cláusulas e condições tipicamente coloniais como essas.
Os

Nós
e o
PT
o PDT, nem eu tomamos a iniciativa de atacar o
IT ou seu candidato, como tantas vezes o "patrulhisINem
mo" petista difundiu, através da grande imprensa. Ao
contrário, na última campanha, até esquecemos alguns
insultos. Agimos com fraternidade. Foi a partir do nosso
apoio que "decolaram" os candidatos petistas de São Paulo
e Campinas. As pesquisas para Presidente nos atribuíam de
9 a 11%, cm S. Paulo. Apontamos uma alternativa de união
popular contra os candidatos conservadores. A vitória, logo
a seguir, lhes subiu à cabeça. Assistimos, perplexos, apenas
três dias depois, o próprio Lula injuriar a memória de
Getúlio Vargas, comparando-o a Sarney, e igualar-se ao Sr.
Moreira Franco, ao menosprezar o programa dos CIEPs.
Nesses momentos de vitória e de euforia, é que se revelam a
verdadeira natureza das pessoas e dos partidos. Mais que
uma resposta enérgica, os fatos passaram a exigir um
questionamento mais profundo sobre o comportamento e a
natureza real do PT. Quem pensa c age desta forma, está
assumindo, sem nenhuma dúvida, uma postura elitista.
Realizou-se cm São Paulo, durante uma semana, um
2 encontro nacional de líderes das Comunidades Eclesiais de Base, vindos de todo o País e os mais importantes
escritores religiosos, ligados à Teologia da Libertação. O
candidato do PT foi convidado e recebido de pé pelos
participantes daquele evento religioso. Até aqui, o noticiário
dos jornais. Agora, os meus comentários. O PDT sempre
esteve solidário com a Igreja Progressista e| por isso, nos
sentimos com autoridade moral para protestar contra essa
discriminação. A Igreja é de todos; não pode e não deve
organizar e patrocinar um partido político, muito menos
apoiar e fazer a campanha de um candidato, Do contrário,
estaríamos reconhecendo a legitimidade do apoio dado por
grupos conservadores da Igreja ao golpe de 64c a partidos
como a UDN, de políticos pretensiosos e pseudomoralistas.
Para evitar o abuso do poder econômico nas ciei3 ções, a Justiça Eleitoral tem. por lei, o dever de
regular e democratizar os meios de propaganda dos
candidatos. Estes "out-doors" gigantescos, em geral, são
um dos instrumentos preferidos dos candidatos das elites,
que dispõem de montanhas de dinheiro para jogar em suas
campanhas. E. como fez Maluf na? Ultimas eleições,
aproveitam-se dos períodos cm que a Justiça não considera
oficialmente iniciado o período eleitoral, p.irj escaparem
ao controle de seus gastos milionários. Pois bem, agora
somos surpreendidos com esta quantidade de "out-doors"
do candidato do PT. que estão sendo espalhados por todo
o País, sob o patrocínio não se sabe de quem. com que
mais. tratando-se de
interesses e a que preços. Ainda "candidato
operário".
alguém que se apresenta como
Tudo sem controle, sem fiscalização do<. gastos pela Justiça
Eleitoral e muito menos de garantias de espaços idênticos
para os demais partidos.
Advertimos aos dirigentes do PT e ao próprio candidato para que cessem este abuso do poder econômico. Do
contrário, o PDT não terá outra alternativa senão a de
pedir à Justiça
Eleitoral que tome
—
i *
providências cor.tra eíta violação
das normas de hsuLeonel Brizola
ra e equidade nas
eleições.
Presidente do PDT.
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segurança

se

torna

vez
quarta
pela
afogados. Outros acham que inristas e passageiros afivelassem o
comoda, que é inútil ou que vai
cinto ao entrar num carro.
enforcá-los em caso de acidente.
Até Io de abril a Polícia RoNas estradas, conforme o
doviária está fazendo uma camDO BRASIL constaJORNAL
panha alertando os motoristas
tou,
poucos são os motoristas
para que usem o cinto. A partir
o cinto, com exceção
usam
que
de então quem não estiver usando
Rio
Grande
do Sul, onde os
do — motorista ou passageiro —
estão
suqüresos
com o
policiais
vai pagar uma multa corresponde
civilidade
dos
gaúchos.
grau
dente a meio salário mínimo de
Nada menos que 65% dos motoreferência. Os patrulheiros já saristas estão usando o cinto nas
bem de cor a lista de preconceiestradas e alguns chegam a teletos e idéias erradas que os motofonar aos postos de patrulha roristas têm a respeito do cinto de
doviária, antes de sair de casa,
segurança. Muitos temem ficar
para informar-se sobre a obrigatoriedade do uso do cinto.
ou
e
morrer
queimados
presos

obrigatório
Pela quarta vez, nos últimos
10 anos, o uso do cinto de segurança é obrigatório no Brasil.
Das três vezes anteriores, a medida não pegou e 50 mil pessoas
continuam morrendo anualmente em acidentes de trânsito. Segundo dados do Departamento
Nacional do Trânsito, somente
em 1987 morreram no local do
acidente 26.071 pessoas — 3.660
das quais eram crianças menores
de 14 anos que, na maioria dos
casos, foram projetadas do veículo. Pelo menos 50% dessas
mortes seriam evitadas se moto-

Afogamento
Medo de estrangulamento, afogamento c assalto. Esses são alguns dos
aigumentos dos motoristas para justificar a não utilização do cinto de segurança. Além disso, a "falta de hábito"
faz com que praticamente 90% dos que
cruzam as estradas federais do estado
do Rio de Janeiro não utilizem esse
importante acessório.
Poucos minutos num posto rodoviário mostram que a realidade é realmente contrária à segurança. Um Corcel azul, 76, cm péssimo estado de
conservação foi parado pelos patrulheiros logo no início da Rodovia Presidente Dutra. Mesmo que todos os seus
ocupantes quisessem utilizar o cinto
seria impossível. No Corcel, viajavam
Por

e

assalto

são

as

para São Paulo sete pessoas apesar de
o carro só comportar cinco passageiros. A família Régis voltava de uma
alegre temporada de férias cm Cabo
Frio. O diálogo entre Josué Régis c o
patrulheiros mostra bem o perfil de
boa parte dos motoristas brasileiros:
Por que o senhor não usa cinto?
Sinceramente eu não acredito
nisso. Eu sou motorista calcjado e acho
que o importante é a habilidade.
Muitos vêem no cinto um terrível
inimigo. É o caso de Tereza Cristina
Lobo que num Fiat-Uno, na companhia de Milton de Souza, garantiu que
"O
pai de
jamais usaria o acessório.
um amigo meu morreu afogado porque

if

1

' '
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usando o cinto de segurança
estao usarido
seguranqa
No Rio Grande do Sul, 65% dos motoristas estão
é surpreendente
gaúchos
Mas se o Rio Grande do Sul já
Mosquetti dirigia-se ao litoral com toda a família, mulher e três filhos, todos
pode ser tomado como um exemplo,
devidamente "atados" aos cintos. As
no estado do Rio 90% dos motoristas
crianças ainda brincavam com eles nos
ignoram o cinto, mesmo nas estrada?
"E
a primeibancos traseiros do carro.
federais. O resultado é que, apenas no
ra vez que usamos este ano, porque
ano passado, houve 7.468 acidentei
ainda não tínhamos saído dc férias,
nessas estradas, com 567 mortos e
mas sempre usamos, até mesmo quan4.077 feridos. Quase a totalidade desj
do não é exigido", disse o médico. A
sas vítimas estava sem cinto.
atitude de Mosquetti, embora mais
.
•• 1 I
civilizada que a média dos motoristas
estatística
francesa,
citada pe-j
Uma
brasileiros, ainda está longe dos paIo Departamento Nacional de Trãnsi-i
drões americanos ou europeus, onde o
to, mostra que o risco de morrer numd
uso do cinto não se limita às estradas.
reduz-se em 80% cento
capotagem
Afinal, quando um carro bate, mesmo
com o uso do cinto. A mesma estatfstij
a 40 quilômetros por hora, os passageica revela que numa batida frontal d
ros e o motorista são projetados da
risco dc morrer cai pela metade quan-j
na
estrada
ou
na
seja
mesma maneira,
do o cinto é afivelado.
cidade.

de

Aceitação

desculpas
ninguém conseguiu tirá-lo do carro",
argumenta.
O assalto, eterno fantasma na vida
dos cariocas, também é um argumento
muito usado para justificar a infração.
É o caso de Maurício Dutra que utilizava a mesma Ponte Rio-Niterói com a
mulher e o filho.
Mas nem tudo está perdido. Por
volta das 17h, um reluzente Opala
cruza a Ponte Rio-Niterói. O motorista
atende imediatamente ao aceno do
patrulheiro e ao parar constata-se a
perfeita utilização do cinto.
— Por que eu não vou usar? —
pergunta o engenheiro Klaus Illner,
um alemão que mora no Brasil.

.

Os primeiros resultados da campanha pelo uso do cinto de segurança,
colhidos pela Polícia Rodoviária em 10
estradas federais do Rio Grande do
Sul, foram surpreendentes. Segundo o
inspetor-chefe da Seção dc Operações
do 10° Distrito Rodoviário, de Porto
Alegre, Paulo Vargas, nada menos que
65% dos motoristas gaúchos estão
usando o cinto. Na BR-290, que leva
ao litoral e por onde passam em média
20 mil carros nos fins de semana, a
percentagem sobe para mais de 80%, e
muitos motoristas chegam a parar nos
postos para pedir orientação sobre a
maneira de colocar o cinto ou telefonam de casa pedindo informações.
Há poucos dias, o médico Luis

só orientam
policiais
de orientação começou no primeiro nar o veículo antes da temperatura
dia do ano e até agora não foi capaz chegar a níveis intoleráveis. Sem
de mudar o comportamento dos mo- cinto, o motorista pode estar atortoristas. "Muita gente diz que só vai doado e sem ação nestes 60 segundos
usar o cinto a partir de abril", lamen- cruciais. Da mesma forma, se cair na
ta o guarda Pinto.
água, o carro demora cerca de 180
A Polícia Rodoviária Federal es- segundos para afundar, tempo sufitá distribuindo folhetos educativos ciente para soltar o cinto e sair do
nas estradas paulistas, procurando veículo.
desfazer as principais objeções dos
Outra objeção é fruto de uma
motoristas ao uso do cinto. "Muitos
fantasia decorrente de filmes de
têm medo do carro pegar fogo, cair aventura, cm
que os heróis saltam
na água ou num barranco", diz o
dos carros cm movimento. "A expeinspetor-chefe da Polícia Rodoviária
riência internacional mostra que
Federal, Reynaldo Reis da Silva.
abandonar o veículo antes que ele
Segundo o folheto, que cita pesquisas internacionais, o uso do equipa- pare aumenta o risco de lesões graves", explica o folheto. A chance de
mento aumenta as chances de sobresobrevivência em acidente é 10 vezes
vivência em acidentes. Em caso de
maior para quem permanece no intefogo, por exemplo, o motorista tem
rior do veículo.
pelo menos um minuto para abando-

enquanto,

SÁO PAULO — Ao perceber o
sinal do guarda rodoviário, a professora Lucinda Roquine tentou atar,
às pressas, seu cinto de segurança —
um esforço inútil, pois ele não funcionava. Apenas um dos quatro passageiros do Corcel modelo 1982, interceptado no bloqueio armado pela
Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 214 da Via Dutra, na semana
passada, usava cinto. Não foi, porém, caso para multa. A missão do
guarda Aníbal Pinto era explicar as
novas resoluções do Contran, tornando obrigatório o uso do cinto nas
estradas.
As multas só começarão a ser
aplicadas em abril. Até lá, como
aconteceu com Lucinda Roquine, os
motoristas flagrados sem cintos serão apenas advertidos. O programa
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Números provam que
11 mil vidas foram
salvas em 4 anos
Manoel Francisco Brito
Correspondente
TH|T ASHINGTON - Para metade
W dos 150 milhões de motoristas
americanos e seus passageiros, afivclar
o cinto de segurança toda vez que se
entra no carro é uma reação tão mecânica quanto girar a chave para ligar o
motor. Os outros 75 milhões que ainda
reagem ao cinto têm sido bombardeados constantemente com anúncios do
governo e das empresas de seguro e
automobilística incentivando o seu uso.
A legislação, que o torna obrigatório em 32 dos 50 estados do país, e as
estatísticas indicam que, apesar de falho, ele é ainda a melhor proteção à
disposição dos passageiros de um carro
em caso de acidente. Um estudo da
Administração Nacional de Segurança
em Tráfego e Estradas — um orgão do
executivo americano que mistura funçóes do DNER e Detran brasileiros —
mostra que 11 mil vidas foram salvas
em acidentes, nos últimos 4 anos, nas
ruas e estradas dos Estados Unidos
graças ao cinto de segurança.

MA

ECCXVOMIA NO B.

americanos

A campanha pelo seu uso começou
em 1982, quando apenas 11% dos motoristas do país tinham o hábito de
afivelar um cinto de segurança e foi
desde cedo acompanhada por uma rígida fiscalização policial, que não hesita
em aplicar multas dc até US$ 60 aos
infratores. "Ainda assim, estamos longe do ideal", suspira Lynne Smith,
chefe de segurança da Administração.
"Em media, 23 mil
pessoas morrem por
ano em acidentes de carro. Nossos
estudos concluem que se pelo menos
estivessem com o cinto amarrado, 15
mil delas poderiam ter salvo suas vidas". A campanha, porém, produziu
mais do que um aumento no número de
usuários do cinto. Ela obrigou a própria
indústria automobilística a apertar os
seus padrões de fabricação do apetrecho.
Com tantas evidencias a favor do
cinto, é cada vez maior o número de
pessoas, entre motoristas, passageiros e
especialistas, que acreditam que ele
realmente salva vidas. Ainda assim, o
cinto — não tanto o seu uso mas a sua
— é uni assunto polêmico.
qualidade
"Existem 100 milhões de carros
circulando no país com cintos tecnologicamente defasados", acusa Donald Slavik, um advogado especializado em
processos envolvendo acidentes automobilísticos. Os especialistas cm cintos
de segurança centram fogo principalmente nos cintos de dois pontos, que

usa

amarram o seu usuário à cadeira com
uma tira que passa apenas pela cintura.
Seu design tem 30 anos e eles equipam,
principalmente os bancos dc trás dos
carros americanos.
"Nós fizemos estudos com o cinto
de dois pontos e descobrimos que ele é
perigosíssimo e já provocou ferimentos
graves ou matou centenas de pessoas",
diz Lynne Smith. Entre os ferimentos
mais freqüentes provocados por este
tipo de cintos em colisões frontais,
e o
estão a compressão de vértebras "Coesmagamento de orgãos internos.
mo ele tem um design antigo, que não
se adapta aos diferentes tamanhos de
seus usuários, as pessoas acabam por
empregá-lo de modo incorreto, o que
contribui para aumentar a gravidade
dos possíveis ferimentos", diz Jeffrey
Miller, diretor da Administração Nacional de Segurança em Tráfego e Estradas. "O modo correto de empregá-lo
é passá-lo sobre a região pélvica e não
por cima do estômago".
Quanto ao cinto de três pontos,
que, além de prender o motorista pela
cintura, segura-o ao banco pelo tronco,
existe unanimidade: é o mais seguro.
Ainda assim, ele, ou melhor, seus fabricantes, não escapam de críticas. "O
padrão dos nossos cintos de três pontos,
com exceção dos que são instalados em
carros de luxo, também é muito antigo
e na maioria das vezes desconfortável",
reclama Lynne Smilh.
,1I
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A Universidade Federal da Bahia (UFBa) e a Petróleo
Petrdleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS)
(PETROBRAS) 9
estão oferecendo bolsas de estudo para profissionais de nível superior, visando
proporcionar oportunidade de aperfeiçoamento técnico avançado e, sobretudo, objetivando dotar o mercado de mão-de-obra especializada na indústria do petróleo e no
apoio operacional e administrativo dessa mesma indústria. Os candidatos que se
inscreverem deverão participar de Processo Seletivo visando à constituição de turma(s)
de Cursos de Especialização a nível de Pós-Graduação, conforme a seguir:
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE PETRÓLEO (PERFURAÇÃO)
— CEP I
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE PETRÓLEO (PRODUÇÃO)
— CEP II
Ftermite a inscrição de graduados plenos nas seguintes especialidades: Engenharia
Civil; Sanitária; Elétrica; Eletrônica; Eletrotécnica; Mecânica; Metalúrgica; de Minas;
Química; de Produção; Materiais; Industrial; Naval; Aeronáutica; Cartográfica e de
Agrimensura.
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM QUÍMICA DE FLUIDOS DE PERFURAÇÃO
— QFLU
Permite a inscrição de graduados em Engenharia Química; Química; Bacharel
em Química com atribuições tecnológicas, nos termos das resoluções expedidas
pelo CRQ.
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO — CEAD
R°rmíte a inscrição de graduados em Administração ou provisionados. devidamente
registrados no respectivo Conselho.
EXIGÊNCIAS PARA INSCRIÇÃO
1. Ser graduado (currículo pleno) até janeiro de 1983.
2. Apresentar comprovante de conclusão do Curso de Graduação correspondente
3. 2 fotos 3x4.
4. Carteira de Identidade e Registro no órgão de classe, caso já o possua.
5. Caneta esferográfica para preenchimento da ficha de inscrição.
6. As inscrições por "procuração" só serão aceitas quando o Representante estiver
de posse do competente ' instrumento".
LOCAL DE INSCRIÇÃO
Os candidatos interessados deverão
inscrigSo, no
deverSo comparecer para efetivação
efetivaQSo da inscrição,
no u
endereijc
período
periodo de 13 a 24/02/89. no seguinte endereço:
Fiederal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Universidade Federal
íUFRJ)
E
Centro
Centre de Tecnologia - Bioco A - 2? andar - Escola de Engenharia
Hhedas
13h30min
Das9h
às
Das9has
ás
as 161--.
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sacos de ar
WASHINGTON — Trêíí
milhões de carros amcricaí
nos modelo 1990, que co{
meçarão a sair das linhas do
montagem a partir de setembro do ano que vem,
vão ter, além de melhores
cintos, outras duas grande;)
novidades na área de segu-rança: a primeira é o saco
de ar que, como o nome
diz, c um acessório de piástico instalado na dircçãÓJ
por debaixo do painel da
buzina, que se infla auto4
maticamente cm caso de co-i
lisão, espremendo o moto-:
rista contra a sua cadeira
para evitar que ele, mesma
usando o cinto, seja jogado,
contra o volante. A segunda novidade c um sistemal
de freio comandado por
chips eletrônicos que evita
que as rodas do carro tranquem quando o motorista é
obrigado a frear bruscamente. Até 1995, todos os
novos carros americanos estarão equipados com esses
acessórios.
O trancamento das rodas
durante freadas inesperadas
é uma das maiores causas;
de acidentes e derrapagens!'
Ele já está à disposição de
consumidores desde o começo desta década c foi
desenvolvido pelos curopeus. O sistema, uma maravilha da tecnologia moderna. torna os freios mais eficientes. Os pequenos chips
nas rodas distribuem a intensidade da pressão do pé
sobre o freio. ev itando que
ele provoque uma derrapagem e aumentando, em
conseqüência, a intensidade
dc fricção das rodas contra
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prepara
SÁO PAULO — Ver a csCola de samba
preferida rasgar a fantasia no Sambódromo do Rio
de Janeiro c a paixáo de foliões cariocas, o delírio
de milhares de turistas e a felicidade de alguns
comerciantes paulistas, responsáveis pela venda de
60% do brilho e do luxo que desfilam na Marquês
de Sapucaí. Por ano, toneladas de plumas, quilos de
ja.ntejoulas e paetcs e centenas de instrumentos sáo
comprados pelos presidentes das alas da Portela, da
Beija-Flor e da Mangueira, entre outras, dos 3 mil
fabricantes instalados na Rua 25 de Março e imcdiaçóes, um emaranhado de 15 ruelas que compõem o
principal centro de vendas por atacado de São
Paulo.
•^
Os preparativos começam em maio, tanto nas
de samba quanto nas oficinas
quadras das escolas
dás fábricas. "Quem trabalha, não pode levar o
carnaval na brincadeira", diz o comerciante Wilson
Sacia, há 30 anos no ramo, proprietário da Dóris
Môda, lançador no Brasil da renda frou-frou
(renda de pano amassado) e do tecido de lantcjoulas.
— O que eu mais gosto no carnaval é de
vender os meus artigos — afirma ao mostrar uma
blusa feita em roletê branco e prateado encomendada pela ala das baianas de uma famosa escola
carioca — que ele faz questão de manter em
segredo. Para o carnaval deste ano, ele já vendeu
200 mil metros de tecidos, 45 mil peças de jabot
(plissado com viés colorido) e 30 mil peças dc froufiou.
"Plumas rosas e verdes
para a Mangueira,
áiüis
•'iífiír para a Portela, brancas para a Beija-Flor e
T"b
-m
Jh
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carnaval

As pernas roliças das exuberantes mulatas
cariocas encontram seu brilho no Depósito São
Jorge, do comerciante Salvador Dibe, orgulhoso em
ver 3 mil pares de suas meias desfilarem no Sambódromo. "Prateada ou dourada, não importa", diz
¦ Dibe. "A meia tem que ser resistente", afirma. Tão
resistente quanto o couro do pandeiro dos passistas
sambam aos pés das mulatas, de preferência
que
i comprado na Fábrica
de Instrumentos Gope, em
Embu-Guaçu, na Grande Sáo Paulo. "Os ritmistas
das escolas não têm dó dos instrumentos", comenta
Maria Rodella, proprietária da fábrica, satisfeita
por ter vendido 1.300 instrumentos da linha de
percussão para animar as baterias da Portela e da
Beija-Flor.

Jr

Laurindo compra na Loja Brilho
assim vai", diz Lola Feghalc, proprietária da Loja
Brilho, ao computar a venda de 12 mil plumas de
uma só vez no mês passado. Uma quantidade
pequena, perto da tonelada vendida por Elias
Ayoub, do Palácio das Plumas, que todos os anos é
convidado pela Riotur para assistir de camarote ao
desfile do carnaval carioca. "É extremamente gratificante ver o que essa gente faz com os nossos
produtos", garante Ayoub."
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Com saudade "do tempo em que o dinheiro era mais fácil", ele lembra que em 87
chegou a construir 15 trios novos para blocos
de Salvador, algumas cidades do interior e
outras capitais do Nordeste, exportando principalmente para Recife e Maceió. Em 88, a
situação apertou um pouco e os Tapajós só
construíram oito trios.
Além disso, os irmãos Tapajós têm outra
grande preocupação. Apesar dos NCz$ 200 mil
gastos, o trio corre o risco de não ir às ruas por
falta de patrocínio. O prefeito de Salvador,
Fernando José (PMDB), já informou que não
tem dinheiro para financiar as apresentações
do grupo. Raimundo esperava fechar um contrato esta semana, mas até agora não tem nada
certo. E alega que não pode arcar com as
despesas sozinho, pois, além do investimento
da nova carroceria, precisa pagar os m,usicos.
Resultado: se à última hora não aparecer um
patrocinador, o Tapajós pode ficar na garagem, no subúrbio de Periperi, onde funciona a
indústria.
— Será uma decepção completa — lamenta Raimundo. A família Tapajós tem três trios:
o que foi construído este ano, se tudo der
certo, deverá animar os foliões da capital; os
outros dois foram contratados por NCz$ 30 mil
cada, para tocar nas cidades de Porto Seguro e
Santa Cruz de Cabrália, no Sul do estado.
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OVER

üg
YJn
jfn!
tr.l
ÔF
t.W

A crise econômica atinSALVADOR—
giu em cheio o maior carnaval de rua do
país. Depois que a Prefeitura de Salvador
anunciou que só teria dinheiro para financiar a
iluminação decorativa do Centro da cidade, os
fabricantes de carrocerias para trios elétricos
queixam-se agora das poucas encomendas recebidas.
Ao contrário dos anos anteriores, pouquíssimos trios novos foram construídos para o
carnaval de 89. Os irmãos Tapajós, por exempio, do Trio Elétrico Tapajós, um dos mais
requisitados do carnaval baiano e os maiores
fabricantes de carrocerias do estado, só receberam três encomendas, assim mesmo para o
interior. "Ninguém teve dinheiro para fazer
trio. O jeito foi reformar os antigos", atesta
Raimundo Tapajós.
Todo ano, a família coloca um trio novo
nas ruas e agora, "só para não acabar com a
tradição", foram investidos NCz$ 200 mil na
construção de uma carroceria e na aquisição
de sofisticados equipamentos, "70% deles importados", informa Raimundo.
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Baianos se queixam da
falta de dinheiro para

A folia, porém, não seria completa se não
fossem as cartas de crédito assinadas pela União das
Escolas de Samba de São Paulo, com as quais os
as compras
presidentes de algumas escolas fazem"Não
dá para
hoje para só pagar no mês que vem.
esperar a liberação da verba antes de pensar na
fantasia", explica Edlés dos Santos, sccretária-geral
da União das Escolas de Samba paulistanas, este
ano conveniada com oito lojas da região da 25 de
Março para as quais já enviou NCZ$ 15.600,00 em
nome de alguns filiados.
Como ela, centenas de sambistas têm encontro
marcado com os vendedores da 25 de Março nas
vésperas do carnaval de 1990. "Pelo menos uma
coisa a gente tem em comum", diz José Cláudio
Laurindo, presidente da Unidos do Morro, de
Lençóis Paulistas, a 280 quilômetros de São Paulo.
"Todos
queremos ser nota dez."
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Americanos

americana, Bush deixou claro que pelo menos
durante sua administração os velhos ideais fica"porque nunca
ficaram
ram novos outra vez
ultrapassados". A dívida externa de 400 bilhões
de dólares (a maior dívida externa do planeta) e a
dívida interna de 2,4 trilhões de dólares (quantia
quase impossível sequer de mentalizar para quem
vive na periferia) são problemas de tirar o sono de
governantes, mas não são as únicas nuvens no
horizonte.
Theodore Sorensen escrevera antes da eleição que o novo presidente deveria perceber,
como do outro lado do mundo Gorbachev segurainente já percebeu, que o poderio militar não é a
única força que conta no mundo atual e que a
segurança nacional de uma superpotência talvez
seja mais ameaçada por drogas, terrorismo, movimentos políticos e forças econômicas do que pelo
arsenal nuclear da outra superpotência.
O antigo secretário de Estado, George
Shultz, trabalhou na formação de uma consciência nacional a respeito do conceito de simetria de
superpotência. A simetria, como disse Sorensen,
é um conceito útil. Reflete uma tradição america- Cartas
na de lisura e equilíbrio. Atende também à
Dívida externa
insistência da União Soviética de ser tratada
Tomando empréstimos para pagar jucomo superpotência, com direito de expressão e
ros, o Brasil não saldará sua dívida nunca!
de influência iguais aos americanos.
E se vamos tomar medidas decisivas e
anos.que
Cada sistema tem os seus valores, de direitos
precisas daqui a 100 ou 200"quem
tomemos agora. A moda de
vem
humanos e de contenção ética. Mas o avanço na
atrás fecha a porta" já se acabou. Sem
redução mútua das tensões entre as superpotêndúvida não temos meios de nos livrarmos
cias exige lideranças firmes, de larga visão e
dessa trágica responsabilidade, a principal
causadora da morte de fome de centenas
flexíveis, de ambos os lados. Coincidentemente
de milhares de crianças e de adultos, que
ou não, há muito não se vê um tipo de simetria de
não tiveram culpa, como não terão os que
liderança como agora nas superpotências.
vão nascer, da incompetência e desmandos do passado. Só um pai desnaturado
Nenhuma superpotência, como assinalou Sodeixa morrer um filho, de fome para pagar
rensen, pode ampliar indefinidamente seus comjuros, mesmo que não seja um devedor
relapso. Segundo disse o Presidente, os
promissos militares sem arriscar a própria estabibancos não quebrarão se as dívidas não
lidade econômica interna, nem agir por conta
forem
pagas. Está na hora de um novo
num
mundo
cada vez mais interdepenprópria
Plano Marshall, "que restabeleceu, para o
dente, e nem mesmo pôr à prova seguidamente a
que foi criado, a saúde econômica da
vontade ou a paciência recíprocas em conflitos do
Europa empobrecida, no após guerra" e
que beneficiou, principalmente, a AlemãTerceiro Mundo.
nha e o Japão, vencidos; em conseqüência
Bush se mostrou consciente de que deverá
do
que são hoje dos mais prósperos países
dar passos difíceis, "talvez distribuindo os recurdo mundo! Já pensaram no Brasil sem
dívidas? "Ninguém nos segura" Clodosos de outras maneiras, tomando decisões prumir de Sá — Rio de Janeiro
dentes e honestas, baseadas na necessidade e na
Plano Verão
segurança" Mais uma vez aflorou um tema que
Falta um item importante no Plano
John Kennedy já tratara há 25 anos, quando,
Verão: a maneira mais simples e eficaz de
falando na Universidade Americana, propôs: "Se
diminuir o déficit público e controlar a
não podemos acabar agora com nossas difereninflação seria diminuir em 70% o número
de políticos. Ninguém sentiria sua falta.
ças, podemos ao menos contribuir para garantir
As economias feitas com os supersalários
um mundo de diversidade. Pois, em última análie mordomias poriam logo ordem na caixa
se, nosso vínculo comum mais básico é: todos nós
do governo. Carla Allmenrocdcr — Rio de
habitamos este pequeno planeta. Todos nós respiJaneiro.
"Marulhosgate"
ramos o mesmo ar. Todos nós nos preocupamos
com o futuro de nossos filhos. E todos nós somos
Com o assalto ao prédio da Av Atlânmortais."
tica, a história se repete ao do caso
Walergate na América do Norte. Logo
que os assaltantes foram presos, apareceram advogados para defendê-los. Quem
Engano
Perigoso
os avisou? Será que foi algum sargento,
Congresso Nacional continua sintonizado no
tenente ou delegado de Polícia? Ou muito
Congresso e o Executivo. Pelo menos é assim nos
O sentimento constituinte
mais alto? Lá, na América, um Presidente
regimes que adotam essa prática agora chegada
porque não conseda República "caiu" Paulo Lcyraud —
de
se
libertar
das
ao Brasil. Há uma diferença, no entanto, entre a
guiu
princípio para
posições
Rio de Janeiro.
operar na prática política. Mesmo antes desta
contenção dos poderes legislativos de que dispuRemédios
nhf o Executivo e a desconfiança com que passou
prova a que se submete na votação das medidas
De há muito tempo as drogarias adotaa ser tratado pela representação política nacional.
provisórias, a representação nacional não foi
ram a prática de encobrir o preço máximo
capaz de botar o pé no chão para completar a
O Brasil fez mais da metade do caminho para
declarado pelos fabricantes de remédios
nas embalagens, colando sua etiquete prótarefa que dependem da legisção complementar
chegar ao regime parlamentar de governo. Faltou
pria, também de preço máximo. Quando
aos constituintes a coragem de dar esse passo.
para tornar a Constituição uma realidade.
se tenta descolar a mesma para verificaO comportamento atarantado dos congresPara ser coerente, o parlamentarismo teria que
ção, o que raramente se eonsegue pois
sistas, diante das medidas provisórias que, com
inutiliza o papelão da embalagem, em
adotar o distrito eleitoral para aumentar a escassa
caso
de sucesso constata-se então a grande
constituintes,
criaram
antes,
confirma
a
representatividade que resulta do voto proporciopoderes
diferença a mais existente. As drogarias
necessidade de um reexame do que sejam as suas
nal. Mas alguns instrumentos da prática nos
foram autorizadas a agir dessa maneira?
novas responsabilidades O momento nacional é
Fernando Pontes — Rio de Janeiro.
regimes de gabinete permaneceram, e estão sendispensa
difieulênfase
e
na
natureza
das
a
do
usados
sem
a
convicção dos que apostam no
grave,
Fiscalização
dades que a inflação criou para todos,"sem excluir
parlamentarismo
A interdição de famosas casas noturo Congresso. A ameaça de sobrevir a hiperinflanas do Rio de Janeiro realizada pela
Todos esses pontos imprecisos vão dificultar
Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros é
ção não diz respeito apenas ao Executivo.
as relações entre o Executivo e o Legislativo por
um ato de respeito ao público que freAs primeiras reações, incluindo a devolução
mais algum tempo, até que os congressistas
qúenta as referidas casas. No entanto, o
da medida 33, deram a medida de um persistente
fato me levou a indagar sobre a situação
despertem para as responsabilidades que os espemas extemporâneo sentimento de soberania que
das escolas públicas: a quem caberia a
ram. No caso das medidas provisórias, podem
fiscalização das escolas públicas que funse presume acima da própria realidade economiestar fazendo pose para uma História do passado,
cionam de forma precária, com instalaca. política e social. A segunda fase não corrigiu a
çóes elétricas deficientes, sem nenhum
supondo investir nas futuras eleições. Fatal engamegalomania representativa. Na questão da poliextintor de incêndio e, em alguns casos,
no, se a inflação não for domada rapidamente.
até mesmo sem água potável para alunos e
tica salarial ou no exame das preliminares para o
Eles serão cobrados pelos cidadãos antes das
professores? Será que a Polícia Civil e o
programa de privatização das empresas que o
Corpo de Bombeiros conhecem o prédio
eleições. Pois a nação dá sinais de que está se
Estado tem em seu poder, e que lhe excedem a
onde funciona a Secretaria Estadual de
desfazendo rapidamente das ilusões com que se
Educação, no Rio, na Rua do Passeio, 62,
capacidade de gestão, o Congresso decidiu como
elegeram esses representantes incapazes de pene em Niterói? Será que a clientela das
se fosse ainda um poder constituinte no primeiro
escolas públicas (professores/alunos) mesar objetivamente e falar com clareza, mesmo
dia da criação de um país inexistente. Essas
recerão o mesmo tratamento, o mesmo
diante de uma crise com as proporções dessa
que
respeito da Polícia Civil, do Corpo de
empresas produzem despesas insuportáveis num
paira sobre as instituições.
Bombeiros, do governo do estado e da
de
combate
à
inflação
para possibilitar
programa
imprensa?
M. G. R. Maia — Niterói (RJ).
Com presidencialismo ou com parlamentarisa retomada do desenvolvimento.
Demissões — I
mo, a responsabibilidade do Congresso é a mesO entendimento das medidas provisórias,
ma.
Nao
Nesta dispensa de funcionários públiaumenta
nem diminui com a omissão ou
que puseram fim à longa era dos decretos-leis,
cos
há casos a considerar como os cientiscom
a
intolerante
uma
relação
de
confiança
entre o
presunção
pressupõe
tas etc. Por outro lado, sabe-se que Sarnev
e Mailson nomearam para a nova Secretaria do Tesouro afilhados sem concurso,
cm
detrimento de concursados com longos
de
E1
Ética
Questão
anos de casa Está na hora do Congresso
fazer justiça e revogar tanta injustiça
depoimento dos banqueiros que denunciaTudo que se passa em seus negócios precisa
Margarida Cunha — Rio de Janeiro
ram em novembro à direção da Petrobrás a
ser feito dentro da maior lisura e transparência
Demissões — II
tentativa de suborno por parte de funcionários da
As pessoas que não foram dignas da confiança
O JORNAL DO BRASIL publica dia
subsidiária Petrobrás Distribuidora (BR) oferece
dos que as indicaram para o cargo deveriam ter
18/1/89 que. segundo um assessor do goum pouco mais de transparência ao episódio da
demissão
imediata
não
terem
correspedido
por
verno, o presidente Sarnev "lavou as
movimentação das contas da segunda maior emmãos" ao deixar para o Congresso a
pondido às expectativas, tão logo vieram à luz as
decisão de demitir 90 mil funcionários
denúncias.
presa do pais em faturamento anual, com mais de
poúblicos. A demissão foi anunciada antes
USS 5 bilhões.
O que esse episódio mostra, infelizmente, é
da edição do último "pacote" e foi aguarO que começa a ficar claro é que houve, de
a
sociedade brasileira está negligenciando a
dada com grande interesse por todos os
que
fato. uma tentativa de funcionários da BR de tirar
brasileiros que suportam o ônus de manter
ética em suas relações. Procura-se tirar vantagem
o excessivo quadro de funcionários, quer
vantagem pessoal na movimentação profissional
de tudo no dia a dia. E os cidadãos que acabam
seja federa), estadual ou municipal. Semdos elevados depósitos e operações de cobrança
por ocupar cargos públicos também se valem da
pre foi ação comum no Brasii a nomeação
da distribuidora estatal de derivados de petróleo.
Lei de Gerson. O país não precisa purgar-se
de funrionárioso públicos por simples apaI drinhamento político sem qualquer comUma empresa estatal e em especial uma subsidiáapenas do processo inflacionário. Precisa afastar
promisso com a rea! necessidade de pesda
Petrobrás. principal empresa do país e
ria
a chaga da corrupção dos negócios públicos.
1 soai A Câmara de Vereadores Jo Rio de
motivo de orgulho dos brasileiro, não pode ficar
Precisa reintroduzir a velha ética como coisa nova
1 Janeiro, por exemplo, mantém 2.800 funV ^
^
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exposta a suspeitas
na vida pública e no dia a dia do cidadão
o completar a primeira semana de trabalho
na Casa Branca, o presidente Bush mandou
elaborar um projeto de lei fixando padrões éticos
mais rigorosos para os funcionário públicos. Outra novidade é que o presidente deseja também
estender estes limites éticos ao Legislativo e ao
Judiciário. São todos funcionários públicos, igualmente servidores de uma sociedade que os elege,
nomeia-os e paga-lhes o salário, portanto comprometidos com a moralidade indispensável ao
complexo e controvertido exercício de trabalhar
pelo bem público.
Está assim o presidente dos Estados Unidos
cumprindo um dos pontos principais do seu
discurso de posse, quando proclamou solenemente: "O poder nos foi dado não somente para
cumprir nossa agenda, nem para nos afirmar
diante do mundo e muito menos para projetar
nosso nome. Só existe uma maneira de usar o
poder: para servir às pessoas."
O republicano Bush aperfeiçoa uma fórmula
que marcou, quase trinta anos antes, o discurso
de posse de um democrata, John Kennedy, que
proclamou a necessidade de não pensar apenas no
que o país pode fazer pelas pessoas, mas principalmente no que as pessoas podem fazer pelo
país. Pela primeira vez se invertia a concepção
viciada de que a ascenção ao poder é uma
garantia do sucesso particular, a senha para a
abertura do cofre de todas as benesses.
Bush expandiu o conceito ao lançar a idéia
da necessidade de os americanos buscarem "um
novo engajamento na vida do próximo", isto é,
pensar numa palavra chave do vocabulário de
poder: comunidade. Quando se pensa em comunidade, deve-se também pensar no instrumento
que a sociedade democrática criou para discutir e
atualizar os seus bens morais e materiais: os
partidos políticos.
Aos inimigos políticos Bushsugeriu uma oposição leal e deu exemplo: "Aqui está a minha mão
estendida." Na prática, pediu aos parlamentares
que abandonem os motivos partidários em favor
da discussão de idéias sem dar importância à
origem política. "Vamos negociar, mas vamos
produzir. Não fomos feitos para ficar apenas
debatendo."
Em suma, Bush afirmou que um país não é
ele mesmo se não estiver engajado numa proposta moral que possa enfrentar os desafios do
mundo moderno, indo desde a existência de
desabrigados, desempregados, até o combate à
droga (que entrou nos Estados Unidos como uma
"bactéria mortal") e aos mais complexos
problemas econômicos, entre eles o déficit interno e a
dívida externa.
Ao retomar alguns dos temas caros à moral
A

vereadores. O mesmo ocorre com a grande maioria dos municípios brasileiros. No
ano passado, quando de uma greve de
funcionários em Brasília, o JB publicou
que com a diminuição do efetivo de pessoai, provocada pela greve, os serviços
fluíram com mais rapidez em vários ministérios. Vê-se, então, que o acúmulo de
pessoal chega a prejudicar o andamento
dos trabalhos e que, realmente, uma apreciável parcela do efetivo existente não é
necessária. Ora, sabe-se de há muito, que
um dos motivos geradores do déficit público e grande realimentador da inflação é a
astronômica folha de pagamento do funcionalismó nacional, assunto que envergonha esta nação pobre, humilha os desafortunados e afronta os totalmente desassistidos, como os nossos irmãos nordestinos.
L. Brígido
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O Presidente prometeu de viva voz à
nação, que agiria com rigor e que tudo
faria para levar avante o novo plano
cruzado. Demitir o pessoal em excesso,
ineficiente e sem concurso era uma das
necessidades por ele mesmo apontadas.
Sarney chegou a assinar e publicar o
decreto, ato que é de sua competência e
responsabilidade, pois refere-se a funcionários que servem — ou não servem — ao
Poder Executivo. Porém o Presidente tem
"bonzinho" e não podia
perder
que ser
prestígio político com as demissões. Assim, sem qualquer cerimônia, desfez o ato
"abacaxi"
para o
já publicado e passou o
Congresso. Quem irá acreditar num plano
cujo primeiro passo é titubeante e indefinido? Quem terá esperança numa nova
ordem que não venha respaldada pela
moral, a dignidade e a coragem? (...).
Dalilo Frócs — Rio de Janeiro.
Emoção
Me emocionei sobremaneira com a
carta do Sr. Miguel Oliveira de Sá, publicada nessa Seção em 16/1/89. Pena que
"nossos"
políticos e autoridades (?) são
tão tendenciosos, populistas c incompetentes. Rezemos paa que este quadro
mude urgentemente. Minhas condolências
pela perda do amigo Artur Sérgio Tardin
— Rio de Janeiro
Acloç;ao
No momento em que praças, canteiros
centrais de avenidas e até animais do Zôo
foram adotadas, seria interessante que
alguns privilegiados economicamente desta cidade adotassem um funcionário municipal, de preferência um profissional da
educação. Empresas, bancos e até as damas do soçaite poderiam adotar um ou
mais desses profissionais. Afinal de contas
seria bem melhor poara os ricos se todos
os pobres fossem educadinhos. Aparecida
de Souza — Rio de Janeiro.
L. Brígido

Privilégio
O marajuiz Wagner Pimenta continua
triunfante Não só retomou seu passeio
por Santa Catarina em carro oficial, às
custas dos nossos impostos, como recebeu
um aumento! No dia 6/1/89, pela Lei n"
7.722, art 1" (DO de 9/1/89). seu salário
básico passou a ser CzS 812 mil 67
Escondida no 5 2" há uma "representação
mensal" concedida pelo Dec Lei 2.371
de 18'I1/87. que deve ser igual ou superior
a 200ré! Com isso. o salário sobe para. no
mínimo. CzS 2 milhões 400 mil! Sem
gastar nada com automóveis para seus
catarinenses passeios particulares e de sua
família!
Há mais: 5^ por qüinqüênio, sobre o
básico e sobre a representação. Há mais:
para esses qüinqüênios e para aposentadoria, são contados até 15 anos de exercício
da advocacia exercida fora do serviço
publico! Aliás, muito justo, porque, pelo
mesmo DO. o Procurador Geral da JuMiça do Trabalho (trabalhando no mesmo
Tribunal do mwaiuut v:n r.mhar hí ?

Por eqüidade, todos os engenheiros,
médicos e outros liberais vão poder contar
o tempo trabalhado entre a formatura e o
ingresso como funcionário! Se a burra c a
mesma, por que só os advogados terão
direito a nela mamar? Ocorre que, pelas
leis trabalhistas, caso o marajuiz tenha
descontado para o lapas como advogado,
quando completar 65 anos terá direito a
outra aposentadoria! A mulher do marajuiz é quem está certa: nós todos estamos
é com inveja! Depois o Presidente da
República não atina com as causas da
inflação! Gustavo Borges — Rio de Janeiro.
Privilégios
Ainda há esperança, c o que sinto
quando sei que existem pessoas como essa
senhora, D. Regina Gordilho. Esta mulher é uma guerreira contra as injustiças e
leia-se: injustiças de todo o tipo, e não só
as pessoais, que todos nós conhecemos.
Bonito o trabalho que ela está fazendo na
Câmara dos Vereadores e que venho
acompanhando pelas notícis no JORNAL
DO BRASIL. Acabando com os privilégios de meia dúzia de vereadores, prepotentes, egoístas e que não têm ao menos
um pouco de pudor, pois ainda se atrevem
a tomar atitudes agressivas contra a mesa
diretora e formar o tal do bloco dos 15
(JB, 11/1/89). O que esses vereadores
querem? Reclamar de que? De dividir
com seus colegas de trabalho os seus
privilégios? O seus gabinetes senhoriais?
As suas vagas cativas? Por favor tenham
um pouco de vergonha que o povo já esta
cheio de gente dessa laia. (...). Elizabcth
R. de Andrade Marzano — Rio dc Janeiro.
Cobranças indevidas
Venho sendo vítima de cobranças indevidas por parte da Telerj há cários
tneses. Tenho uma amiga nos Esatdos
Unidos e ligo para esse país esporadicamente, mas sempre cronometro o tempo e
anoto o dia e a duração do telefonema.
Ocorre que nas últimas contas constam
telefonemas em dias que efetivamente não
foram dados e quando registram os realmente efetuados, o tempo de ligação é
sempre maior do que na realidade transcorreu. Reclamei várias vezes por telefone, mas a funcionária da Cia. liga dias
depois e diz que a conta está certa. Será
que o computador está com defeito? Se
está, por que ele só erra em benefício da
Cia? (. .). Waltcr Costa — Rio de Janeiro.
Protesto
No dia 20/1 à noite fui dar uma caminhada com uma amiga. A certa altura
comecei a sentir sede e, casualmente,
passávamos perto da rua Paul Rcdfern.
Lembrei de entrar num botequim chamado Lord Jim para tomar alguma coisa. O
porteiro disse que tinha ordens dc não
deixar entrar brasileiras desacompanhadas. Disseram-me que os proprietários do
tal botequim são ingleses. Então pergunto: aquele velho problema dc mulher
entrar em lugares públicos sozinha ainda
continua? Ou será que os proprietários do
Lord Jim estão pensando que estão em
sua colônia africana? Esta é minha pátria.
Aqui fica meu protesto contra os proprietários do Lord Jim. Nilce Carvalho dc
Souza — Rio de Janeiro.
Confronto
De acordo com o JB de 20/1/89, o
governo gastará em janeiro NCz$ 1.3
bilhão com o funcionalismo. De acordo
com o Zózimo são 1.568 milhão de funcionários. Dividindo 1,2 bilhão por 1.568
milhão, chegamos à conclusão de que o
salário médio dos funcionários públicos é
dc NCzS 829 por mês. Note-se, é o salário
médio, não o salário máximo. De outro
lado o JB noticiou em 16/1 que o INPS
gastará, neste ano inteiro, NCzS 10.2
bilhões com os vencimentos dos 12 miIhões de aposentados e pensionistas. Isso
dá NCzS 850 por ano para cada aposentado, ou na media NCzS 65.38 por mês.
Quer dizer, o aposentado médio ganha
um salário mínimo O aposentado médio
ganha por ano o que o funcionário público
médio ganha por mês!
Não sei como pretende o governo,
com este orçamento cumprir o dispositivo
constitucional que o obriga a pagar a
partir de maio-89 aos aposentados, em
termos reais, exatamente o que receberam
no primeiro mês de beneficio. Eu contríbui com 20 salários mínimos, entrei em
benefício com nove. Este mês recebi 3,6
salários. Com o Plano Verão chegarei a
quatro. Será que é por isso que se pretende transferir as contas do INPS para o
Ministério da Fazenda? Werner Kubelka
— Niterói (RJl.
As cortas serão selecionadas para publí- I
cação r» todo ou em porte entre as que j
tiverem assinatura, nome completo e legi* |
vel e endereço que permita confirmação
prévia.
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Empreendimentos

Wilson Figueiredo
importante é chegar bem, segundo o anúncio cia
O Goodyear que o presidente Samey adotou no último
ano do seu mandato. Para quem entrou mal e não se
realizou em quatro anos, é importante sair bem.
A televisão é a mesma, para o presidente e a Goodycar. Numa das peças, o motorista vai apanhar a sogra,
mas volta sem a passageira. Não é certamente intenção do
anúncio fazer humor com o lapso de atenção. Chegou bem
pelos pneus, é claro. Na outra, o motorista e sua mulher no
meio da viagem se lembram de verificar se o cachorro estava
bem, e descobrem que haviam rebocado o treiler alheio. O
importante é chegar bem, mesmo que tudo dê errado.
O lançamento do cruzado 3 pode ser o tema, se
resultar numa grande trapalhada, do terceiro anúncio da
série — "o importante é chegar bem". Irra! que é ter
coragem uni presidente dar o braço à ortodoxia monetária,
mesmo no último ano, num país em que ela não tem Ibope.
Destemor mesmo, no entanto, é o presidente Sarney,
na terceira tentativa de levar o cruzado ao sucesso, desafiar
duas normas universais que não excluem o Brasil dos seus
efeitos. Uma — a Lei de Murphy — prescreve que, "se
alguma coisa pode dar errado, dará" O cruzado tem sido
uma demonstração convincente de que Murphy não erra. A
outra, formulada por Hegel, admite que os grandes acontecimentos e personagens históricos podem se repetir uma
vez. Marx acrcscentou-lhe o parágrafo que ressalva: desde
que a primeira representação como tragédia e a segunda
como farsa.
O presidente Sarney já está na terceira versão e, na
tentativa de correr o risco do fiasco, deve ter considerado
que, no seu período, nada sobra que conte para a História
do Brasil. Nada para se contar no futuro. Então, faz de
conta. A repetição de um insucesso político não é apanhada
pela observação de Marx. O plágio é uma segunda natureza
num país de escassos produtores de História e onde não se
respeitam direitos autorais. O importante é sair bem.
A nova República demonstra que a Lei de Murphy não
abre exceção: o que tem de dar errado, acaba dando. As
circunstâncias da sua proclamação foram portadoras da
garantia de que não teria como dar certo. Sarney veio
reunindo em carteira, durante quatro anos, as credenciais
para dar com os burros nágua, mas ao chegar diante do
Rubicão entendeu que o importante é chegar bem. Em<
pacou.
A versão final do cruzado vem a ser a primeira com as
correções da segunda e, mututis mutandis, ornamentada
com a austeridade reclamada pela recessão. Desta vez os
preços, que não são trouxas, subiram antes do congelamento à sombra das tarifas mais altas com que se preveniu o
governo diante da incerteza. Não será de boi gordo a
questão desta vez, mas de vacas magras. O congelamento
dos salários garantiu o anticlímax da recessão para afastar,
com um toque de classe, aquela nuvem de consumidores que
da outra vez depenaram as prateleiras dos supermercados.
Visto com os óculos da benevolência, o cruzado 3 vem
a ser uma nova versão do primeiro colorida por computador. Ou, como preferem os do ramo, colorizada. Desta
vez vamos, não importa para onde. Irra! que é jogar
coragem fora, desafiar Marx & Murphy tendo a recessão por
madrinha. Nenhum dos dois sócios da firma de catástrofes
diz novidade. Desde o século passado se sabe que o barbudo
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faz cabeça mas não faz barba. No nosso tempo, Murphy
passou a ser para a incompetência o que Newton foi para a
gravidade. O que tinha de dar errado vinha, desde a
Antigüidade, fazendo estragos que se atribuíam a razões
ocultas. Murphy acabou com a desculpa sobrenatural nos
casos de incompetência.
Até demonstração cm contrário, a repetição de um
fato importante é imitação histórica barata. H o que estiver
destinado a dar errado não conseguirá dar certo. Sarney não
considera atentamente a Lei porque a recíproca não é
automática: o que possa dar certo não tem garantia de que
dará. Depende dele.
Com direitos autorais sobre personagens que empreendem grandes espetáculos históricos, desde o seu IS
Brumário — onde se encarrega de Luís Bonaparte (o
sobrinho que se deu mal por tentar repetir o tio) — Marx
mostrou no prefácio da segunda edição alemã como se
criaram na França "circunstâncias e uma situação tais que
permitiram a um personagem medíocre o grotesco desempenhar o papel de herói" No último ano do governo Sarney e
noutras circunstâncias, temos a mesma moeda surcca de três
zeros e o mesmo presidente com precedentes desabonadores.
Ao concluir o seu discurso contra a hiperinflação (e
discretamente simpático à recessão), o presidente já era
outro não obstante continuar o mesmo: foi o primeiro a
acreditar no que ia dizendo na televisão. Ao final, o
Voltou a ser o
otimismo coloria-lhe as faces no vídeo.
"Decretei um novo
rádio.
das
sextas-feiras
pelo
gabarola
choque na economia" — anunciou com a energia de uma
hidrelética ao ser inaugurada. Proclamou a paridade do
cruzado novo com o dólar, e acreditou.
Sarney escapou por pouco, porque não repetiu ninguém. Reutilizou uma criação sua e por isso nada ficou
devendo a Marx. O importante é chegar bem? Evitou
repetir o único modelo que lhe tira o sono: Alexandre
Kerenski, na transição que deu errado. Escapou de Marx
mas terá ainda que passar |jor Murphy
No seu tratado de corolários, o miírphólogo Arthur
da Lei de
Bloch relaciona as mais explícitas implicações "um
Murphy com o sentido de proporcionar ao leitor
pouco
de alento para enfrentar as agruras da incompetência e das
safadezas alheias".
Como no jogo do bicho, a possibilidade de dar errado
(que é teoricamente igual à de acertar) está garantida por
todos os lados. Na prática, no entanto, o erro tem precedência.
No caso de um surto de baixo astral, trazido pela
recessão, são recomendáveis aos otimistas alguns corolários
extraiu da Lei de Murphy:
que Bloch
• "Nada é tão fácil quanto parece" se destina ao
consumo três vezes ao dia pelos que acreditam em planos
bem feitos.
® "Se há possibilidade de várias coisas darem errado,
dará errado a que causar mais prejuízo" — é para ingestão
todos os dias úteis, no café da manhã.
por empresários,
© "Havendo quatro maneiras de uma coisa dar errado, e se passar pelas quatro, uma quinta maneira surgirá do
nada" — é para ser tomada em jejum, acompanhada de
meditação, por banqueiros e seguradores.
a "Toda solução cria novos problemas", pelo discreto
toque dialético, se recomenda a intelectuais de esquerda
com prevenções ideológicas em relação a Murphy
De alguma forma, o importante é estar bem.

mamação

Fernando Pedreira
1^8 alta mencionar outra característica nota
1.) -EL vel do Estado, entre nós. Embora tenha
sido o agente cardeal da modernização do país, ele próprio
não conseguiu modernizar-se inteiramente e, em muitos
aspectos, continua patrimonialista. Dentro do Estado há,
pois, uma contradição que ninguém até aqui pôde ou sequer
tentou resolver: o corpo de tecnocratas e administradores, a
burocracia profissional, comparte os privilégios e riscos da
administração pública com os amigos, familiares e favoritos
do presidente e mais os amigos, familiares e favoritos dos
ministros, governadores e demais chefes e chefetes políticos.
A contradição entre essa sociedade cortesã e a burocracia
profissional não imobiliza o Estado, mas torna certamente
sinuosa e difícil sua marcha (...).
Assim falava o mexicano Octavio Paz (El O gr o
Filantrópico), tentando explicar a seus compatriotas por que
são frustrantes c tortas as coisas de governo em nossa infeliz
e encalorada América Latina. Somos vítimas de um passado
que vem de longe, vem das nossas origens e raízes culturais
mais fundas, e do qual a modernização das últimas quatro
ou cinco décadas não conseguiu nos livrar inteiramente
No fundo do peito, continuamos patnmonialistas. A
cada crise, a cada ensaio de reforma, essa verdade antiga
reemerge com inesperada força, e só então nos damos conta
de como é vasta e inumerável a rede de cumplicidades que
forma o tecido das nossas elites governantes, sem respeitar
sequer fronteiras dc classe, de educação ou de região.
Ainda agora, diante da inflação que o engolia, talvez o
presidente José Sarney tenha feito de propósito; talvez ele
tenha proposto ao país e ao Congresso a demissão dos
funcionários (alguns milhares de funcionários) sabendo que
com isso desmascararia seus adversários e críticos e mostraria que os brasileiros (os das elites) são afinal todos iguais:
clientes e beneficiários de uma concepção viciosa e retrógrada da coisa pública — cidadãos contribuintes que na verdade
nada niais aspiram senão a tornar-se — se já não o são —
cidadãos contribuídos, empregados e subsidiados pelos
dinheiros públicos...
O número de funcionários c empregados estatais, nos
vários ramos e dependências da administração, é escandalosamente alto. A grande maioria não tem o que fazer (e faz
greve) cercada de privilégios, vantagens e garantias de que
os trabalhadores comuns, os verdadeiros, não dispõem Nos
últimos quatro anos, as nomeações multiplicaram-se assustadoramente, dobrando os encargos do Tesouro com as
verbas de pessoal. Não seria o caso de dar um basta nesse
estado de coisas e demitir ao menos os que ainda podem ser
demitidos?
A resposta do país é um sonoro Não! Nem o governo
assume a responsabilidade que lhe cabe, nem muito menos o
Congresso (o dos trens da alegria), e nem sequer os
jornalistas, os professores, os intelectuais, a própria esquerda. que se pretende reformista e modernizadora. Acusam-se
todos, uns aos outros, mas na verdade o país inteiro (o pais
que conta) une-se para náo demitir e, de fato. para nomear
mais, nomear de novo, logo (e sempre) que isso seja
possível
Ficamos onde estamos. A responsabilidade dos gover
nantes e dos políticos e grande, mas talvez seja hora de dizer
que a nossa responsabilidade, a responsabilidade dos jorna
listas não é menor Uns nomeiam, outros são nomeados. os
ativos e os passivos Trinta anos atrás, trabalhando ainda
como "foca" na redação do Diário de S. Paulo, vi entrar na
sala uma vasta comitiva de dignitários de um congresso de
tribunais de contas. Um dos visitantes era M. Paulo Filho,
diretor do velho Correio da Manhã do Rio e amigo de minha
família. "Você já tem um emprego público?", perguntoume ele. "O importante é conseguir um bom emprego
público."
Nos tempos antigos, os jornais pagavam mal (quando
pagavam) aos seus redatores, e a compensação, no melhor
dos casos, era a influência política para conseguir cargos t
vantagens Em conseqüência, ainda na minha geração,
virtualmente todos os jornalistas de alguma importância (e
es sem nenhuma in rtancia) tinham ei
públi>. E não só eles mas js familiares tamb

gera!
O mais difícil, na verdade, não era ser nomeado, mas,
ao contrário, depois de nomeado demitir-se, deixar o
emprego público. Talvez por isso, talvez porque desse mais
trabalho sair do que licar, a grande maioria não deixou nem
uma coisa nem outra, nem o jornalismo, nem o funcionalismo, e permaneceu (muitos permanecem ainda) até o fim
presa às generosas tetas do Estado.
Na verdade, o emprego público era (continua a ser),
na grande maioria dos casos, uma espécie de subsídio que o
Estado dava ao profissional moço (e não só ao jornalista,
mas ao médico, advogado, contador, engenheiro, datilógrafo), que a atividade privada remunerava mal. Um subsídio,
em geral modesto, mas que tende a crescer com o tempo e,
no caso dos influentes ou bem apadrinhados, as "candelárias", os "marajás", acaba sendo o equivalente burocrático
de uma pequena e vitalícia refinaria de petróleo..
Talvez se possa dizer que, até 1950 ou 60, e ainda mais
tarde nas áreas mais pobres e atrasadas do país, essas
nomeações eram menos o produto da corrupção ou da
cupidez dos interessados do que conseqüência do estado de
coisas cultural e econômico. Quem não tem padrinho —
dizia-se — morre pagão. Quem tinha... Ainda há quatro ou
cinco décadas, o Brasil na verdade era mais o país do
passado do que o do futuro. Excetuados os terra-tenentes e
uns poucos grandes comerciantes, a pobreza e a modéstia de
meios eram a regra. Pouquíssimas grandes empresas, quase
sempre estrangeiras, podiam pagar a seus profissionais
salários, digamos, modernos, decentes. E a conseqüência é
que, ao longo da primeira metade do século, raros eram os
ministros do Supremo, ou os catedráticos das grandes
escolas, que não fossem (ou tivessem sido) advogados da
velha Light.
Náo se pode dizer que o país de então fosse, por isso,
moralmente pior que o de agora. Certamente não era. Mas
era outro, afundado até as orelhas num regime oligárquicò e
retrógrado ao qual o patrimonialismo da velha herança
portuguesa caía como uma luva.
E eis aí por que a lição de Octavio Paz parece agora
tão pertinente também para os brasileiros. Nos últimos
tempos, à medida que o país novo se fortalece e procura
romper o casulo antigo em que se formou, mais viciosa e
cruel vai se tornando a contradição entre os hábitos e
apetites da "sociedade cortesã". a vasta clientela que
sustenta as cúpulas do nosso sistema político, e as neccssida
des de uma economia moderna, empreendedora e produtiva.
O que a recente experiência democrática tem mostrado é que essa e um contradição que não se resolve
naturalmente. Ao contrário, naturalmente ela piora. Nos
quatro anos da Nova República, a folha de pagamento de
pessoal do Estado dobrou, em termos reais. As repartições,
as universidades, as prefeituras, as empresas estatais estão
entupidas de funcionários. Trata-se de um conúbio sinistro e
perverso. Quanto mais os políticos nomeiam, mais fortes
ficam. Quanto mais numerosos os nomeados, maior e sua
influência política e a força dos seus lobbies.
Essa enorme massa de funcionários (a maioria mal
pagos, o que c ainda pior) representa, num país ainda tão
carente de quase tudo. um monumental subsídio ao consumo. um despropositado estímulo à improdutividade à
ineficiência e ao desperdício Fazemos precisamente o
oposto do que hoje procuram fazer os países mais ricos e
mais bem administrados imitamos os outros, os que
afundam
De quem é a culpa? De Sarney e Ulysses? O Sancho
Pança e o Dom Quixote da Nova República são hoje os
culpados mais notórios, mas a culpa verdadeira é um pouco
de todos nós: é desse regime paternalista e patrimonialista
que penetrou tão fundo na sociedade brasileira e fez das
nossas elites (vale dizer: nós mesmos) cúmplices e beneficiários. diretos ou indiretos, da vasta mamação geral.
Para não sufocar o pais novo* para romper o velho
casulo que O oprime, ê preciso dar agora um basta (quando
menos, uma meia trava) nos crescentes abusos da nossa
República clienteiista O que não se tara enquanto os
brasileiros não ouvirem o conselho do velho Capistrano e
não tomarem vergonha na cara
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Ricardo Noblat
apelo dramático foi forO mulado pelo ministro Oscar Dias Correia, da Justiça, em
reunião na manhã de sextafeira, em um dos gabinetes do
Congresso, com líderes de di• • V-*
versos partidos: "Os senhores
têm que aprovar hoje a medida
provisória 32, senão o plano
acaba. Ouro c dólar estão disparando e o congelamento de preil
ços pode ir para o espaço." A medida 32 engessou
preços e salários e introduziu o cruzado novo.
O que disse o ministro às lideranças partidárias
foi repetido, a 500 metros do prédio do Congresso,
por um assessor direto do ministro Maílson da Nobrega. Naquela mesma manhã, o assessor desembarcou
assustado cm um gabinete do 6" andar do ministério.
"O
plano acabou. O plano acabou", anunciou traindo
seu desespero. "O Congresso irá rejeitá-lo e o caos se
instalará no país." Evidente exagero.
É costume nacional, cultivado por quem está
dentro ou próximo dos governos, apontar o caos
como conseqüência irremovível do fracasso ou da
rejeição de iniciativas oficiais. O Plano Cruzado
fracassou e o país continuou no lugar O próprio
governo pôs a pique o Plano Bresser e ainda se deu ao
luxo, mais tarde, de conservar o presidencialismo
como sistema de governo e de abiscoitar cinco anos de
mandato para Sarney.
A hiperinflação, que o governo negara antes que
estivesse no horizonte do país, comeria adultos e
criancinhas se o Plano Verão não fosse aprovado pelo
Congresso. Ele acabou sendo — pelo menos no
essencial e por uma esmagadora maioria de votos.
Mas até que fosse aprovado, ali pelo meio da madrugada de ontem, a cabeça do ministro da Fazenda
quase rolou por vontade dele mesmo. E não foi blefe
de Maílson.
"O
plano não implicará perdas para os salários",
disse, repetiu e insistiu o ministro da Fazenda desde o
último domingo dia 15, quando o presidente da
República foi à televisão pedir o suor dos brasileiros
"Mesmo
que a inflação de
para derrubar a inflação.
cio
ser
venha
maior
a
que a previstl pelo
janeiro

Medidas

o

passar
não será afetado",
dos
salários
governo, o poder
assegurou Maílson no início da semana passada.
Começou a ser forçado a alterar a parte salarial
do plano quando o presidente da República o abandonou em Brasília e tomou um avião para Angola. O
deputado Ulysses Guimarães assumiu a presidência
na condição de interino disposto a fazer algo pelos
assalariados, por seu partido e por sua própria
candidatura à sucessão de Sarney. Obrigou Maílson a
recuar. Na manhã de sexta-feira, o ministro falou em
demissão.
À tarde, depois de se comunicar por três vezes
com Sarney, que se entretinha em Angola, Maílson
arquivou a idéia de ir para casa. Negociou com o
PMDB a fórmula que seria aprovada na madrugada e
elaborou um novo discurso para justificar o recuo do
governo. Pensando melhor, uma inflação além da
prevista para janeiro poderia, de fato, bater e bater
duro nos salários. O governo não quer baixar a
inflação à custa dos trabalhadores.
"A fórmula negociada não ameaça o sucesso do
Plano Verão", concluiu o ministro que, mais regularmente, ameaça pedir demissão do cargo. Antes dele,
só o ex-ministro Almir Pazzianotto ameaçou tantas
vezes ir embora. Foi parar no Tribunal Superior do
Trabalho. A aprovação da medida provisória 32,
modificada pela nova medida assinada por Ulysses e
por Maílson, serve para confirmar o que já se sabe.
O Congresso não abrirá mão, daqui para frente,
do direito que adquiriu com a nova Constituição de
co-governar o país. O governo, especialmente esse
que aí está, não poderá ousar fazer qualquer coisa
sem garantir, previamente, a existência de uma sólida
base de apoio dentro do Congresso. Recuou na
questão salarial e no projeto de transferir a administração dos recursos da Previdência Social para o
Ministério da Fazenda.
Recuou, também, no tratamento que adotara
para o crédito agrícola. As demais medidas provisórias que despachou para o Congresso, privatizando
empresas, extinguindo órgãos e demitindo funcionários, estão passíveis de serem rejeitadas. O governo
deverá transformá-las em projetos de lei sujeitos a
uma demorada tramitação na Câmara dos Deputados
e no Senado. Deve ter aprendido a lição de que
medida provisória não e decreto-lei
Os tempos são outros.

chamadas

Barbosa Lima Sobrinho
há dúvida de que a Constituição de 5 de outubro condenou
Nãocategoricamente o decreto-lei. que considerou instrumento de
governos autoritários. Mas procurou encontrar, em substituirão, medidas provisórias com força de lei. para casos de urgência, como seria, por
exemplo, o de calamidades públicas.
Mas usou de um adjetivo provisório que, ao que acredito, valeu
como traço distintivo entre os dois institutos, o do decreto-lei e o das
medidas provisórias. Mestre Aurélio nos diz que o vocábulo, além de
segundo sentido, o
significar provisão, que náo seria o caso, tem, como
dc tratar ou expressar medidas ou providências " interinas, passageiras,
temporárias" O que excluiria, naturalmente, medidas permanentes, ou
duradouras, a menos que se alegue que o adjetivo está no texto
constitucional, tão-somente, como enfeite ou adorno, o que seria
contrário às regras elementares da própria hermenêutica.
Tratando-se de matéria tão importante, como seria a ressurreição
do decreto-lei. parece-me urgente a elaboração de uma lei complementar, que venha estabelecer o conteúdo e os limites dessas medidas
provisórias, até mesmo para decidir, diante delas, a função do Poder
Legislativo.
Náo sei. por isso, como censurar a devolução de uma. ou de todas
essas medidas, ao Poder Executivo. Considero a devolução até mais
favorável do que a rejeição pura e simples, pois que daria, ao presidente
da República, a faculdade de transformá-las em projetos de lei. com a
respectiva mensagem para sua marcha normal no processo legislativo, até
se transformar cm lei, submetido o projeto ao veto presidencial, depois
de amplamente debatido nas duas casas do Congresso, ressalvado o
direito Ai apresentação de emendas ou substitutivos
O que me parece ter sido uma falha no caso presente, foi a
devolução decidida, tão-somente, pela mesa do Senado, quando deveria
ter sido proveniente de decisão do plenário das duas casas do Congresso
A hipótese de devolução é tão razoável quanto a de aprovação ou
rejeição. A Constituição não autoriza nenhuma restrição, ne-.se sentido,
aos poderes do Senado ou da Câmara dos Deputados. O que me parece
haver é o peso das reminiscénci.is do regime dos decretos-leis que. n.t
Constituição de 1967, restringia o direito de emenda pelo Poder
Legislativo, sujeito apenas à aprovação ou rejeição pelo Poder LegiMativo. Era o que se dispunha no artigo 55. parágrafo primeiro da
: Publicado i
Constiíuisjáo de
sso Nacional i
eiUrá

tempo

provisórias
outubro. O que nela se preceitua. no artigo 62, é que "as medidas
provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas
em lei. no prazo de 30 dias a partir de sua publicação, devendo o
Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas dele decorrentes". O
que poderá envolver até crime de responsabilidade, se assim se vier a
dispor na lei complementar que se vier a elaborar. De qualquer modo.
eliminar o direito de emenda será restringir faculdade do Poder
Legislativo por influência da Constituição de 1%7
Osny Duarte Pereira considerava que os decretos-leis haviam sido
"fonte de abusos
praticados pelos ditadores, que invadiram, sem
nenhuma vacilação, todas as matérias do Poder Legislativo" E acrescenlava que "certamente não haverá mais quem defenda tais poderes num
estado democrático" No que parece haver se enganado, quando
encontramos, mesmo agora, quem defenda, para as medidas provisórias,
o regime adotado pelos decretos-leis, insistindo nas restrições ao Poder
Legislativo, sempre e sempre a favor dos privilégios do Poder Executivo.
Embora as medidas provisórias envolvam alguma dose de renúncia,
quando se reporta, ou cria condições para desfazer talvez Wr das
demissões feitas pelo governo atual. Náo haverá, também, uma confissão
implícita de culpa, no admitir nomeações que estavam fora das condições
orçamentárias do país? Embora "a culpa seja do João", não h.i como
negar que essas nomeações foram feitas para atender aos amigos do
governo, ou aos recomendados pelos amigos do governo. Não se pode
saber, desde já, quantos serviços desaparecerão, ou ficarão mortalmente
desfalcados, para atender aos encargos que lhes competem.
É difícil explicar, numa situaçào que recomenda economias, a
viagem do presidente da Republica ao Japão, para executar tarefa que
poderia ser desempenhada, com a mesma significação, pelo nosso
embaixador, munido das necessárias credenciais Muitas e muitas vezes
ouvimos o presidente citar como prova do acerto de suas decisões, a
baixa percentagem do desemprego Será que elas não subirão, com a
onda de demissões anunciadas?
Também náo se entende que. com a depreciação do cruzado, seja
aumentada de mais de vinte bilhões de cruzados a nossa divida extema.
Já se está vendo como a procura de dólares, pelo governo, para pagar
uma das prestações dessa divida, está concorrendo para a valorização do
dólar. já em face do novo cruzado, como se pode comprovar com a
marcha do dólar no câmbio paralelo. Sera que não se inclui, no déficit
publico, o pagamento do empréstimo externo a compra dos dólares do
comércio exportador? Como se sabe. o saldo de 19 bilhões na balança
comercial se (Waz, de imediato, com a balança de"feijão
pagamentos. Não
com arroz""
verá tudo isso um capitulo para a famosa política do
No fundo, uma política orientada mais para atender interesses dos
banqueiros estrangeiros do que ao povo brasileiro, sacrificado num
monte de demissões, pagando-se o empréstimo com a fome e a miséria
d' >s demilidi-s e com uma política salarial com que se procura ílaquear a
h>a fé do operariado nacional, com subterfúgios de quem procura
substituir realidades rvr esperanças de precária duração
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Esta nova modalidade garante renda certa, em dia
e.locail certo: Rio, São Paulo; Niterói, Belo Horizonte,
Pórto Aíegré, Brasília e Salvador, onde temos filiais.
Além disso, você podé residir numa cidade e manter
imóveis em outra, recebendo aluguéis Dpntualmente.
Confie seu imóvel a Júlio Bõgòriciri Administradora.
1'ã
Seu aluguel vai^íar sempre em dia. 3 v
Juiio Bogoncin Administradora revitalizou o imóvel
de aluguel como investimento rentável e seguro,
Isto foi possível graças à LOCAÇAO COM GARANTIA
¦ ; ¦- •WÊÈÈÊÊSÊ^ÊÊmk
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¦
controle
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acrilico
velocidades Copo em acrílico
3 velocidades.
volts.
3
AM/FM Funciona em 110/220 volts.
AM/FM.
litros.
musica
comcom capacidade para 1 1/2 litros.
Design moderno. Adormeça
Adormega ouvindo música
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Multidão

depreda

Quatro estações de trens suburbanos do Rio foram
depredadas e saejueadas, duas composições incendiadas
e uma apedrejada, no fim da noite de sexta-feira, por
multidão revoltada com a demorada paralisação do
sistema. A onda de violência começou às 21 h na estação
de Juscelino Kubitscheck, no município de Nova Iguaçu
'(RJ), uma hora depois da morte do surfista
ferroviário
Dione Luís de Lima, de 19 anos, fulminado por descarga
elétrica, ao viajarem cima do trem prefixo UD—091. 0
corpo demorou para ser retirado da linha férrea.
Uma das estações destruídas, a de Anchieta, na
Baixada Fluminense, foi inaugurada horas depois, em
clima de constrangimento, pelo presidente da CBTU
Brasileira de Trens Urbanos), Emílio
(Companhia
íbrahim. "Haveria discurso e todas as formalidades de
praxe, mas o presidente ficou aborrecido, apenas descerrou a placa e foi embora", contou o chefe da estação,
Jair Fileto. Novinha em folha, a estação teve a sala de
controle arrombada, bilheterias danificadas e luminárias
das plataformas destruídas.
Revolta — Os trens suburbanos circulavam com
atraso, desde a tarde de sexta-feira,
por causa de defeito
na rede elétrica, próximo à estação de Nilópolis. A
CBTU infoimou que o problema se havia agravado, em
Junção de pane na sinalização, entre as estações de
Anchieta e Deodoro. Mas o tumulto só começou
quando
o sistema parou, por mais de uma hora, à noite. Os
passageiros do UD—091, revoltados com o atraso na
, remoção do corpo do surfista, incendiaram os últimos
•,dois vagões da composição,
parada na estação de Juscelino Kubitscheck, onde luminárias foram destruídas a
] pauladas.
0 maquinista teve de abandonar o trem e fugir pela
linha férrea.0 furor se alastrou em cadeia a outras
.estações do ramal de Japeri, onde o tráfego havia sido
interrompido. Na estação de Mesquita, as composições
UDP—113 e UDP—103 foram apedrejadas c incendiadas. Seis dos oito vagões do UDP—113 foram completamente queimados e os bombeiros de Nova Iguaçu
tiveram de ser novamente chamados. Mais de 1 mil
arrombaram a bilheteria a pontapés e o sistema
pessoas
'de
comunicação interno da estação, um bebedouro, um
radiotransmissor e destruíram os três telefones, o seletivo (serve para comunicação com a Central do Brasil,
- para informações sobre a
posição dos trens no ramal), o
oficial e o da Telerj. Um ventilador foi roubado.
Outras bilheterias foram destruídas e um armário
dos funcionários, arrombado e todas as roupas queimadas. Ontem, o hilheteiro-operador Sebastião Filipe da
Costa disse estar com medo de novo tumulto. "Se os
passageiros estiverem na plataforma errada, não terei
como avisar e eles podem ficar zangados", previu.
Segundo o chefe da estação de Mesquita, Wellington
Brasil, o agente de plantao na estação "passou um sufoco
terrível e, se não fugisse, teria apanhado muito". Ele se
queixou de que a Polícia Militar, chamada pelo agente
logo no início do tumulto, demorou a mandar ajuda. "Se
dvessem nos atendido com presteza, teríamos evitado o
quebra-quebra", reclamou.
Germe — "Temos de matar esse pessoal para
'exterminar
esse germe", disse o chefe da estação de
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as estações de, yusce/mo
Juscelinu Kübitschek e Nova Iguaçu (RJ) no ramal de Japeri,
^
pouco restou de uma composição incendiada
Anchieta, Jair Fileto, em conversa telefônica, ontem de
O tráfego no ramal de Japeri ficou interditado até o
manhã. Ele encontrou sua sala arrombada, com todos os
início da madrugada e os moradores dos subúrbios do
papéis remexidos e as portas destruídas. A nova estação,
Rio e da Baixada Fluminense lotaram os ônibus pelo
projetada para receber cinco mil pessoas por dia, estava,
resto da noite. Os trens voltaram a circular no início da
em seu primeiro dia de funcionamento, novamente em
manhã.
obras. Três funcionários da CBTU recolocavam portas e
A estaçao de Anchieta, inaugurada ontem, oficialjanelas.
mente, pela CBTU, havia sido depredada em junho de
As depredações atingiram também as estações de
88 pelo mesmo motivo: atraso provocado por pane no
Deodoro — para onde as composições destruídas foram
levadas, durante a madrugada — e de Nilópolis. Os
sistema de sinalização. Na época, 1 mil pessoas apedrejaagressores fugiram, assim que chegaram os policiais, e o
ram c tentaram atear fogo num trem. Várias pessoas
único preso em todo o tumulto foi o agente de portaria
foram agredidas, algumas por policiais ferroviários, que
do Ministério da Saúde, Oliveira Pereira da Silva, de 54
reagiram a tiros, ferindo um homem na perna. Apedrejaanos, que estava embriagado, ao ser detido nl estação de
mento e incêndio de trens, quebra-quebras e saque nas
AlKIMOiO *10 0RACULA OtMOLIDOU TUOO fl
Mesquita. "0 povo nao entende que a paralisação não
bilheterias se repetem quase diariamente no Rio. Em
acontece por nossa culpa", lamentou o presidente da
1988, II composições foram destruídas c mais de 20
CBTU, Emílio Íbrahim, pela manhã, antes de vistoriar
surfistas feroviários morreram eletrocutados. A CBTU
NmibiwiI
j
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as estações mais atingidas. Ele disse ser difícil reprimir os
acha que, se não houver modernização imediata, no
surfistas ferroviários, mas garantiu que a CBTU reiniciasistema de operação dos trens, problemas como esses
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a NCz$ 10, a lata de refrigerante a NCz$ 1,50
Kiki, o Baile do Havaí teria sido verdadeiro
levantar o carnaval do Iate, levando mais uma
e um copo de água mineral a NCz$ 0,50.
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coorde- imediatamente,
dc Arruda, da coordemantendo
viva
Segundo
Albérico
cssa tradição,
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fle Música,
MllSlCa, Comidas
COITllQaS Típicas
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sicas que tocaram antes de
de
*1
• ~
acertar. gaciab'AvV.
\J$L
1
fast Tast Car". Se acertar,
Tt
nha o Bugre. Ele está
esta em exexJT*——*
—
esquema
nha
repele esquema
os repete
Heoiao aos Lagos
25,
tt
posição
posigao a partir do dia 25,
E l&'J
O DNER
DNER (Departamento Nacional de
de Rodovias
Rodovias — O DNER informa as
as
nono Tijuca Off Shopping. E
1^""
*""**"¦¦">-"•^,1,
I
Estradas de Rodagem) manterá
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Silvio Ferraz
Correspondente
PARIS — Quatro meses após o fracasso
da mesa-redonda entre o governo polonês
e o movimento Solidariedade, representantes de alto nível do governo voltaram a
se encontrar com Lech Walesa e seu principai assessor, Bronislaw Geremec, para
traçar os caminhos políticos capazes de
possibilitar a sobrevivência formal da oposiçào na Polônia. "Resta saber o preço que
os oposicionistas terão que pagar pela
legalização do Solidariedade", pondera
Geremec. Suzanne Dabrowska, líder socialista de oposição, observadora do desenrolar dos entendimentos, vai direto ao
"Walesa vai
pagar a abertura com
ponto:
dinheiro que não é dele", disse numa
entrevista telefônica de Varsóvia ao JORNAL DO BRASIL.
Suzanne referia-se ao fato de o Solidariedade não ter uma liderança suficientemente forte para conter a ala mais jovem
do movimento político de oposição na
Polônia. Por isso mesmo, é com dificuldade extrema que poderá hipotecar sua palavra numa linha de comportamento. O
polonês,
próprio negociador do governo
Stanislaw Ciosek, declarou: "Se não dermos alojamento e melhorarmos a vida dos
jovens, eles se organizarão contra tudo e
contra todos." Por isso mesmo, as conversações — que prosseguirão no dia 6 de
fevereiro — estão cercadas por cautelas de
parte a parte.
O arquiteto deste diálogo governooposição, Jozef Czyerek, acredita que a
Polônia está diante de "um compromisso
histórico": "Ou partimos para o confronto
ou procuramos assimilar a oposição ao
governo na vida política do país", observa.
A dificuldade reside precisamente neste
processo de assimilação. Até que ponto a
oposição está disposta a abrir mão de
certas posições para, finalmente, respirar
mais livremente? De outro lado, pondera a
socialista Suzanne Dabrowska, não há como Walesa escapar à mão estendida pelo
"Ele ficaria numa situação extregoverno.
mamente delicada, correndo o risco de ser
responsabilizado por insensibilidade política", afirmou.
Realismo — O governo polonês está
convencido de que desde o debate entre
Lech Walesa e o presidente dos sindicatos
oficiais, Alfred Miodowicz — no qual o
presidente do Solidaridade esmagou seu
opositor oficial —, era imperioso mudar a
linha de ação. Afinal, uma pesquisa que dá
90% de preferência a Walesa não pode ser
desprezada tão facilmente, por mais míope
que seja o governo. Neste caso, o governo
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Walesa: risco de assimilaqao
polonês mostrou que está alerta e realista.
O preço da legalização da oposição na
Polônia parece demasiadamente elevado,
se não impossível de pagar: a participação
do Solidariedade nas eleições e, quem
sabe, na elaboração de uma plataforma
comum.
política
"Para incorporarmos a oposição vida
à
política, é preciso que ela participe ativamente", pondera Jozef Czyerek, expressando o ponto de vista do governe). Geremec, do Solidariedade, replica: "É impôssível termos alguma coisa em comum."
Não é bem assim. Ambos estão blefando.
Tanto o governo sabe que não conseguirá
formar uma plataforma de idéias políticas
em comum com a oposição, quanto o
Solidariedade sabe que na vala comum da
negociação política há pano para muita
manga.
Se o governo, por um lado, pode
gabar-se de estar promovendo pela primeira vez no Leste europeu a legalização de
uma força opositora de peso, de outro, o
movimento Solidariedade sabe que está
negociando uma abertura política de importância histórica para o país. Se já não
bastasse este sentimento compartilhado,
há em todas as frentes a presença da Igreja
— poderosa força política na Polônia. "A
Igreja está desempenhando um grande
papel, digno de nossas homenagens", afirmou Czyerek.
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Igreja no Estado
R. Fagundes
TÓQUIO — Na manhã de 7 de janeiro,
três ritualistas da corte imperial japonesa
foram convocados, imediatamente após a
morte do imperador Hiroíto. Vestidos de
branco, eles fizeram oferendas de arroz e
peixe e realizaram outros sacramentos determinados pelo cerimonial da religião xintoísta.
O ritualista chefe leu uma proclamação,
anunciando a morte do imperador a sua
ancestral mitológica, a deusa do Sol, Amaterasu Omikami, e a ascenção ao trono de
Akihito, que no mesmo dia recebeu os Tesouros Sagrados.
Estas cerimônias indicam a profunda relação entre a família imperial japonesa e a
religião xintoísta, tema de um acirrado debate no Japão, em torno dos dispositivos constitucionais que determinam a separação entre
Estado e religião.
Mais de 50 parlamentares oposicionistas
estiveram ausentes do primeiro encontro convocado por Akihito no Palácio Fukiage, em
Tóquio, no dia 9, alegando que á reunião fora
organizada de acordo com tradições xintoístas associadas à Constituição em vigor na
época da Segunda Guerra Mundial. Muitos
desses políticos pertencem ao Partido Comunista, que boicotará o funeral de Hiroíto, no
dia 24 de fevereiro, e que criticou o governo
pela forma como cuidou da transição, afirmando que as tentativas oficiais de glorificar
o imperador falecido fazem parte de um
plano para reviver a antiga Carta.
Desafio — Os dois maiores partidos da
oposição japonesa, o Partido Socialista e o
Komeito, provavelmente também estarão ausentes das cerimônias fúnebres. Eles afirmam
que a decisão do governo de fazer com que as
pessoas que comparecerem ao funeral oficial
também assistam aos ritos xintoístas realizados em caráter particular pela família imperial vai de encontro ao regime de separação
entre religião e assuntos de Estado. Não são
apenas parlamentares oposicionistas que tem
esta opinião.
Takeshi Kobayashi, professor de direito
constitucional na Universidade Nanzai, em
Nagoia, acusa o governo de violar a Constituição promulgada após a rendição japonesa.
Ele diz que ao financiar e comparecer aos
rituais religiosos, os líderes do governo demonstram seu apoio ao xintoísmo, que no
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Cerimônia
Cerimonia xintoísta
xintoista purifica
mausol4u onde tliroíto
e titer rado
sera enterrado
Hiroito será
purified mausoléu
mônia xintoísta de purificação, conduzida por »n
passado serviu aos militares, ao pregar o
^¦|
ultranacionalismo e a devoção ao imperador,
Um ii <i
quatro sacerdotes do templo de Hie.^¦m
"^r
considerado então um deus vivo.
santuário, comportando inclusive um portão
f|
P0rta0
será
sagradas,
árvores
e
religioso
tradicional
ftcrS .)if i;
Isao Sato, professor da Universidade Toconstruído no parque Shinjuku Gyoen, onde
kai, que ajudou a redigir a Constituição
acontecerão as cerimônias patrocinadas pelo
atualmente em vigor, afirma que ela enfrenta
um de seus maiores desafios com a participagoverno, logo após o rito fúnebre familiar,
executado de acordo com as normas do
ção de personalidades do governo nos eventos relacionados ao funeral. Explica que a
xintoísmo. O primeiro-ministro Noboru Tácontrovérsia envolve diferentes interpretakeshita não participará dele, embora deya.
ções do artigo 20, banindo o endosso oficial a
estar
numa área adjacente, observando o
qualquer credo em particular, e do artigo 89,
ritual.
que proíbe o uso de verbas públicas em
atividades religiosas. O professor de história
Um editorial publicado há dias pelo jorDaikichi Irokawa, da Universidade de Econal Mainichi Daily News observa que a partinomia de Tóquio, chega a perguntar o que foi
cipação de representantes do Executivo, do
feito da renúncia do imperador a sua condiLegislativo e do Judiciário nas cerimônias
ção de divindade.
religiosas pode violar princípios constitucio- •!/ )
Religião oficial do Japão desde meados
nais, e reitera que o rito xintoísta da família I,i i;
do século 19 até o fim da Segunda Guerra, o
imperial não deve ser assunto de Estado. .. >i
xintoísmo baseia-se na concepção de que a
"Para manter o espírito da Constituição", •M lj
autoridade governante reside exclusivamente
"o funeral de Estado
no imperador, descendente em linha direta
prossegue o editorial,
da deusa do Sol. O falecido escritor Yukio
deveria ser simples e livre de conotaqoes •:* b
Mishima acreditava que a humanizaçáo do
religiosas, claramente separado dos rituais .:.! h
»;: i^
em
1945,
seria
em
a
derrota
imperador, após
particulares da família imperial." Inclusive
—
de
identidade
responsável
como notou outro jornal, o Asahi i:- i
pela perda
parte
porque
espiritual do povo japonês, idéia que está por
—
estarão presentes representantes
Shimbun
trás das aspirações dos nacionalistas de extregovernamentais de países asiáticos invadidos
ma direita, em sua esperança de restaurar a
pelo Japão durante a guerra, que não se
condição divina do ocupante do trono.
esqueceram da época em que o sistema
Na semana passada, realizou-se no mauimperial japonês e o xintoísmo como religião ;i .'!
oficial formavam uma infeliz combinação.
soléu onde será sepultado Hiroíto uma ceriTf r'intifada %
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PETROBRA'S
1
PETROBRAS
if
PETROLEO
PETRÓLEO 8RASILEIRO
BRASILEIRO S A

EDITAL
1
EDITAL
BOLSISTAS
BOLSISTAS
1
i
PROCESSOS SELETIVOS
SELETIVOS
PROCESSOS
|
NÍVEL NACIONAL
NACIONAL
A A NI'VEL
A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Petroleo
Petróleo Brasileiro S.A.
S.A. ||
estão oferecendo bolsas de estudo para profissionais de nivel superior, a
(PETROBRAS)
(PETROBRÁS) estao
graduados, visando proporcionaroportunidadedeaperfeigoamentotecnicoavangado
proporcionar oportunidade de aperfeiçoamento técnico avançado I
e, sobretudo, objetivando dotar o mercado de mSo-de-obra
mão-de-obra especializada na industria
indústria |
de petrbleo
indústria. Os
Os |
petróleo e no apoio operacional e administrativo dessa mesma industria.
candidatos que se inscreverem deverao
deverão participar de Processo Seletivo visando à |
constituigao
constituição de turma(s) de Cursos de Especializagao
Pós-Graduação, a
nível de Pos-Graduagao,
Especialização a nivel
conforme a seguir:
||
seguir:
I
CURSO DE ESPECIALIZACAO
ESPECIALIZAÇÃO DE ENGENHARIA DE PROCESSAMENTO —
CENPRO
|
CENPRO
Permite a inscrigao
inscrição de Engenheiros Quimicos.
|g
Químicos.
CURSO DE ESPECIALIZACAO
ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE EQUIPAMENTOS - CENEQ 1
Permite a inscrigao
inscrição de Engenheiros Mecanicos,
Mecânicos, Metalurgistas.de Materiais.de
Materiais.de m
Produgao
Produção e Industrial (modalidade Mecanica).
Mecânica).
CURSO DE ESPECIALIZACAO
ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE - CENEL1
CENEL1 |
Permite a inscrig5o
M
inscrição de Engenheiros Eletricistas.
Eletricistas.
CURSO INTRODUTQRIO
INTRODUTÓRIO DE GEOLOGIA — CIGEP
CIGEP
||
Permite a inscrigao
inscrição de Geologos.
H
Geólogos.
INTRODUTÓRIO DE GEOFISICA
||
CURSO INTRODUTORIO
CIGEF
GEOFÍSICA - CIGEF
Permite a inscrigSo
inscrição de Geblogos.
Geólogos.
|
CURSO INTRODUTQRIO
CIGFIS
INTRODUTÓRIO DE GEOFISICA
GEOFÍSICA - CIGFIS
Permite a inscrigao
U
Física.
Bacharéis em Fisica.
inscrição de Fisicos
Físicos e Bachareis
CURSO DE ESPECIALIZACAO
INSPEÇÃO DE
ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE INSPECAO
DE I
EQUIPAMENTOS - CEINSP
ffj
CEINSP
||
Permite a inscrigSo
Materiais.
inscrição de Engenheiros Metalurgicos
Metalúrgicos e de Materiais.
CURSO DE ESPECIALIZACAO
COMÉRCIO E SUPRIMENTO
ESPECIALIZAÇÃO PARAT^CNICOS
SUPRIMENTO |
PARATÉCNICOS DE COMERCIO
DE PETRQLEO
PETRÓLEO — COSUP
ICOSUP
Permite a inscrigao
Estatísticos, Arquitetos ee I
Economistas. Administradores. Estatisticos.
inscrição de Economistas,
Engenheiros plenos de qualquer especialidade, com excegSo
Agrônomo. Florestal,
Florestal, [
exceção do Agronomo,
t
de Pesca ou Operacional.
Operacional.
ADMINISTRAÇÃO — CEAD
['
CURSO DE ESPECIALIZAQAO
CEAD
ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRACAO
inscrição de profissionais graduados em Administragao
Permite a inscrigao
Administração de Empresas
Empresas 9
m
Conselho.
ou provisionados
provísionados devidamente registrados no respectivo Conselho.
CURSO DE ESPECIALIZACAO
ESPECIALIZAÇÃO PARA ECONOMISTAS — CECON
Permite a inscrigSo
inscrição de profissionais graduados em Economia.
fl
Economia.
CURSO DE ESPECIALIZACAO
ESPECIALIZAÇÃO PARA CONTADORES — CECONT
|j
CECONT
Permite a inscrigao
inscrição de profissionais graduados em Contabilidade.
I'j
Contabilidade.
CURSO DE ESPECIALIZACAO
ESPECIALIZAÇÃO PARA ANALISTAS DE PROCESSAMENTO DE
DE I
DADOS — CANAL
inscrição de graduados nos seguintes cursos: Contabilidade. Economia. B
Permite a inscrigSo
Administragao,
Administração, Engenharia (excetoFlorestal.de
Agronômica ou Operacional), B
(exceto Florestal, de Pesca Agron6mica
Arquitetura. Estatistica,
Estatística, Fisica,
Física, Matematica,
Matemática, Quimica
Química (bacharelandos e/ou licenciatura
licenciatura ¦
Química Industrial, ou possuidores de cursos de nivel superior vinculados à H
plena),
plena). Quimica
Informática, desde que hajam sido concluidos
area de Informatica.
área
mínimo com 8 periodos,
concluídos no minimo
períodos, ¦
mínimo de 2.865 horas/aula e que tenham sido reconhecidos pelo
equivalentes ao minimo
pelo I
Conselho Federal de Educagao.
Educação.
EXIGENCIAS
EXIGÊNCIAS PARA INSCRIQAO
H
INSCRIÇÃO
1. Ser graduado (curriculo
ate
até
de
1989.
#•«
1989.
pleno)
(currículo
janeiro
2. Apresentar comprovante de conclusao
conclusão do Curso de GraduagSo
Graduação correspondente.
correspondente. H
3. 2 fotos 3x4.
44. Carteira
Carteira de Identidade e Registro no 6rg3o
órgão de classe, caso jajá o possua
5. Caneta esferogr^fica
esferográfica para preenchimento da ficha de inscrigSo.
inscrição.
"procuração" so
inscrições por "procurag3o"
6. As inscrig6es
só serSo
serão aceitas quando o Representante estiver
estiver ¦
"instrumento".
de posse do competente
LOCAL DE INSCRICAO
INSCRIÇÃO
Os candidatos interessados deverao
deverão comparecer para efetivagao
efetivação da inscrigSo.
inscrição, no
no I
periodo
endereço:
período de 13 a 24/02/89. no seguinte enderego:
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Centro de Tecnologia - Bloco A - 2? andar - Escola de Engenharia
Das 9h as
às 1lh e das 13h30min ds
¦
16h
às I6h.

exige

Carol Rosenberg
The Baltimore Sun
ELON MOREH, Cisjordânia ocupada —
Deus pode ter levado Rachel Blaisdell a se
transferir do Meio-Oeste americano para a
Cisjordânia, mas sua fé no Todo-Poderoso
parece vacilar quando dirige seu carro por
estradas de terra batida ou macias rodovias da
região que ela chama de Samaria, usando um
capacete de futebol americano sobre seu lenço
de cabeça para se proteger contra as pedras e
bombas incendiadas do levante palestino.
"Rezo
para que parem de lançar pedras
e para que os problemas sejam resolvidos,
fortes, mas eu estou
porque talvez sejamos
farta", desabafa. "Não vim aqui para provar
ao mundo que minha família também é forte." Mas acrescenta com um olhar duro:
"Aconteça o
que acontecer, ficaremos aqui.
Econômica, geográfica e espiritualmente, estamos presos a esta região."
Estes são tempos difíceis para os quase 80.000
judeus que, como peregrinos e pioneiros,
vieram se instalar nos territórios ocupados,
terras a que chamam por seus nomes bíblicos:
Judéia, Samaria e Aza. Isolados de grandes
segmentos da sociedade israelense, eles se
tornaram o alvo principal, talvez apenas inferior ao Exército, na violenta revolta árabe que
vem sacudindo a Cisjordânia e a Faixa de
Gaza.
Frustração — Os colonos estão cada
vez mais frustrados pela aparente disposição
das autoridades de usar a terra como peça de
barganha em sua busca de paz. E se tornaram
obstinados, por vezes militantes, em sua determinação de reter as terras, que consideram
uma parte da promessa bíblica.
Dois colonos morreram no levante de
mais de 13 meses e mais de 400 ficaram
feridos. Pelo menos 13 já mataram árabes a
bala. Um colono está preso e vários outros
aguardam a vez de serem julgados.
Embora esses números pareçam insignificantes comparados com os mais de 350
árabes mortos, e os milhares que foram feridos ou detidos, os colonos se consideram uma
comunidade frágil num mar de palestinos —
cerca de 80.000 judeus para 1,4 milhão de
árabes.
"Muitos de nós se sentem
sozinhos, sem
apoio do governo", diz Elhanan Oppenheim.
superintendente de escolas cm Samaria.
"Continuamos nos considerando bons
cidadãos do Estado, mas os árabes nos agridem
muitas vezes e quando pedimos ajuda ao
governo, ele não faz nada"
Os colonos começaram a chegar à Cisjordânia (margem ocidental do rio Jordão) depois que Israel se apoderou dos territórios na
Guerra dos Seis Dias, em 1%7, para usar
como uma rede de segurança num período de
intensos ataques dos guerrilheiros da OLP. Os
judeus devotos só vieram depois que o Partido
Likud subiu ao poder, em 1977. Seu líder.
Menahcm Begin. via nos povoados a concretização de um sonho de 2.(XX) anos — o retomo
a mais um pedaço de terra bíblico.
Ao mesmo tempo, ninguém seria capaz
de imaginar que um dia a terra poderia ser
trocada com a Jordânia por um acordo de. paz.
Mas os acordos de paz de Begin com o Egito,
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A revolla
revolta dos palestinos põe
pde em risco 80.000 colonos israelenses
assinados em Camp David em 1979, e a
devolução do deserto do Sinai ao Cairo alteraram o quadro. Israelenses viram soldados
forçar israelenses a sair do povoado de Yamit,
no Sinai, e começaram a acreditar que seu
país também trocaria a margem ocidental por
um acordo de paz.
"Isto aqui é mais Israel do
que Tel
Aviv", declara Sharona Norman, de 30 anos,
do povoado de Eli, onde vivem 25 famílias.
De Eli, seguindo-se por uma estrada de terra
batida, chega-se a Shilo, um antigo reduto
israelense, onde, segundo a tradição, os hebreus mantiveram a Arca da Aliança durante
dois séculos.
Natural da Inglaterra, Norman, o marido
e um bebê chegaram de Tel Aviv há seis
meses, e a violência só reforçou seu desejo de
ficar. Ela acha que foi um "grande erro" a
decisão de arrasar Yamit e jura lutar até o
"último alento" contra
soldados israelenses
que possam um dia tentar removê-la de sua
casa.
Mas o levante palestino nos territórios
ocupados trouxe essa idéia à baila. O primeiro-ministro Yitzhak Shamir e o ministro do
Exterior Moshe Arens, fervorosos direitistas,
buscam uma proposta de paz para oferecer à
Jordânia e aos palestinos, e os colonos receiam que seja às suas expensas. Eles não
confiam em Shamir, que acreditam tê-los
abandonado em troca de uma aliança com o
Partido Trabalhista de Shimon Peres, um
defensor da troca de terra pela paz, e receiam
que o primeiro-ministro possa oferecer sua
terra nas conversações de paz.
Os colonos são um alvo fácil da revolta
árabe. Seus carros levam placas amarelas,
enquanto as dos palestinos são azulesverdeadas. Só cm dezembro, alegam, houve
460 ataques contra seus carros na região de
Samaria. Mas ativistas dos povoados dizem
que sua determinação saiu fortalecida com os
problemas enfrentados, e poucos estão partindo. Embora 150 famílias deixassem os territórios no ano passado, outras 2.500 vieram
substituí-las. diz Yisrael Harel. presidente do
Conselho de Colonos.
Não se dispõe de cifras exatas sobre o
número de colonos economicamente presos à

região, mas segundo cálculos de Harel há
80.000 judeus em 131 povoados nos territórios^
ocupados. Embora esse total esteja abaixo doE
nível populacional projetado pelo movimento?
para 1984 (100.000), ele diz que a população!^
está crescendo. Os colonos religiosos têm em£
média 5,5 filhos, e a maioria dos novos-,
colonos é formada por judeus devotos com •?
pouco mais de 30 anos.
'
Num momento em que muitos israelenses não vêem no horizonte uma solução para a
revolta, os colonos têm uma: anexação. Tornar os territórios, formalmente, parte de Is- fc
rael. Com isso, os árabes partiriam: por tf
escolha própria ou expulsos.
"Nesta
pequena faixa de terra haveria •
um Estado judeu com soberania", diz Harel, •
"e no leste
(do rio Jordão) um Estado palesti- %
no. Nós cooperaríamos através da prosperidade e boa vontade nos dois lados."
Manipulação — A fantasia de Harel j
é uma solução típica dos colonos. Ele e outros 1*
acham que a nação palestina deve se erguer na
Jordânia e vêem no rei Hussein uma "entida- ;
de artificial, resultado da manipulação britânica". Mas as autoridades israelenses estão
menos inclinadas a anexar os territórios. Elas consideram Hussein um parceiro em potencial ;
da paz, e embora muitos israelenses gostas-;
sem de ver a partida dos palestinos, outros se
sentem constrangidos com a proposta de ex- ;
pulsào.
Em resposta ao que é visto nos povoados •
como um governo israelense sem força e um Exército pouco disposto a sufocar com dureza ;
as manifestações árabes, os colonos se tornaram mais militantes. Recentemente, num confiito que chocou a nação, colonos e soldado^ •
brigaram por causa de um monumento em I
homenagem a um motorista de táxi assassina1 >
do. O ministro da Defesa, Yitzhak Rabin;queria remover o monumento de um cruza;
mento de estradas, onde podia provocar tumuitos, para dentro de um povoado.
As tensões levaram à ameaça de secessão
por um grupo de colonos exaltados, que
pretendem declarar o estado independente da
Judéia na Cisjordânia e Faixa de Gaza se o
governo optar por sua saída dos territórios.
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/BUENOS AIRES — Trinta e sete mortos,
rçiais de 60 feridos, prédios totalmente destruícty)s, cadáverps mutilados com requintes de
cfjieldade. Oisaldo macabro do assalto de um
comando guerrilheiro de ultra-esquerda ao
quartel militar de La Tablada, subúrbio de
Buenos Aires, no início da semana passada,
fez ressurgir iia memória de todos as cenas de
violência que têm marcado com constância
assustadora a história política da Argentina.
| Como ocorreu após as três rebeliões
militares que íizeram cambalear o governo do
Raúl Alfonsín nos últimos dois
presidente
'unânijme repulsa da sociedade deixou
apos, a
claro que os argentinos estão cansados e já
n(io acreditam em soluções iluminadas e baséadas na força para sair da crise que os
acompanha há quase meio século. Apesar do
descrédito generalizado e das graves seqüelas
deixadas pela aplicação de tais métodos no
passado recente, eles voltam a ser empregadós, como se a violência fizesse mesmo parte
dó caráter nacional argentino.
Na introdução de seu livro Perón e os
enigmas da Argentina, o americano Robert
(jrassweller, um argentinista formado em Dirçito na Universidade Harvard, tenta traçar o
pfcrfil psicológico do povo e do país. Consegue
ahtes e melhor mostrar as contradições que
fazem da Argentina e de seus habitantes um
mistério até para os próprios argentinos. Ao
analisar a história política argentina, Crassweller se admira com um país que até 1930
viveu 70 anos de poder civil ininterrupto e que
a partir desta data, nos 58 anos seguintes, teve
25' governos, dos quais 14 chegaram ao poder
através de golpes de Estado ou de formas
menos explícitas de persuasão militar.
Decadência — "Neste período, os
distúrbios, as greves, os assassinatos, a insurreição guerrilheira e a repressão oficial atingiram todos os níveis da sociedade", constata
Çrassweller. A instabilidade política resultou
na decadência econômica. O Produto Interno
Bruto da Argentina ocupa\a em 1928 o oitavo
lugar na economia mund.al. Hoje, está em
43°. Mesmo as leves melhoras registradas em
determinados períodos nio foram reconhecidas pelos argentinos, que ;ostumam comparar
sua realidade aos níveis de crescimento dos
Estados Unidos e dos países desenvolvidos da
Europa.
"Na década de 30, instalou-se no
país um
sentimento de amargura, aos qual nos anos
seguintes somaram-se sentimentos de alienação, apatia, fúria, cinismo, hostilidade e absoliita perplexidade. Quanco o espírito negativo
cédia um pouco, como ocorreu durante o
primeiro governo Perón, era substituído por
tristes confrontos acerca de objetivos sociais,
que acabaram dividindo as classes, os amigos,
as famílias. A queda d; Argentina foi vista
como algo bíblico, comcse se tratasse de uma
sentença divina", condui o autor em sua
análise.
Para entender a tlma argentina, Crassweller prefere tomar distância, c remonta à
época em que o país ca ainda uma colônia do
reino de Castela. Segindo o autor, a transposição de costumes t valores arraigados da
cultura espanhola pa a o outro lado do oceano
encontrou terreno fsrtil nas imensidões desoladas dos pampas.
A tendência espanhola ao ócio vinha ao
encontro do mode de vida irregular de homèns montados í cavalo e acostumados à
generosa fecundidide dos rebanhos. O individualismo de Castela podia agora estender-se
quase indefinidanente. O modelo peninsular
de polarização e de extremos parecia ter sido
desenhado paraj uma terra vasta, primitiva,
escassamente pjvoada, onde os espaços médios — geográficos ou sociológicos — mal
existiam. Criou-se assim uma sociedade aparentemente conprometida com a legalidade e

Com Isabelita como vice, Perón enfrentou violencia ao voltar ao poder
o formalismo, mas que na realidade não
submetia suas vontades e desejos individuais
aos interesses da coletividade, a não ser pela
força e pela autoridade.
Este tipo de sociedade sempre foi permeável à manifestação da violência, sob suas
mais diferentes formas. É o caso dos caudi-

subversão, eliminou algumas dezenas de milhares de argentinos. Oficialmente, a comissão nomeada por Alfonsín para investigar o
assunto catalogou 9.000 casos de desaparecidos, mas os organismos de defesa dos direitos
humanos estimam que este número pode
chegar a 30.000. Isto significaria que, de cada
mil argentinos, um foi morto pelos militares.

Só a força parece
capaz de fazer um

Massacre — O surto da violência de
Estado tem suas origens plantadas justamente
na violência de grupos de extrema esquerda
que pretenderam chegar ao poder pelas armas
a partir da década de 60. O confronto entre a
extrema esquerda e a extrema direita — cujo
papel seria assumido e ampliado pelo Estado
depois do golpe militar de 1976 — teve até
uma data de violenta inauguração. Foi o dia
20 de junho de 1973, quando Perón voltou
definitivamente à Argentina, depois de 18
anos de exílio. Para recebê-lo, foi organizada
uma manifestação popular nas imediações do
aeroporto internacional de Ezeiza. Os cálculos mais modestos registram 1,5 milhão de
pessoas concentradas à espera do velho líder.
Mas o que deveria ser uma grande festa
de esperança acabou ficando conhecido como
"o massacre de Ezeiza". Horas antes de o
avião pousar, grupos de atiradores da ultradireita peronista dispararam suas armas contra as colunas de militantes de esquerda que
tomavam posição nas imediações do palco
onde deveria falar Perón. Os dois grupos
disputavam o controle político da festa que
não houve. O avião de Perón foi desviado
para outro aeroporto, a multidão se dispersou
em pânico e no local ficou um número nunca
bem estabelecido de mortos e feridos. Oficialmente, foram reconhecidas 25 vítimas fatais e
400 com ferimentos. Os jornais da época, no
entanto, se referem a mais de 200 mortos e mil
feridos. O temor que o assalto a La Tablada
por um grupo de guerrilheiros de esquerda
desperta é o da volta deste tipo de luta
extremamente selvagem e injustificado.

argentino renunciar
a seu individualismo
lhos, os chefes políticos que dominaram o
poder na Argentina nos anos imediatamente
subseqüentes à independência. Sobre Juan
Manuel Rosas, o mais famoso deles, o encarregado de negócios dos Estados Unidos em
Buenos Aires anotou em 1846: "É tão grande
o terror, o medo que este homem inspira na
massa, que a gente se submete a seus decretos
com um fervor tão intenso quanto abjeto.
Apesar disto, o general Rosas é o único capaz
de mantê-los unidos por mais de 24 horas."
Um século mais tarde, surgiu outro grande líder da república já consolidada — Juan
Domingo Perón, também importante agente e
objeto da violência política. Eleito democraticamente para a presidência em três oportunidades, Perón recorreu a todos os recursos
repressivos para governar. Deposto cm 1955,
ele e seus seguidores ficaram 18 anos proibidos de participar de eleições, sob o argumento
de que eram anti-democráticos, embora fossem os mais numerosos e tivessem sempre
acedido ao poder por meios legítimos.
O período mais negro da violência política na Argentina, no entanto, é o que se
confunde com a ditadura militar de 1976 a
1983. Neste período, a repressão do Estado,
sob o pretexto de combater o terrorismo c a
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CHIMORE, Bolívia—O helicóptero, veterano do Vietnã, começa a descer lentamente,
procurando uma abertura entre as frondosas
copas das árvores da floresta tropical para
deixar em terra o agente antinarcótico americano Michael Perez e uma equipe mista de
bolivianos e americanos com uma dura missão matinal: um exaustivo avanço através de
mata cerrada e córregos infestados de cobras
cm busca de primitivas fábricas de drogas
escondidas no meio da floresta.
Há meses que agentes da DEA (Agência
de Combate às Drogas) como Perez, usando
uniformes de campanha e armados com fuzis
de ataque AR15, realizam missões semelhantes aqui, enfrentando camponeses hostis e
ameaças de morte crescentes. "Este é um
exemplo perfeito da guerra de guerrilha", diz
Perez, de 31 anos, lotado em Nova Iorque e
a esta remota
pela segunda vez enviado "Nunca
região no centro da Bolívia.
se sabe
quem é quem — quem é o mocinho e o
bandido."
E aqui no Chapare boliviano, um vale
tropical do tamanho do estado de Nova
Jérsei, transformado em zona de combate,
que a América trava sua guerra contra as
drogas. Há um ano que agentes da DEA são
enviados a esta região para manter uma
agressiva campanha paramilitar destinada a
desmantelar a economia baseada na coca do
Chapare e estorvar o florescente comércio da
droga na Bolívia.
Leopardos — Oficialmente, os agentes da DEA são assessores dos Leopardos, a
milícia antinarcótico boliviana treinada nos
Estados Unidos. A verdade, porém, é que os
agentes — cerca de 30 a cada vez, embora seu'
número exato seja segredo — se arriscam nas
linhas de frente. Eles servem como comandantes de facto dos Leopardos, explodindo
pistas de pouso, desmantelando laboratórios
na selva, fazendo buscas em mercados de
aldeias e incendiando fábricas primitivas.
Essas missões fazem parte de uma operação sul-americana mais ampla, de codinome
Snowcap, e representam uma escalada significativa, ainda que virtualmente despercebida, das ações da DEA no exterior.
Desde que a operação Snowcap começou, ano passado, mais de 2.400 áreas de
esmagamento de coca foram incendiadas,
confiscaram-se 2.200 litros de substâncias
usadas no preparo da droga e mais de 1.000
traficantes foram presos.
Mas, ao que tudo indica, essas manobras
não afetaram seriamente o tráfico de coca no
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Chapare. O preço das folhas de coca caiu na
primavera passada para 20 centavos de dólar
(NCz$ 0,20) por quilo, mas não demorou
muito a custar três vezes mais. Muitas incursões da DEA fracassaram, solapadas pela
disseminada resistência dos camponeses, informações falhas e corrupção endêmica entre
os militares e policiais da Bolívia.
O cerne da luta é econômico, e não
militar, segundo a maioria das autoridades
americanas entrevistadas. Na última década,
a população da região duplicou, quando
dezenas de milhares de trabalhadores desempregados c camponeses sob pressão chegaram à região para aproveitar o boom da coca,
estimulado pela demanda americana. De
uma população de menos de 150.000 nos anos
70, o Chapare abriga agora cerca de 300.000
campesinos, 90% dos quais cultivam, processam ou vendem folhas de coca suficientes
para abastecer um terço do mercado de1
cocaína americano.
"Os traficantes sabem tudo
que fazemos", queixa-se John Baker, um agente da
DEA cm Austin, Texas. "Eles sabem quando
saímos, quando voltamos. Há gente trabalhando para eles aqui dentro do campo (dos
Leopardos)."
A corrupção cria um grave problema
logístico para a DEA. O ex-comandante dos
Leopardos em Chimore, a principal base
desta região, foi apanhado três vezes no'
verão passado, em barreiras de estrada, com
mais de US$ 100 mil em dinheiro. O problema da corrupção destaca o aspecto mais
saliente dos esforços antidroga da Bolívia.
País mais pobre da América do Sul, com uma
renda per capita anual inferior a US$ 500, a
Bolívia depende economicamente da coca.
Estima-se que as exportações ilegais de coca
geram uma receita anual de cerca de US$ 600
milhões, mais do que toda as exportações
legais da Bolívia combinadas.
Routers — 22/7/86
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MOSCOU — Os médicos de Elista, na
Rússia Central, pretendem submeter cerca de
3.(100 bebês a testes para verificar se são portadores do vírus da Aids, depois que foram constatados 27 casos num hospital desta cidade, capital
da região autônoma de Kalmukia. Ao dar a
informação, o jornal Komsomolskaya Pravda
acrescentou que a justiça já está investigando
denúncias de que a contaminação dos bebês —
um dos quais morreu de pneumonia, provocada
pela Aids — c de quatro mães deveu-se a más
condições de higiene.
Em entrevistas ao jornal e à TV soviética, o
diretor da Academia de Medicina da URSS,
Valentin Pokrovsky, disse que o número de
crianças infectadas pode dobrar ou até triplicar
cm relação aos casos já diagnosticados. Segundo
ele, ainda não se esclareceu como o vírus foi
introduzido no hospital, mas há duas hipóteses:
enfermeiras
que tratavam de adultos com doenjp
ças venéreas usaram as mesmas seringas, insufii"i- cientemente desinfectadas, nos bebês; ou um dos
«£ bebês contraiu o vírus de sua mãe ou de sangue
,' contaminado.
i"
Cabul — AP
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bebês

promete

monopólio

Civil afegão recebe gasolina
Tropas

soviéticas

retomam

estrada

abastecem Cabal
CAI3UL — Depois de três dias dc intensos
bombardeios, tropas soviéticas c afegãs conseguiram retomar a estratégica estrada de Salangf a única
que liga Afeganistão e União Soviética e que estava
cm poder dos guerrilheiros chefiados por Ahmad
Shali Masood. É por Salang que os soviéticos
retiram seus soldados e abastecem Cahul, que já
sofre falta dc alimentos e combustíveis e ontem
festejou a chegada do primeiro comboio de caminhões que atravessou o perigoso Desfiladeiro de
Salang, repletos os caminhões de combustíveis e
trigo.
A retomada da estrada e do desfiladeiro foi
confirmada inclusive pelos guerrilheiros. Burhanuddin Rabbani, chefe do grupo guerrilheiro Jamiat-IIslami. denunciou às Nações Unidas a morte de
civis, nos ataques das tropas soviéticas e afegãs,o
que ele classificou de morticínios.
Esse êxito militar não foi suficiente, no entanto, para diminuir a confusão e o clima de desespero
J que tomam conta da capital. Vários diplomatas
ocidentais garantem que outros países abandonarão
Cabul nas próximas horas, inclusive países do Leste
Europeu, cujos diplomatas estiveram reunidos com
o ministro da Defesa soviético, Dmitri Yazov, que
está em Cabul.
Mais grave do que a confusão na capital,
ser a situação no interior do país, onde
parece
—- - começam a aparecer os primeiros sinais de uma
nova e perigosa luta, entre as facções guerrilheiras.
Segundo o jornal moscovita Sõvietskaya Rossiya,"em algumas províncias já há luta armada
entre facções".
facqoes'g
e

suspeitos

Os 27 bebês, todos com idades em torno de
2 anos, foram tratados no hospital entre abril e
dezembro do ano passado. "E muito provável
que as crianças tenham sido infectadas no hospital por imprevidência de enfermeiras que usaram
seringas e agulhas sem submetê-las aos cuidados
mais elementares de esterilização", afirmou
Komsomolskaya Pravdu.
Mães das crianças infectadas queixaram-se
ao jornal não só dos padrões de higiene no
hospital, como da"Ratos
preguiça e da brutalidade do
e baratas passeiam pelo
pessoal médico.
piso, e ninguém se importa", disse uma delas. Os
médicos suspeitam que as quatro mães tenham
sido infectadas ao ornamentarem seus filhos —
uma forma de contaminação que até agora não
havia sido diagnosticada.
Os casos de Aids cm Elista, denunciados
na sexta-feira pelo jornal sindical Trud, seguemse a outras denúncias contra hospitais soviéticos.
No diário Notícias de Moscou, uma repórter
descreveu há pouco os apertos que passou numa
das principais maternidades da capital, onde
ficou dias seguidos com o mesmo lençol sujo de
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Luto nacional — A Argentina vive hoje
um dia dc luto oficial em homenagem aos soldados
mortos durante o ataque guerrilheiro ao quartel de
la Tablada, na segunda-feira. Todos os espetáculos
públicos foram suspensos, assim como as atividades
desportivas. Os jogos dc futebol previstos para hoje
foram antecipados para ontem. Os cinemas, teatros, casas de sljow e restaurantes estarão fechados.
As autoridades esperam uma adesão sem precedeutes à homenagem aos mortos.
Reformas — O primeiro-ministro iugoslavo Ante Markovic defendeu ontem a abertura do
país à economia de mercado. Em pronunciamento
pela tevê, afirmou que a Iugoslávia levará pelo
menos cinco anos para recuperar sua economia,
abalada uma dívida externa de USS 22 bilhões, uma
inflação superior a 250% ao ano, além de sucessivas
greves e conflitos étnicos. Ante Markovic defendeu
a redução da interferência estatal nos negócios e a
abertura do país ao capital estrangeiro. O primeiroministro, que assumiu há uma semana em substituição a Branko Mikulic, tomou posse prometendo
recuperar o país economicamente.
Carro-bomba — Um carro-bomba expiodiu próximo a um posto de controle sírio em Marej,
no Leste do Líbano, ferindo pelo menos cinco
pessoas. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade
pelo atentado e tanto o governo da Síria quanto do
Líbano se negaram a fornecer informações. Testemunhas, no entanto, informaram que logo após a
explosão ambulâncias retiraram cinco soldados feridos. Já a rádio católica Voz do Líbano afirmou que
o número de feridos pode chegar a 50. Este foi o
segundo atentado com carro-bomba no Líbano este
ano.

Aids

sangue e onde as instalações sanitárias estavam
sempre sujas.
Ainda no ano passado, o vice-ministro da
Saúde soviético, P. Burgasov, afirmava que a
Aids devia-sc basicamente "à maneira de vida e
à crescente homossexualidade nos Estados Unidos c no Ocidente". Mas embora os casos de
contaminação com o vírus constatados na União
Soviética ainda sejam muito poucos, já passaram
— segundo a agência Tass — de 33 no início do
ano passado para 146. A mesma agência afirma
que já houve três mortes por Aids no país, mas o
Komsomolskaya Pravda disse ontem que chegam a seis, sem especificar os nomes das vítimas.
O primeiro caso de morte por Aids foi
anunciado oficialmente em outubro: o de uma
prostituta de Lcningrado. Este mês, o Ministério
de Relações Exteriores anunciou que os estrangeiros que entrarem no país para permanecer
mais de três meses terão de se submeter a testes
para verificar se são portadores do vírus ou
apresentar um certificado de que não o são.

combater

sindical

VARSÓVIA — Os graves problemas sociais e
econômicos da Polônia só poderão ser superados
com o fim dos monopólios — político, sindical,
econômico —, disse o líder do movimento Solidariedade, Lech Walesa. Ele comentava as perspectivas de novas greves e protestos, caso não se chegue
a um acordo na mesa-redonda entre governo e
oposição marcada para começar a 6 de fevereiro.
"A situação no
país está muito difícil. Todo
motivos
tem
para protestar e dizer que está
polonês
farto", disse Walesa em entrevista coletiva, acrescentando: "Estamos condenados a um acordo,
temos de buscar um acordo, para nossa juventude,
para nós mesmos e para nossa segurança."
O líder do sindicato banido em 1982 tocou
"Já disseentão no ponto que considera essencial:
causada
mos muitas vezes que a crise é
pelos
monopólios: monopólio do partido, monopólio de
um sindicato, monopólio econômico e muitos outros. Temos de romper estes monopólios, que
destróem nossos esforços e impedem o desenvolvimento da Polônia."
O início dos entendimentos foi anunciado na
sexta-feira. No início do mês, o Comitê Central do
Partido Operário Unificado Polonês (POUP) adotou resoluções abrindo caminho para o pluralismo
sindical e a participação das oposições no governo.
No domingo passado, o Solidariedade aceitou
sentar na mesa-redonda inicialmente programada
para outubro de 1988 e desde então adiada: de um
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lado, o governo impunha questões de ordem e
rejeitava certos representantes do Solidariedade;
este, por sua vez, insistia numa declaração de
intenções de pluralismo, que finalmente veio com as
resoluções do Comitê Central. A possibilidade de
debater a volta do sindicato independente à legalidade foi admitida pelo governo depois de uma onda
nacional de greves cm agosto.
Walesa acredita agora que os entendimentos
se estenderão por cerca de seis semanas. Ele insiste
em que o Solidariedade não pretende ser um
mas apenas um bom sindicato, mas
partido político,"são
necessárias condições econômique para isto
cas, legais e políticas que não existem por causa dos
monopólios". Ele rejeitou a proposta de uma
moratória de dois anos para greves — feita pelo
Mieczyslaw Rakowski, segundo
primeiro-ministro
"está à beira do abismo". Mas Walesa
quem o país
apelou aos companheiros por "sabedoria", cxplicando: "Temos de construir a Polônia, e não
resolveremos os problemas com greves."
Em troca de pluralismo sindical e participação
da oposição no Parlamento, o governo quer obter
— para o "pacto anti-crise" — o apoio das oposições a uma série de medidas econômicas de austeridade e orientação liberalizante que poderão redundar cm compressão social e escassez de produtos.
Mais Polônia na pág. 18

Mistério

do

?

1" caderno

?

21

banqueiro
-¦L
I UPIIPi 19/6 82
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do presidente
do Ambrosiano

não foi suicídio
Araújo Netto
Correspondente
TO* OMA — Clara Calvi, pequena, magra
e obstinada viúva do banqueiro Roberto Calvi — ex-presidente do Banco Ambrosiano, falido fraudulentamente — festejou cm Nova Iorque uma sentença da 12a
Seção do Tribunal de Milão, que não aceitou
a tese do suicídio por enforcamento de seu
marido debaixo da ponte Black Friars de
Londres, em junho de 1982. A notícia premiou uma luta que ela iniciou poucas horas
depois que um fleugmático juiz londrino
aceitou a perícia indicando o suicídio como a
causa da estranha morte. Roberto Calvi se
tornara incômodo para muita gente importante na Itália, no Vaticano, na América
Latina e nos Estados Unidos depois da
falência do Ambrosiano, por muito tempo o
maior banco privado italiano.
"Agora a companhia de seguros
(Assicurazioni Génerali) terá que pagar com juros o
que deve a mim e a meus dois filhos, o que
sempre se recusou a fazer, invocando a
sentença do juiz de Londres, que consagrou
uma hipótese de suicídio que só não é mais
absurda do que a perícia que a avalizou", diz
Clara Calvi. "Além disso, este é um dia em
que demos mais um passo para a reabilitação
da memória de Roberto Calvi. Nós, que
sempre dissemos que ele não tinha vontade
nem motivos para matar-sef começamos a ter
razão."
Controvérsias— Esta euforia da
viúva de Roberto Calvi, transmitida numa
entrevista ao correspondente do Corriere
delia Scra em Nova Iorque, durou pouco.
Hoje ela não tem sequer a certeza de que a
sentença da 12a Seção do Tribunal de Milão
será acolhida e executada pela companhia de
seguros, de quem reclama o pagamento de
cerca US$ 7 milhões. Apesar de os juizes se
terem pronunciado a seu favor, e contra as
alegações da companhia de seguros, perduram as controvérsias. Dias depois da leitura
da setença de Milão, ninguém sabe se ela
reabrirá tf caso, se poderá ser considerada a
palavra definitiva da Justiça italiana, ou se
deverá aguardar outros julgamentos c outras
sentenças para ser ou não executada.
No mesmo tribunal de Milão, em outra
seção, dois outros juizes ainda não puderam
encerrar um longo inquérito sobre a falência
do Ambrosiano e a verdadeira causa da
morte dc Roberto Calvi. Que sentença deveria prevalecer, na hipótese de esses dois
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incômodo para muitos
magistrados chegarem à conclusão e sentenciarem que Calvi morreu mesmo por suicídio, como quis o tribunal de Londres?
Tudo indica que ás dúvidas c os mistérios
sobre a morte de Roberto Calvi no verão
europeu de sete anos atrás dificilmente serão
esclarecidos. Não é só o prêmio de sua
apólice de seguro dc vida, a ser cancelada
automaticamente em caso de morte por
suicídio, que a cada dia se torna mais consistente e difícil de ser pago.
Em sua vida c atividade de grande banqueiro e financista europeu, Calvi foi amigo,
sócio, cúmplice de muita gente importante c
poderosa nos cinco continentes. Do que já se
pôde saber e documentar da ruína de sua
reputação e da falência do Ambrosiano,
Calvi até o fim dos seus dias serviu e serviuse, usou e foi usado pela Maçonaria, políticos, empresários, jornais, chefes mafiosos e
militares, monsenhores e nobres auxiliares
de vários papas.
Admitindo que as minuciosas e inteligentes perícias autorizadas e controladas
pela 12a Seção do Tribunal de Milão sejam as
mais exatas e até irrefutáveis, como muitos
sustentam agora; que Roberto Calvi não se
matou por enforcamento debaixo de uma
ponte de Londres, até por impossibilidade
para um homem de sua idade e de sua
constituição física — neste caso, evidentemente, foi morto. Mas por quem? Na história da tragédia de Roberto Calvi, qualquer
um e todos podem desempenhar com a
maior eficiência o papel do indefectível mordomo dos romances policiais. E cada um
melhor que o outro.
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Prêmio da Paz — O presidente da OLP,
Yasser Arafat (foto), recebeu, cm Madri, o Prêmio
da Paz e dos Direitos Humanos, instituído pela
|
central socialista de trabalhadores, a UGT. Ao
DURANTE O EXPEDIENTE
agradecer, o líder palestino disse receber o prêmio
como "uma responsabilidade histórica". Durante
HOSPITAIS C/DOENTES NOS QUARTOS.
sua visita, Arafat foi recebido pelo rei Juan Carlos e
manteve encontros com ministros da Grécia, Espanha e França e políticos austríacos.
Poluição — Preocupada com os índices
nunca registrados na história da cidade, a prefeitura
de Milão decretou o "estado dc alerta" para combater a poluição atmosférica, restringindo a circulação
Eh
dc carros pelo centro da cidade e apelando para que
a população reduza ao máximo o uso da calefaçào.
iNsmiÂfiM!
Caso não diminuam os níveis, as autoridades podefã o restringir ainda mais a circulação de carros e
BARATA
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racionar a calefação.
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Bombeiros
A pedido da presidência da Funarj
(Fundação de Arte do Rio de Janeiro),
equipe do Corpo de Bombeiros iniciou, no fim da tarde de sexta-feira, a
inspeção das condições de segurança
dos teatros que ela administra. O primeiro fiscalizado foi o Viila-Lobos, na
Avenida Princesa Isabel (Leme, na
Zona Sul do Rio), onde se encontraram pequenas irregularidades no prédio principal e se pediu a interdição do
anexo, cedido para a apresentação da
peça Baal, de Bertolt Brecht. A informação foi dada pela vice-presidente da
Funarj, Mary Ventura, que acompanhou o governador Moreira Franco,
em visita às obras de restauração do
Teatro Municipal.
A equipe do Corpo de Bombeiros
estabeleceu o prazo de 30 dias para a
administração do Villa-Lobos apresen;tar a planta de construção do anexo.
Ele é pequeno e, embora a peça Baal
tenha sido programada para público
reduzido, foi considerado inadequado,
. por não apresentar condições de segurança contra fogo. "Com a preocupação do governo estadual em fiscalizara
segurança das casas de espetáculo e
dos restaurantes do Rio, a Funarj
resolveu procurar o Corpo de Bombeiros, para fiscalizar todos os teatros sob
sua responsabilidade", explicou Mary
Ventura.
Ela informou também que os bombeiros pediram a colocação de setas
indicativas das saídas, o tratamento dc
retardamento de incêndio nos carpetes
e a revisão das mangueiras dos extintores do prédio principal do Teatro VillaLobos, igualmente no prazo de 30 dias.
Amanhã, será a vez de o Teatro João
Caetano, na Praça Tiradentes, ser inspecionado e ainda esta semana os
bombeiros fiscalizarão os teatros Armando Gonzaga, em Marechal Hermes, e Artur Azevedo, em Campo
Grande, ambos na Zona Norte. Este
último entrará em reformas em fevereiro.
O Municipal — O governador
Moreira Franco visitou, durante uma
hora, o Teatro Municipal, que está em
reforma desde 15 de dezembro. Acompanhado do diretor da Fundação Teatro Municipal, José Carlos Barbosa, da
vice-presidente da Funarj, Mary Ventura, e de cinco homens da brigada de
incêndio do teatro, Moreira Franco
percorreu todos os corredores do prédio, construído entre 1905 e 1909,
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também
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chegando até a subir por elevador
montado na parede externa lateral do
prédio, usando um capacete branco de
segurança, para ver a reforma do telhado.
"O Teatro Municipal é um
patrimônio do povo brasileiro, que precisamos conservar. Vamos comemorar os
seus 80 anos com a reforma da casa",
disse o governador, que se preocupou
em conhecer o sistema de segurança.
Segundo José Carlos Barbosa, o sistema da casa foi construído no início do
século e "até hoje é considerado excelente". E acrescentou: "com a obra de
reforma, instalamos mais 130 extintores, para aumentar a margem de segurança. O Municipal é o único teatro do
Rio que mantém uma brigada de incêndio, com cinco homens, em contato
direto com o Corpo de Bombeiros",
explicou o diretor.
Até o final de fevereiro, deverá
estar concluída a primeira fase da reforma do Teatro Municipal. O custo
total das obras está orçado em NCz$ 2
milhões e, nessa primeira etapa, são
gastos NCz$ 800 mil, financiados por
empresas privadas. A reforma prevê a
recuperação do telhado e da caixa de
espetáculos — conjunto de platéia e
palco -, com pintura e restauração de
telas de E. Visconti e outras obras de
arte, troca dos estofados das poltronas
c dos tapetes e revisão nos lustres de
cristal, sob o acompanhamento de comissão consultiva que pesquisa a linha
original do prédio. A mesma comissão
optou por pintar a caixa de espetáculos
na cor rosa envelhecido, como o teatro
foi entregue, após sua construção.
Os projetos de melhoria do sistema de ar-condicionado e das instalações elétricas e hidráulicas estão em
fase de consultoria, mas as obras deverão ser iniciadas no próximo mês. O
governador Moreira Franco conheceu
também a maquete do Centro Cultural
do Teatro Municipal, que será construído em terreno na Travessa Manuel
de Carvalho, no Centro, próximo ao
teatro e que está sendo utilizaâo como
estacionamento. Com início de construção previsto para este ano, o Centro
Cultural abrigará a parte administrativa da fundação, salas dc vídeo e de
conferência, um restaurante e os estúdios para ensaios de balé, orquestras e
ópera. O objetivo é transferir as atividades diárias do Municipal, para evitar
ate o telhado do Municipal
o desgaste do prédio, após a reforma.
Moreira Franco vistoriou até

e
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morre afogado
Ao tentar fugir de mais uma operação cata-mendigos da Fundação Leão
XIII, Pedro Celestino da Silva morreu
afogado na Lagoa Rodrigo de Freitas.
Ele e a companheira, Hilda da Conceição, recusaram-se a entrar nos ônibus da
Fundação que, com o apoio de patrulha
do 2" Batalhão de Polícia Militar, recojhiam mendigos,às margens da Lagoa, ao
meio-dia. Nenhum policial ou funcionário da Fundação Leão XIII auxiliou o
mendigo, segundo testemunhas.
A médica Lúcia Fontenelle contou
que, quando dois policiais agarraram Hilda, Pedro, com uma barra de ferro,
tentou ajudar a companheira. Os policiais e a equipe da Fundação voltaram-se
para pegá-lo. Nervoso, Pedro correu entrou na Lagoa, morrendo afogado em
poucos minutos. A médica acredita que
ele, sem saber nadar, tenha caído em
uma vala: "tudo foi muito rápido e ninguém fez nada para salvá-lo".
O afogamento aconteceu em frente
ao n" 4.885, da Avenida Epitácio Pessoa,
perto da saída do Túnel Rebouças. Muitos corredores, que faziam cooper em
torno da lagoa, e motoristas que passavam ficaram revoltados. O mecânico Heiveeio Coelho, de 28 anos, morador na
Penha (Zona Norte), culpou a Fundação
Leão XIII pela morte do mendigo: " cies
viram que o homem se debatia na água e
nada fizeram", afirmou.
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nico (Zona Sul). Carioca, foi sepultado
Orminda da Silva Ramalho, dc 80 anos,
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Alzira Rodrigues, de 74 anos, de câncer
Rua Otávio Soares, em São Cristóvão
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cer na mama, no Hospital de Oncologia
Estados
Minas Novas, cm 1936. Foi presidente do
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nomeado juiz de direito da comarca de
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PEDRO

HERTA ROCKMACHER
Irmãos, cunhada, genro e faa
mília comunicam o faleciyy
mento e convidam para o
A A
$ sepultamento
domingo
/
(29/01/89) às 10 h, no Cernitério Comunal Israelita do Caju. Pedese não enviar flores.

PIRES

NOBRE
(MISSA DA RESSURREIÇÃO)
Pedro Paulo e Maria Lúcia Nobre, consternados pela dor da perda de seu filho ANTONIO PEDRO agradecem as manifestações
t
de carinho recebidas e convidam para a
Missa da Ressurreição, no dia 30, segunda-feira,
às 10h30, na Igreja de São Paulo Apóstolo, à rua
Barão de Ipanema n° 85 — Copacabana.

(Missa de 30° Dia)
LAREN ESTALEIROS E SERVIÇOS MARÍTIMOS
S/A E FAMÍLIA convidam demais parentes e amigos para
tMAC
Missa de 30° dia a ser realizada, às 9:30 horas do dia
31/01/1989 (terça-feira) na Igreja N. S. Conceição e Boa
Morte, à Rua do Rosário, esquina com Av Rio Branco.
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—
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AM: Pte. nublado
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SE: Nublado 30.6 25.8
CE: Nublado 30.2 23.9
PB: Nublado 29.8 —
AL: Nublado 26.8 21.2
RN: Nublado
25.0
PE: Nublado
22.8
BA: Nublado 29.2 22.8
MA: Nublado 30.2 23.2
Pi: Nublado 31.3 21.8
DF: Pte. nublado 27.0 17.7
MS: Ptc. nublado 26.8 21.8
MT: . Pte. nublado 30.8 22.2
GO: Ptc. nublado 29.4 19.8
nublado 30.2 20.6
A frente fria encontra-se semi-estacionária e em MG: Pte.
Nublado
21.8
dissipação ao largo do litoral norte do Rio Grande do SP:
ES: Claro 31.9 24.4
PR: Nublado
17.6
Sul, ocasionando chuvas esparsas na Região Sul.
SC: Nublado
22.3
Um fluxo de ar tropical se espalha pelo Brasil, RS:
Nublado 27.9 19.8
atingindo a Região Norte, Centro-Oeste, Sudeste e
litoral do Nordeste, mantendo estas regiões com
nebulosidade variável e pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde.
NO MUNDO
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EDUARDO LERNER
(HASKARA)
Boris Jaime Lerner e filha convidam para
a Cerimônia Religiosa (HASKARA) que
será realizada no dia 30 de janeiro de
1989, às 18hs., no Templo Sidon, na Rua
Conde de Bonfim n° 521 — Tijuca.

e Fúnebres
Recebemos seu anúncio na Av Brasil. 500 De domingo a 6a até
20:00h. aos sábados e feriados até 17:00h. Tel: 585-4350 —
585-4326 — 585-4356 ou no horário comercial nas lojas de
CLASSIFICADOS
Para outras informações, consulte o seu
JORNAL DO BRASIL

(HASKARA)
Oscar Cardonsky, Vergeny (Nininha) Cardonsky. Clarita Cardonsky, e Guilherme H Caspary
Ribeiro convidam para a Cerimônia Religiosa
(HASKARA) que será realizada no dia 30 de
Sidon. na
laneiro de 1989 ás 18hs., no Templo
Rua Conde de Bonfim n° 521 —Tijuca.
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nenhuma delegacia policial e os turistas passaram todo o dia fora do
hotel. Segundo funcionários do Méridien, os suíços permaneceram pouco tempo no hotel, quando comentaram o assalto com bom humor, e
saíram para conhecer o Rio, a última
cidade de amplo roteiro turístico por
capitais brasileiras.
Segundo funcionários do hotel, o
guia da South America Turismo assistiu ao assalto. O guia, não identificado, continuava ontem a aconipanhar o grupo. O hotel chegou a
colocar seus serviços à disposição
dos suíços, para resolver problemas
como falta dc dinheiro ou de documentos e cartões de crédito. Mas
até às 18h nenhum deles se manifestou. Na agência South America, os
funcionários de plantão alegaram
desconhecer o assunto.
O cônsul suíço no Rio, François
Pillonel, ontem à tarde desconhecia
o assalto. Segundo informou, o consulado só deveria ser procurado no
caso de perda de documentos, em
especial o passaporte, ou falta de
dinheiro para o prosseguimento da
viagem. A questão policial, conforme explicou, geralmente é solucionada pela própria agência de tunsmo.

Um grupo de 20 suíços foi assaitado dentro do ônibus que o conduzia do Aeroporto Internacional do
Rio de Janeiro, no Galeão (Ilha do
Governador, na Zona Norte), para o
Hotel Méridien (Leme, na Zona
Sul), perdeu quase todos os objetos
pessoais que levava à mão e preferiu
deixar por isso mesmo. A delegacia
de Copacabana não recebeu nenhuma queixa; a Polícia Rodoviária Estadual, que cuida do policiamento da
Avenida Brasil, desconhece o caso; e
o Consulado da Suíça só foi conhecer
a história quando procurado pela
imprensa. Mas no Hotel Méridien,
enquanto os suíços faziam turismo
pelo Rio, funcionários confirmaram
o assalto.
O grupo foi assaltado no ônibus
da empresa South America Turismo,
na noite de sexta-feira, na Avenida
Brasil, após desembarque de vôo
doméstico. Com o ônibus cercado
por dois automóveis, dois homens
armados de revólveres e metralhadora o invadiram. Nenhum turista saiu
ferido, mas todos perderam máquinas fotográficas, relógios e dinheiro.
As bagagens que estavam no portamalas do ônibus não foram levadas.
O assalto não foi registrado em

Brasília — Resultado da Loteria Federal, sorteio realizado no dia 28 de
janeiro de 1989: 5o prêmio 56.429
(Santa Catarina); 4o prêmio —
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EDUARDO LERNER
(HASKARA)
Drejzla Lerner, Henrique Mário lorner. Estér Lernor
Sterenberg, Silvia Rosa Nossek Lerner o Jack Sterenberg convidam para a Cerimônia Religiosa (HASKARA). que será realizada no dia 30 de janeiro de
1989. às 18hs„ no Templo Sidon. na Rua Conde de
Bonlim n" 521 — Tijuca.
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no Parque Lage
Equipe da Cruz Vermelha Brasileira,
que fazia exercícios de simulação de
pronto-socorro no Parque Lage (Zona
Sul do Rio), colocou em prática todos os
seus conhecimentos mas não conseguiu
salvar Rodrigo Augusto da Fonseca Sobral Silva, de 15 anos: ele morreu, depois
de cair de uma pedra, da altura de 6 m.
No local do acidente, há uma placa de
acesso proibido, ignorada pelos cinco
jovens que passeavam no parque.
Rodrigo Augusto (Rua Antônio Basílio, 176, apartamento 701 — Tijuca, na
Zona Norte), filho de Roberto Jorge
Sobral Silva, passeava no parque com os
amigos Ronaldo Matsushita, de 15 anos,
Fernando Cardoso Júnior, de 17, André
Lucas Penha Brito, de 16, e José Carlos
Alledi, de 16, e escorregou na pedra,
coberta de limo. Ele ficou preso nas
pedras e a equipe da Cruz Vermelha,
avisada pelos garotos e pelo guarda fiorestai Joseir Fonseca, tentou ajudá-lo.
O chefe da equipe, André Cunha
Nascimento, o guarda e os companheiros
de Rodrigo Augusto conseguiram retirálo das pedras, ainda com vida, mas ele
morreu ao ser levado para uma ambulância do Corpo de Bombeiros, estacionada
a 500 metros. Peritos do Instituto de
Criminalística Carlos Éboli constataram
que a morte se deu por insuficiência
respiratória, provocada por rompimento
do externo, fratura de crânio, rompimento da coluna cervical e fratura do braço
esauerdo.
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in htí 1 ¦ ¦ =i IKDM
Parcialmente nublado a nublado,
com possíveis chuvas e trovoadas
isoladas a partir da tarde. Visibilidade de boa a moderada. Ventos dc Norte a Noroeste, fracos a
moderados, com rajadas ocasipnais. Temperatura estável. Máxima e mtnima de ontem: 37.1" em
Bangu e 22.9" no Alto da Boa
Vista.

Avisos Religiosos e Fúnebres
? De domtngo a 6* a:e 20
Recebei
585-4350 — 585-4326 — 5854356 ou no horán© c
JORNAL DO BRASIL
Para outras ir nações,
consulte
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DE FARIAS
(MISSA DE Io DIA)

CORDEIRO

Maria Lydia Goulart Cordeiro de Farias, filhos, noras, genro e netos agrat
decem as manifestações de pesar e
convidam para a Missa que será celebrada
no dia 30/01/89, 2a-feira, às 11:30 horas,
na Igreja da Santa Cruz dos Militares, à Rua
1o de Março — n° 36.
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Econômico

T* ados preliminares do balanço de pagamcntgs do Brasil, em 1988, sugerem
que o país não fez um bom negócio com o
ultimo acordo da dívida externa. Essa é a
conclusão dos economistas Paulo Nogueira
Batista Jr. e Arno Mayer, da Fundação
Gctúlio Vargas. Suas contas indicam que o
Brasil mandou mais dinheiro para fora,
enquanto os credores puseram menos aqui.
"E difícil
entender quando se chama isso de
normalização", comenta Paulo Nogueira.
Os bancos comerciais estrangeiros (que
detêm 2/3 da dívida brasileira) deveriam,
pelo acordo, fornecer ao Brasil 5,2 bilhões
de dólares, que seriam utilizados para financiar juros. Quer dizer, .eles emprestariam
para o Brasil pagar juros de volta para eles.
Mas os bancos só forneceram 4 bilhões —
referentes aos juYos não pagos em 1987, por
causa da mpíatória.
O/fèétante, 1,2 bilhão de dólares, que
financiaram menos de 10% dos juros deste
ano, não saiu. Esse dinheiro ficou duplamente vinculado ao FMI e ao Banco Mundial. Como este último não libera um empréstimo de 500 milhões de dólares, os
bancos privados também seguram.
Os empréstimos de bancos oficiais ao
Brasil também diminuíram no ano passado,
em comparação com 1987.
Em compensação, o Brasil está pagando juros integrais, a taxas de mercado,
sobre uma dívida desvalorizada. Também
pagou mais amortizações: de 4,3 bilhões em
dólares em 1987, para 5,4 bilhões no ano
passado.
Paulo Nogueira diz ainda que pelos
seus dados, preliminares, ressalva, as reservas não caíram. "Devem ter aumentado de
4,4 bilhões no final de 87, para 5,5 bilhões
em dezembro de 88", diz.
Os ricos vão bem
A respeitada publicação mensal do Lloyds
Bank, International Financial Outlook, tem projeções otimistas para os sete países mais riços
(Estados Unidos, Canadá, França, Itália, GrãBretanha, Alemanha Federal e Japão). Para o
período de 1989 a 92, a publicação prevê: crescimento entre 2,4% e 3,2%; inflação entre 3,5% e
3,9%.
Para este ano, a maior inflação prevista é a
da Inglaterra, 6,2%. A menor, da Alemanha,
2,2%, quase empatada com a japonesa, 2,3%.
As previsões para o Brasil ficaram para a
próxima edição.
Condições
Se o governo mantiver a atual política de
juros, altos, e salários, contidos, o plano funciona, isto é, a inflação baixa. Não resolve nenhum
problema essencial do país, mas alivia. Tinha que
tentar o caminho ortodoxo.
Do presidente de um dos quatro maiores
bancos do país.
De graça
A Telebrás passou telex a todas as suas
subsidiárias, proibindo a venda de fichas telefônicas por unidade. Pela conversão, os antigos 18
cruzados por ficha passaram a NCZ$ 0,01, que
não é nada. Agora, só podem ser vendidas
cartelas de no mínimo cinco fichas, que se pagam
com aquelas notas do Oswaldo Cruz, cm tons de
roxo, de 50 cruzados ou 50.000 cruzeiros.
Enquanto isso
A Nuclen, estatal que cuida dos projetos de
engenharia das usinas nucleares de Angra II c
III, não tem orçamento definido, cm cronograma
para término de obras, nem sabe se vai mesmo
fazer as obras.
Entretanto, a empresa teve de absorver 300
funcionários administrativos da extinta Nuciebrás. E agora a Nuclen está trazendo da Alemãilha, por quatro meses, ao custo de 100 mil
dólares, um engenheiro especializado em planejamento de pessoal. Se fosse necessário e urgente, qualquer engenheiro brasileiro cojb experiencia em obra de grande porte — o que não falta —
faria o serviço com um pé nas costas. E cm
cruzados mais baratos.
Elvis japonês
A multinacional japonesa Sony, que já
havia adquirido a produtora de discos norteamericana CBS, acaba de comprar por 36 milhões de dólares a Tree International, a última
grande editora independente de música country.
A Tree tem em seu catálogo, entre outros, os
direitos sobre diversas canções de Elvis Presley.
Musicais ingleses
A inglesa Thi i n Emoi vai pagar 337 milhões
de dólares peía norte-americana SBk Entertainemente World, que detém os direitos sobre
mais de 250 mil canções. Entre elas, Singin' in lhe
Rain e Over thè Rainbow.
Salários do g-overno
Economistas de tendências políticas diversas. Adroaldo Moura da Silva, incluído entre os
progressistas, e Afonso Celso Pastore, incluído
entre os monetaristas roxos, concordam que o
problema crucial do momento está nos gastos do
governo sobretudo com salários. Num mesmo
seminário em São Paulo, na sexta-feira. Moura
da Silva disse que a folha salarial do governo
aumentou, nos últimos cinco anos. de 6% para
9rr do produto interno bruto. É duas vezes o
peso dos juros.
Pastore disse que. no mesmo período, as
despesas de pessoal do setor público nacional
aumentaram W~r em termos reais. O governo
fedceral aumentou salãnos reais e os governos
estaduais contrataram mais gente.
Diante disso, não vale colocar a culpa na
dívida externa» concordam os dois economistas.
Carlos Alberto Sardenlterg.

domingo, 29/1/89
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Acabou
Na semana passada a credibilidade
|—|
— do opcn mãrket,
que existe há mais
de 20 anos no Brasil, foi colocada cm
xeque quando três distribuidoras deixaram de honrar uma regra fundamental do
mercado: o acordo de recompra, que
norteia todas as operações do sistema.
Esse compromisso, fixado pelo Banco
Central através da resolução 1.0SS, foi
desrespeitado pelas distribuidoras Credimus, Fórmula e Price cm operações de

o

na
pesadelo
curto prazo tendo como garantia títulos
da dívida do Tesouro estadual (Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro).
Essas distribuidoras possuíam uma carteira muito grande de títulos estaduais. Com
o fim da correção monetária, índice que
corrigia os títulos, a Distribuidora do Rio
de Janeiro (Diverj) teve de fazer um
leilão de recompra das OTEs na quartafeira, a um preço aquém da expectativa

dívida

do mercado, gerando prejuízos para muitas instituições financeiras. Para fugir às
perdas, estimadas cm NCz$ 400 milhões
no total, a Credimus, a Fórmula e a Price
decidiram não honrar seus compromissos, não recomprando os papéis que
foram financiados no overnight, com recursos do Banco do Brasil.
Até amanhã o Banco Central terá de se
pronunciar sobre o assunto e poderá
intervir nas três distribuidoras, o que é

estadual
esperado por todo o mercado, que assistiu perplexo à omissão do BC. Mas na
Diverj finalmente se respira em paz,
apesar da crise. Acabou o pesadelo, nas
palavras do presidente da Diverj, Paulo
Mallmann. Em entrevista à repórter Joycc Jane do JORNAL DO BRASIL ele
conta que a Credimus concentrou um
volume tão grande de títulos do estado
em seu poder que havia inviabilizado
uma administração saudável da dívida
estadual.
Luciana Leal

Por que o Estado do Rio de Janeiro deu
prejuízo para as instituições financeiras que
compraram e acreditaram nos seus papéis, ou
seja, nas Obrigações do Tesouro Estadual
(OTEs) do Rio de Janeiro?
A decisão de fixação de preços de compra dos
papéis foi baseada na técnica. Pagamos 14%
porque essa tbi a média das vendas de títulos
feitas nos últirhos dois anos. Chegamos a
cogitar até nos basearmos nas taxas que o
Banco Central praticou, para a recompra das
OTNs. Mas a taxa era rnUTCíT alta. Não comcomo fez o BC porque nunca
pramos por 18%*1.8%.
As cosdições não podevendemos por
riam ser comparáVeis. A ncdsso.ver, 14% é uma
taxa razoável.
/
E por que os outros estados não deram ''prejuízo
tão grande quanto o Rio de Janeiro?
Como eu já disse, a fixação de preços não foi
baseada na ótica do prejuízo.ou do lucro. Mas
a taxa de Minas variou entre 13,75% e
14,36%, ficando bem próxima da que nós
estabelecemos. Mas a diferença de daságio se
deu porque os preços que o papel mineiro
tinha no lastro eram mais baixos que o nosso.
Por isso, em cruzados a diferença foi grande.
Por que a Diverj tinha essa diferença de preço
de lastro tão grande, se Minas não tinha? Não
foi esse o detonador de todo o problema?
Quando nós assumimos a adminsitraçáo da
Diverj, verificamos que a tabela de preço das
cariocas estavam abaixo das mineiras — (J.,5%
ao ano. Sempre, de forma coordenada, baixavamos o nosso preço sempre queMinas fazia.
Começamos a reduzir mais rapidamente os
preços quando as taxas de juros começaram a
subir, cm junho de 1988. Mas mesmo na fase
de alta dos juros, continuou havendo a paridade entre a mineira e a carioca. Essa pequena
diferença se manteve até o leilão de quartafeira.
Essa diferença tão pequena provocou consequências bem distantes. Afinal, a Diverj provocou quebras de instituições e Minas não apresentou maiores danos. Como o senhor explicaria isso?
A diferença de 1% ao ano para papel de três
anos pode reprsentar diferença de NCz$ 0.30 a
NCz$ 0,40 por título.
Mas então, se a diferença entre o preço -de
lastro e o de mercado sempre foi um problema,
por que o senhor não acabou com isso e igualou
os dois de uma só vez? Não teria sido mais
fácil?
Nem todos têm obrigação de saber dos nossos
dilemas. Mas, ao longo de 1988, passada a fase
de juro real no overnight baixo (por volta de
abril ou maio), nós iniciamos um trabalho de
redução dos preços de lastro para que pudesse
se elevar a rentabilidade do papel. Esse trabalho foi sendo feito gradativamente: todo dia
primeiro diminuímos de forma suave, para
evitar abalos nas instituições financeiras que
tinham nossos pepéis em carteira.
Mas esse abalos acabaram acontecendo de
forma mais forte agora...
Eu tenho sido acusado dessa falha de não ter
precedido ajuste brusco e ter deixado que a
coisa se agravasse, permitindo que instituições
com problemas no mercado. Agora, com o fun
da correção monetária, a obrigatoriedade de
recomprar os papéis levou a esse prejuízo.
Mas a razão é clara: para nós seria difícil
ajustar preços sem que as instituições tivessem
dificuldades em mobilizar recursos para poder
permancerer no mercado. A cada redução de
preços as empresas eram obrigadas a investir
quantias volumosas de recursos. Isso nos obrigava a ser gradativos. Mas quanto mais os
juros subiam, mais rápido eu tinha que fazer,
os ajustes e mais trazia problemas para as
instituições que compraram as OTEs.
Por que o senhor se preocupava com a saúde
financeira dessas empresas? Isso fazia parte de
sua função?
Porque a função básica da distribuidora é
também zelar pelo bom funcionamento das
empresas que carregam papéis do estado. Não
podíamos jamais ser acusados de uma gestão
perigosa que tivesse colocado em risco a saúde
financeira das distribuidras. Evidentemente
uma dessas empresas que hoje está com problcma foi um fator limitativo.
Que empresa era essa?
Era a Credimus.
O senhor sabia que ela tinha muito mais título
estadual do que legalmente poderia possuir?
Aí começa a história. O caso Credimus veio ao
nosso conhecimento durante o Plano Bresser.
Em julho de 19S7, o overnight foi da ordem de
6% ao més e a correção de 1,5%, se não me
engano. Naquele mês, adotamos um forte
reajuste de preços, que levou o administrador
da Credimus, Newton Thuin. a procurar a

Diverj e relatar que a situação dele era de total
iiiquidcz. Na ocasião, a Credimus e outra se
apresentaram a mim — a outra acabou se
saneando. Mais tarde, fiquei sabendo que essa
outra instituição estava alugando sua carteira
— que a
para a Credimus. Então, os ajustes
essa altura já eram diários — deixaram a
Credimus ilíquida, o que nos levou a dar
conhecimento à diretoria do Banco Central.
Isso foi na época do Plano Bresser.
Qual foi a resposta do Banco Central?
O Banco Central pediu que nós examinássemos com cuidado a situação da empresa e que
evitássemos, dentro do possível, abalos no
sistema financeiro. A solução que encontramos foi congelar a redução dos preços pelo
prazo de 15 dias de maneira que desse tempo
para que essas empresas levantassem recursos
para se ajustarem. Após isso, as empresas se
ajustaram.
E porque a Credimus tinha interesse em, cada
vez mais, aumentar seu volume de papéis?
Essa é uma pergunta que muita gente faz e eu
não sei responder. Eu não consigo entender a
compulsão que os administradores da Credimmus tinham pela compra de papéis estaduais.'
Especialmente porque os profissionais de mercado sabem que a carteira de estaduais deve
ser pequena, dado que o financiamento desses
títulos é muito restrito.
Só que o preço de lastro que a Diverj mantinha
permitia que a Credimus, cada vez que adquiria títulos estaduais, fizesse mais caixa e cobrisse os rombos que ela estava tendo com os seus
próprios ajustes. Ou seja, era uma bola de
neve, né?
E. Eu acredito que os ajustes que nós exigiamos dela com a redução dos preços de lastro
levavam a Credimus a comprar outros papéis,
inclusive os cariocas, para levantar caixa. Só
posso dizer que na ocasião eu não sabia disso.
Vendo a coisa de hoje é que se chega a essa
conclusão.
Em que momento o senhor percebeu que a
Credimus continua a comprar o papel mesmo
que o senhor bloqueasse o acesso dela às suas
vendas?
Quando outros profissionais nos informaram.
Foi depois do Plano Bresser.
Mas mesmo assim o senhor continuou a vender
títulos estaduais. Por que nesse momento o
senhor não parou com as vendas e tlcou com
todos os papéis em sua carteira?
Olhando hoje eu faria isso. Mas naquela
ocasião estávamos empenhados num esforço
muito grande de recuperação da imagem do
papel. Conquistamos muitos investidores que
até hoje compram nossos títulos. Portanto, eu
não poderia suspender todo um programa de
conquista do mercado financeiro no financiamento do Tesouro do estado pelo fato de uma
determinada empresa ter compulsão de comprar OTEs. Eu deveria, isto sim, tomar medidas de segurança para impedir que a ação dela
prosseguisse. E foi o que nós fizemos. Fomos
até acusados de quebrar sigilo porque suspendíamos vendas quando percebíamos que o
papel ia parar na mão da Credimus. Mas a

partir de junho do ano passado concluímos
que ela continuava a ter acesso aos títulos e
suspendemos todas as vendas a partir daquele
mcs.
Quer dizer que virou uma caçada da Diverj
rastreando os passos da Credimus?
Não se tratava de uma caçada, mas o desenvolvimento que evitava proibir o prosseguimento
do crescimento da carteira da Credimus.
E o senhor não comunicou isso ao Banco
Central?
É evidente que comuniquei.
E quando a Credimus passou a ter esses papéis
todos em sua própria carteira?
Quando ela teve dificuldade em honrar o
compromisso com uma das empresas que carregava seu papel. Aí, a notícia se espalhou no
mercado gerando um boato de que a Credimus
tinha quebrado. Nesse momento, o sistema
bancário começou a se preocupar com a saúde
financeira das empresas que tinham papéis do
Estado do Rio. Porque eram os bancos que
financiavam as estaduais.
E, a partir daí, o que aconteceu?
Nós demos financiamento a ela com o compromisso de que ela venderia o excesso de papéis
que possuía. E ela fez. Colocou todos os
papéis cm um grande banco privado nacional.
Passado alguns meses, esse banco resolveu
suspender o acordo que tinha com a Credimus.
O Thuin (dono da Credimus) resolveu voltar a
ter todo o volume de títulos em sua carteira.
Isso foi por volta de setembro. Aí, sem ter
financiador, o Thuin conseguiu de um grande
banco a obtenção de financiamento. Esse
banco exigiu que a totalidade da carteira do
Thuin fosse concedida através da Diverj.
Nesse caso, esse banco emprestaria para a
Diverj, que repassaria para a Credmimus?
Exatamente.
E por que o senhor concordou?
Eu concordei em ser o agente intermediário
porque a direção da Credimus se comprometeu em estabelecer um prazo para reduzir sua
posição e vender seus títulos para tomadores
finais.
Mas ela não fez Isso...
É, não fez.
E a partir daí o senhor passou a financiar a
Credimus?
Financiando c fazendo redução dos preços de
lastro.
A Credimus diz que perdeu US$ 4 milhões com
esses ajustes. E verdade?
Eu não tenho os números. Mas acredito que
esse valor possa ser verdadeiro.
É correto concluir que todo o problema que o
senhor teve até hoje — principalmente agora
com o leilão de recompra — foi localizado na
Credimus?
Infelizmente essa conclusão é verdadeira. Fora
ela, as instituições — com exceção também da
Fórmula — tinham como objetivo ter um ativo
com rendimento que permitisse lucro.
Então por que a Price e a Fórmula também
quebraram?
A Fórmula passou por uma situação grave de
liquidez no final do ano passado, chegando no
dia Io de dezembro literalmente quebrada. Ela
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tinha uma insuficiência de caixa dela, na
época, de cerca de Cz$ 150 milhões. Os três
dealers das dívidas estaduais, reunidos na
Diverj, tiveram que interromper a reunião
para discutir o caso da Fórmula que estava
surgindo naqule momento. Erramos. Tomamos decisão em conjunto — porque ela possuía papel dos três estados — de dar uma
oportunidade a ela. Os dirigentes alegavam
que tinham condições de recupoeração da
empresa.
E a Price?
A Price é um caso que eu não conheço. Até
lamentamos porque ela nunca nos deu probkmas. Temos certeza de que o ocorrido com ela
foi motivado mais por circunstâncias do mercado.
A Credimus está acusando a Diverj de estelionato porque, no dia que o senhor estava
comprando os papéis dela, os preços fixados
para o lastro eram muito superiores üquele.s
que a Diverj pagava. É verdade?
Há, no mínimo, uma confusão matemática. O
preço de lastro estava, sem dúvida, sobrevalorizado. Ocorre que o preço de negociação do
papel nunca teve a ver com o preço de lastro.
Nos bons tempos em que se ganhou dinheiro,
negociava-se o papel carioca centenas de cruzados abaixo do preço de lastro. Por que razão
agora os negócios ocorreriam pelo preço de
lastro?
O senhor aprovou a atitude do Banco Central
de não ter feito uma intervenção imediata
nessas distribuidoras?
A perplexidade não é só da Diverj. Ela reina
em todo o mercado financeiro. A intervenção,
pela história recente, se efetuou imediatamente. É preciso tomar uma atitude porque três
instituições deixaram de honrar seus compromissos.
São Paulo diz que honrou seu compromisso ao
pagar o preço de lastro pelos seus títulos, ao
contrário do Rio de Janeiro. O que o senhor
tem a falar a respeito disso?
São Paulo pagou o preço de lastro, embora
tivesse o mesmo problema de preço que nós.
Mas só ele pode explicar porque fez isso.
Quando esses problemas estiverem acabado,
não vai ser mais difícil financiar a dívida do
Estado do Rio de Janeiro?
Não. Dois dias antes do leilão circularam
rumores de que a recompra das OTEs do Rio
seria feita com base no preço de lastro. Não
era verdade, mas os boatos fizeram os empresários financeiros se indignarem e procurarem
até o governador Moreira Franco para impedir
que isso acontecesse. A imparcialidade no
critério de recompra é a prova de que a Diverj
e a dívida do Rio são merecedores da confiança do mercado financeiro. Agora, com a
superação dos problemas, as instituições terão
a certeza de que os papéis estaduais estarão
em poder apenas da Diverj. de seguradoras,
fundações, bancos e empresas sérias. Não há
mais risco da segurança ser ameaçada por um
irrefreável desejo de correr riscos mal administrados, como ocorreu com a Credimus. E o fim
do pesadelo.
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ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM
MUDANÇA

DE TELEFONE

Com a ampliação de nossa Central Telefônica, a partir desta segunda-feira, 30 de
janeiro,.nosso PABX entrará em operação com o novo número chave

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
AO PACIENTE DE TERAPIA INTENSIVA
ENFERMAGEM EM PEDIATRIA E PUERICULTURA

(021) 598-7722
A Central operará com o sistema de discagem direta a ramal (DDR), pelo qual o
usuário deverá discar o prefixo 5987 e, logo a seguir, o ramal desejado.
Por exemplo: se você desejar falar com alguém no ramal 703, deverá discar
5987703.
Durante 30 dias, as ligações feitas para o número 280-7722 serão atendidas pelas
telefonistas da Dresser-Wayne, que orientarão o usuário para a discagem correta.
Lembre-se: as ligações oriundas de outras cidades deverão ser precedidas do código DDD do Rio de Janeiro, que é 021, seguido do prefixo 5987 e do
número do râmal desejado.

ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO
DE NUTRIÇÃO E DIETÉT1CA
ENFERMAGEM DO TRABALHO
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*'<AÚDE PÚBUCA

CURSOS AVANÇADQSigjjfji
SAÚDE PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR Hill

João Saldanha
O bat©~papo vobre o toque de bola.

JB

24

?

1° caderno

?

domingo, 29/1/89

Economia

Desabastecimento
SÂO PAULO — O fantasma do desabastecimento, que
assombrou os consumidores durante o Plano Cruzado, volta a
rondar as prateleiras dos supermercados, os balcões de açougues, padarias e farmácias e os pátios das montadoras de
veículos devido a um impasse criado pelo Plano Verão: diversos
preços praticados pelos fornecedores foram congelados acima
dos valores que os comerciantes podem cobrar. Além disso,
praticamente todas as empresas têm problemas de relacionamento com fornecedores c clientes, dada a obrigatoriedade do
uso do deflator e da fixação dos juros para as operações a prazo.
Neste jogo, a disputa é para saber quem fica com a maior
margem de lucro.
O problema começa entre os setores responsáveis pela
matéria-prima, pelos insumos e pelos componentes e o setor
industrial, cujo estoque necessário para a fabricação dos produtos está corroído pela falta de reposição. Há uma semana, a
General Motors do Brasil, por exemplo, enfrenta um dilema
com os fornecedores de pneus, como a Firestone, a Pirelli e a
Goodyear. Antes do Plano Verão, as montadoras deram um
aumento de cerca de 25% no preço dos pneus, a ser descontado
quando o CIP autorizasse o aumento de 40,2% para o mesmo
produto. Agora, os fabricantes de pneus querem o reajuste sem
descontar a antecipação. O resultado é que os carros da GM
estão sendo montados sem o estepe, o que também já acontece
na Autolatina, controladora da Ford e Volkswagen, em cujos
pátios 1.300 carros esperavam na semana passada, pelo quinto
pneu.
Deflator — O mesmo problema de desalinhamento de
preços está ocorrendo entre os fornecedores estatais de matériaprima e as indústrias privadas, como é o caso de fabricantes de
sabão, sabonetes e detergentes. O governo é o único produtor
da soda cáustica, fundamental na fabricação destes produtos de
limpeza, e reajustou seus preços junto com o pacote de
congelamento, embora o aumento não possa ser repassado para
o consumidor. Até agora, o consumidor não sentiu a escassez de
produtos de algodão, mas o mercado atacadista de tecidos e
confecções já trabalha com estoque reduzido. Ocorre que o
preço da arroba (15 quilos) do algodão subiu de NCz$ 14,00
para NCz$ 20,00 às vésperas do Plano Verão, o que impede que
os fabricantes tenham condições de deflacionar o preço de seus
produtos para os atacadistas.
Sem que os preços sejam deflacionados pela tablita, os
comerciantes não querem aceitar as entregas dos fabricantes,
como vem acontecendo com o óleo de soja, que está desaparecendo das prateleiras dos atacadistas e varejistas de São Paulo.
. O produto está congelado em NCz$ 0,65 a lata em São Paulo e
em NCz$ 0,67 no Rio. As indústrias têm os preços fixados em
NCz$ 0,75 a lata, maior que a venda ao consumidor. Por outro
lado, algumas indústrias levam em consideração o prazo de 30
dias para o pagamento por parte dos comerciantes, o que reduz
sfeu custo financeiro.
Estoque — Os revendedores de materiais elétricos,
como fios, cabos, disjuntores e lâmpadas, também não estão
fazendo reposição de estoque — o que afetará, a curto prazo, as
lojas de materiais de construção e, mais tarde, poderá provocar
uma crise no mercado imobiliário. O problema já está acontecendo com as tintas, pois os fabricantes paralisaram a entrega
em função da fixação de juros para as operações a prazo em
cerca de 24%.
A maxidesvalorização do dólar estabelecido pelo Plano
Verão, por sua vez, pode comprometer o abastecimento de
carne nos açougues e supermercados. A tendência de alta de
US$ 18 a arroba para US$ 20 torna atraente o subfaturamento
nas exportações com o dólar no paralelo, conforme denunciam
os donos de açougues. A Câmara das Empresas Brasileiras de
Capital Nacional fez um alerta sobre essa questão: as exportações com subfaturamento representam uma perda de US$ 10
bilhões para a economia do país. O fato, porém, é que os
açougueiros perdem de NCz$ 0,05 a NCz$ 0,10 na venda de um
quilo de carne a preço
prego tabelado, e sua alternativa ée fechar as
agio do consumidor.
portas ou cobrar ágio
Por conta
eonta da desvalorização
desvalorizaqao do câmbio
cambio em 17%, todas as
matérias-primas
materias-primas importadas pela indústria
industria farmacêutica
farmaceutica sofreram uma elevação,
elevagao, o que poderá
podera trazer problemas de abastecimento de medicamentos.
mcdicamentos.
São'" ¦. Paulo — Pedro Monagatti
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escassez de óleo
BRASÍLIA — A Secretaria Especial de Abastecimento e Preços do Ministério da Fazenda
reconhece que há problema no abastecimento
interno de óleo de soja e carne suína. O
secretário dc Preços Agrícolas da Seap, Victor
Pellcgrini, diz que está havendo escassez desses produtos porque os fabricantes e os produtores estão ganhando acima dos preços fixados
no congelamento. A Perdigão e a Sadia,
empresas líderes no fornecimento de carne
suína e derivados, estiveram no Ministério da
Fazenda e se comprometeram a fornecer seus
produtos, dando apoio ao plano do governo.
Em relação ao óleo de soja, o secretário
Especial dc Abastecimento e Preços, Edgar de
Abreu Cardoso, diz que as 170 mil toneladas
de óleo (incluindo as que deixaram de ser
exportadas pela indústria até abril) são suficientes para abastecer o mercado interno. Os
fiscais da Sunab encerraram ontem uma blitz
nos principais fabricantes e supermercados,
acompanhados de fiscais da Receita Federal e
de agentes da Polícia Federal. A ordem do
governo é encontrar os estoques de óleo c
multar, com base na Lei Delegada n" 4, quem
estiver sonegando mercadorias.
Quanto à carne bovina, o secretário de
Preços Agrícolas. Victor Pellcgrini, diz que
não há motivos para a falta do produto nem
para o aumento dos preços, porque é época de
plena safra e não é o forte das exportações. Se
houver escassez de carne bovina, no entanto,
garante que as exportações serão suspensas.
Falta

ameaçar

no

como

Cruzado
Luiz Bettencourl
Bettoncourt

sem

PORTO ALEGRE — Falta carne de
costela (bovina) — muito apreciada e consumida pelos gaúchos no seu tradicional churrasco — e óleo de soja no Rio Grande do Sul,
mas o desabastecimento deverá se amplicar
em fevereiro, atingindo eletrodomésticos em
geral e pode alcançar derivados do leite (especialmente queijos e manteigas).
A costela não é mais vendida em açougues
e supermercados e o problema — segundo o
presidente do Sindicato dos Varejistas, José
Luís Krup, está no congelamento do preço ao
consumidor de NCz$ 1,18, quando são obrigados a adquirir o produto a NCz$ 1,30 o quilo.
Na capital, só se encontrava costela bovina,
nesta semana, nos açougues do mercado público, porque os comerciantes tinham conseguido
adquirir o produto a NCz$ 0,95 o quilo,
podendo revendê-lo ao consumidor pelo preço
tabelado, segundo informou César Miranda,
presidente da Associação dos Comerciantes do
Mercado Público.
Já o óleo de soja também teve acentuada
queda de estoques nos supermercados, especialmente no interior do estado, pois a indústria alega prejuízos de 20% na venda ao
comércio, com o que suspendeu as entregas
desde o início de janeiro, segundo o diretor da
Associação Gaúcha de Supermercados
(Agas), Paulo Feijó. Os dois mil supermercados, já na quinta-feira, autorizados pela Sunab, limitavam a venda a duas latas de óleo de
soja por cliente e muitos deles já não tinham
mais o produto para vender.
Descongelamento — A Federação
das Associações Comerciais, em várias reuniões, está pedindo, na prática, o descongelamento de preços dos eletrodomésticos, pois
não tem condições de vender produtos a
preços congelados, enquanto a indústria repassou em janeiro todos os seus custos, elevados
até após o Plano Verão, inclusive os custos
financeiros (30% nas vendas para 30 dias). Há
previsão de falta de mercadorias em fevereiro,
de televisores a geladeiras, pela impossibilidade de reposição junto à indústria, e a situação
só não se agravou mais porque as vendas ao
consumidor foram reduzidas em até 50%.
O presidente do Sindicato das Indústrias
de Laticínios, Zildo de Marchi, alertou que
poderão faltar, em fevereiro, manteiga e diversos tipos de queijo, que não tiveram seus
preços realinhados, enquanto o leite in natitra
recebeu um aumento de 47,7% e o leite em pó
acréscimos de 42% a 44% no dia da edição do
Plano Verão. A defasagem dos preços dos
principais laticínios, como queijo e manteiga,
está entre 34% a 40%.
A situação se agrava porque a época é de
entresafra, o governo não financiou nem fez
estoques reguladores de leite em pó, queijo e
manteiga, além da impossibilidade de importação, pois o mercado mundial também está na
entresafra c sem estoques. Normalmente, da
produção diária no estado de 1 milhão 700 mil
litros de leite, 50% é vendido in natura e 50%
industrializado. E é nessa segunda área que
vários fabricantes de queijos e manteiga já
avisaram o Sindicato de Laticínios que irão
suspender a produção.
Seap

a

JORNAL DO BRASIL

de produtos é
lebres seu novo endereço no Rio de Joneiro:
comum nas capitais
Qleo de soja e leite em pó estão se
constituindo os problemas mais sérios de abasRUA DA GLORIA, 290
4*
tccimcnto nas grandes cidades brasileiras. Nos
lugares onde não faltam, os dois produtos são
ANDAR
GLÓRIA-CEP20241
vendidos a preços acima da tabela ou têm
TEL: (0211224-7418
estoque limitado, sem previsão de data de
reposição. Os produtos da Nestlé. que tiveram
TELEFAX.(02I) 231-1648
aumento de 42.44% autorizado pelo CIP a
partir do dia 21. estão fora das prateleiras por
TELEX.(2I) 3Q874 BCTF BR
| tempo indeterminado. Em todas
as cidades
brasileiras, os hortifrutigranjeiros estão sendo
vendidos a preços acima da tabela.
Em Fortaleza e João Pessoa o óleo de soja
(MULTICORP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS^ sumiu das prateleiras e em Natal, Goiânia.
Salvador e Juiz de Fora pode faltar em duas
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
"EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL"
semanas. Algumas redes de supermercados
estão limitando a venda a até cinco latas por
C.G.C. n? 27.830.751/0001-91
pessoa. Em João Pessoa, faltam as marcas dc
AVISO
papel higiênico mais baratas, segundo pesquisa da Sunab. que constatou ainda falta de
QUADRO GERAL DE CREDORES
feijão, laticínios cm geral, desodorante, saboE BALANÇO GERAL
nete. detergente cm pó e pilhas. Em Natal, o
O Sr. Liqudante de MULTICORP D.T.V.M. LTDA - Em liquidação
óleo de soja está limitado a duas latas por
Extrajudicial, cumprindo o disoosto no artigo 25 da Lei n' 6.02a, de
pessoa.
13 de março de 197-1, comunica aos interessados que, esgotado o
Os supermercados de Curitiba ainda não
prazo para apresentação de "DcctaraçCes de Crédito" e já apreciadas e julgadas todas elas, foi elaborado o "Quadro Geral de
acusam falta de produtos, mas prevêem que
Credores", o qual, juntamente com o "Balanço Gerar, de
cm duas semanas desaparecerão da^ pralelei31.12.88, encontra-se afixado na sede desta Ljquidanda, na Av.
ras os saponáceos. biscoitos, óleo de soja
Rio Branco, 109 - Gr. 501, Rio de Janeiro (RJ) e na dependência
atualmente limitadas em três latas por
(vendas
de Beto Horirortte, â RuadosTamotos, 200 - 129 andar, para cobebidas quentes, chocolates, margaripessoa),
nheamento geral e devidos fins de Direito.
nas, azeitonas, embutidos cm geral e carnes
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1989
Os supermcrcadistas curitibanos estão prevendo ainda a eliminação total dos descontos
JOSÉ WAN00I OE ARAÚJO FILHO
dados pelas indu<tria> e a redução drástica dos
Of37íK nsra
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Correndo por fora, no boicote ao Plano,
Piano, com
corn ágio
agio de 68%, o filé
mignonfoi
vilao
file mignon
foi o grande vilão
Derivados

despontar

de

como

Alguns sinais vermelhos, alertando para o
perigo de desabastecimento, surgiram no caminho do Plano Verão, durante sua segunda
semana de vida. Os derivados de suínos tornaram-se fortes candidatos a vilões do novo
congelamento, depois que foram reajustados
pelas indústrias na última segunda-feira e
começaram, então, a sumir dos supermercados
cariocas. Já o óleo de soja continuou nas
prateleiras, mas sob a ameaça de desaparecer
por causa do preço tabelado abaixo do cobrado pela indústria.
Correndo por fora, no entanto, apareceu o
nobre filé mignon, vendido com ágio de até
68% sobre o preço congelado de NCz$ 3,50 o
quilo, em vários açougues de Copacabana,
Ipanema e Tijuca. A culpa do ágio, segundo os
varejistas, é dos frigoríficos que, por sua vez,
atribuem a irregularidade aos pecuaristas. Mas
no Kikarnes, na rua Visconde de Pirajá, o
vendedor lembrava que cabe aos consumidores a aprovação final do ágio: "A gente está
em Ipanema. Sabe como é, muitos fregueses
não querem saber de preço. Eles querem é o
filé".
Mas para quem depende dos suínos e não
Vendas

suínos

do

SÃO PAULO — Ao completar duas
semanas de vigência, o Plano Verão começa a
apresentar reflexos no mercado do varejo,
tradicionalmente recessivo nos primeiros três
meses do ano. Ainda sem dominar por completo as regras do novo jogo do comércio e
preocupado em se certificar com exatidão do
valor do salário de janeiro, o consumidor
prefere se acautelar — e adiar por mais algum
tempo os gastos com a aquisição de eletrodomésticos, roupas e móveis.
"A
primeira semana foi trágica", diagnostica Eusébio Serrano Júnior, gerente comerciai da G. Aronson, que mantém na capital
uma cadeia de 20 lojas dc utilidades doméstica. As vendas na matriz, na rua Conselheiro
Crispiniano, Centro da cidade, caíram 50% —
o total de 1.200 notas fiscais, tiradas diariamente, desceu para 600 entre os dias 16 e 21
deste mês, segundo Serrano.
A situação melhorou consideravalmente
na segunda semana, compara o gerente da G.
Aronson, e houve dias em que seus vendedores chegaram a preencher mil notas fiscais. "A
gente não se assusta porque no começo do
Plano Cruzado foi a mesma coisa", ele lembra.
A preocupação de Serrano, neste momento, é
outra — e se refere à possibilidade dc desabastecimento quando se esgotar o estoque atual.
"O mercado oferecia lava-roupas com
preentre
NCzS 350,00 e NCz$ 400,00 à época
ço

começam

vilões

do

do filé, a situação ficou ainda mais complicada. Depois que as indústrias de derivados de
suínos aumentaram seus preços, em pleno
oitavo dia de congelamento, os supermercados
decidiram suspender a compra de vários produtos. Não. havia mais como repassar esses
aumentos para o varejo tabelado. Com isso, a
banha, por exemplo, ficou escassa, assim como o pernil, alguns tipos de salsichas e linguiças.
A saída encontrada para fazer frente ao
mercado em alta foi a importação de derivados
de suínos da Argentina. A autorização já havia
saído de uma reunião dos integrantes do pacto
social, realizada em dezembro, quando os
suínos já davam dores de cabeça, com aumentos sucessivos. A expectativa da Seap (Secretaria Especial de Administração de Preços) é de
que, a partir da semana que vem, comecem a
chegar ao país 4.500 toneladas de carne suína
argentina.
Oleo — E as donas de casa cariocas
tentam desvendar um enigma: como cozinhar
sem banha e sem óleo dc soja? Por um lado, as
prateleiras com oferta normal dc óleo e o aviso

a

verão

dos supermercados do Rio de que seus estoques durariam por mais 20 dias traziam certa
tranqüilidade. Mas a preocupação voltava a
aparecer, quando os mesmos supermercados
alertavam que a reposição dos estoques seria
inviável, porque a lata de óleo custava, na
indústria, NCz$ 0,74 e na tabela para o varejo,
NCz$ 0,67.
Finalmente, na sexta-feira, a Seap acenou
com uma possível solução, cujo sucesso só será
conhecido daqui a alguns dias. O secretário
Edgar de Abreu Cardoso afirmou que o atual
preço do óleo dc soja, na indústria, continua
embutindo as altas expectativas inflacionárias,
praticadas antes da decretação do Plano Veráo, nas vendas com prazo de 30 dias para
pagamento.
Mas, nessa semana, um novo grupo de
produtos poderá assumir a liderança na preferência pelo título dc vilão do Plano Verão.
Alguns laticínios, timidamente, ficaram mais
difíceis de serem encontrados, sem, no entanto, chegar a caracterizar um quadro de escassez. Assim, resta aos consumidores, torcer
para que, nesse caso, tudo não passe de uma
mera coincidência. Será?

caem

pela metade
do congelamento, e por enquanto dá para
está a cavaleiro da situação", analisa Abraliam
cumprir a tabela", explica o gerente da G.
Szajman.
Aronson, que vende em média três mil lavaCartões — No setor de cartões de
roupas por mês em três vezes sem juros,
crédito,
é ainda impossível traçar um panoranorma geral da casa. "A questão é que, na
ma do comportamento de seus associados nas
indústria, o preço está entre NCz$ 550,00 e
duas primeiras semanas de vigência do pacote.
"Só no final de fevereiro teremos dados sufiNCzS 600,00. Como vamos repor nosso cstoque?"
cientes para montar um quadro real da situaRecessão — A inquietação dc Serrano
ção", explica Felipo Turrini, diretor de estabeIccimentos e membros do American Express
é comum entre a maioria dos proprietários dos
Card. O sistema Credicard/Dincrs, por sua
400 mil estabelecimentos comerciais instalados
vez, reconhece que está se ressentindo da
na Grande São Paulo, na opinião do presidente da Federação do Comércio do Estado de
queda registrada pelo comércio como uni todo
embora não possa por enquanto traduzir
São Paulo, Abram Szajman, que estima igualesse reflexo cm índices, segundo Marcus Vinimente uma queda entre 40 e 50% no movicius, da assessoria dc comunicação social da
mento do varejo nas últimas semanas. "Além
empresa.
da dificuldade da reposição do estoque, existe
Já na próxima semana, o Credicard coloca
a preocupação natural do consumidor com o
em prática sua nova taxa de juros — de
futuro do plano, que é claramente recessivo",
24,98% para o crédito parcelado e de 32,07%
diz Szajman. Além dc se defrontar com preços
para o rotativo, que prevê um abatimento
que cresceram absurdamente nos últimos 30
mínimo de 50% da dívida. Os portadores do
dias, ele explica, o comprador está inseguro
Diners pagarão 23,81% no sistema parcelado e
quanto à possibilidade de desemprego.
30,82%
no rotativo. Há, de qualquer forma,
Por isso, o presidente da Federação do
uma expectativa promissora, na opinião de
Comércio prevê que se entre agora numa fase
Felipo Turrini, do American Express. "Com
de pechincha — o consumidor exige preços
inflação baixa, o associado aprende a usar o
compatíveis do lojista e este terá que pressiocartão corretamente como recurso dc paganar as indústrias c fornecedores para se chegar
mento — forma comum adotada em outros
"A
negoa um acordo que beneficia a todos.
países — e não para evitar que o dinheiro seja
ciação entre os dois lados será imprescindível
corroído pela desvalorização constante", prevê Turrini.
para solucionar o problema, já que o governo
comércio

Consumidor está cauteloso
SÁO PAULO — Expectativa e cautela
Também uma viagem há muito tempo
são os termos que dominam, após duas semaprogramada — ao exterior, onde faria um
nas de vigência do Plano Verão, o vocabulário
curso de especialização — se transformou num
dos consumidores. Ninguém se arrisca a nada
motivo de aborrecimento para o ginecolosita e
— nem a comprar supérfluos, nem a investir
geneticista Thomaz Gollop, docente da Faculna reforma da casa, por exemplo, ou na troca
dade de Medicina da Universidade de São
de carro. "Nada de excessos, porque estamos
Paulo. Gollop não tem um ganho fixo mensal
todos com a corda no pescoço e temos que
porque depende do movimento em sua clínica,
evitar que ela se aperte", decreta, ao expressar
cm Pinheiros, Zona Oeste da cidade, onde
esta avareza compulsória dos consumidores, o
cobra NCzS 30,00 a consulta. Casado com
Patrícia, biólga e aconselhadora genética. Golpaulista Nilson José Machado, professor de
Matemática da Faculdade de Educação da
lop mora numa apartamento de três quartos
Universidde de São Paulo, cargo que lhe
no Brooklin, na Zona Sul. Tem dois filhos,
rendeu em janeiro um salário bruto de NCzS
mas um deles está no momento no exterior, o
500.00.
que reduz para quatro — com a empregada —
Casado duas vezes, cinco filhos — quatro
o número dc pessoas na casa.
do primeiro casamento, um do segundo —
"Faço supermercado
uma vez por mês. e
Nilson tem a vantagem de pagar apenas NCzS
em
janeiro, depois do Plano Verão, gastei de
40.00 ao BN'H pelo sobrado onde mora, no
60 a 70% a mais que no mês passado porque os
bairro do Butantã. Zona Oeste da cidade. Ele
congelados em alta", calcula o
preços foram
praticamente não tem usado o cartão de crédimédico. "Isso me deixa indignado, porque
to e precisou reduzir cerca de 20'"; nn total das
compras dc supermercados cm relação ao mês
enquanto o trabalhador aperta o cinto o preside dezembro. Na época das festas, por exemdente Samey viaja inutilmente para Angola
com 25 pessoas em sua comitiva."
pio. sc presenteou com algumas garrafas dc
vinho de melhor qualidade. Agora, comprou
Quando a inflação estava alta, Gollop
uma quantidade menor de bebidas c dc quaiicostumava
usar seu cartão de crédito para
dade inferior.
"Agora, entro numa
gastos mais elevados.
Machado, que tem desconto na escola dos
fase
recessiva.
Não
compro
nada. nem roupas,
filhos porque no ano passado deu aulas no
estabelecimento, está preocupado com a comporque temos que garantir o absolutamente
neccssáio". justifica ele. Apenas de uma despra do material escolar com o transporte das
crianças. Mas o que o aborrece neste momento
pesa Gollop não abre mão: adquirir sistematie o tato de ter cancelado a viagem que faz
camente revistas médicas estrangeiras c livros
anualmente a Recife para visitar a mãe. "Ficar
técnicos sobre a sua especialidade. "Já que
em casa por opção e uma coisa, mas se sentir
não posso viajar para me reciclar, tento me
manter atualizado com a leitura", conforma-

Escassez favorece
o retorno cio ágio
SÃO PAULO — O abastecimento não
está norma! e. se demorar para ser regularizado. haverá perigo de se voltar à prática do
ágio. O alerta é de René Petroni. presidente
do Convênio de Informações São Paulo (Cisp)
o Serviço de Proteção ao Crédito de 74
grandes empresas produtoras de alimentos c
bens destinados à venda no varejo, que faturam USS 4.7 bilhões por mês. Petroni constata
"está havendo
problemas nas prateleiras"
que
dos supermercados e isso pode provocar uma
demanda extra só pela falta do produto. O
mesmo Petroni, porém, avalia que esse desabastecimento é temporário, já que depende
apenas de um ajuste entre as indústrias e o
comércio.
O primeiro ponto favorável a essa interpretação, diz Petroni. e que a indústria está
estocada e ninguém quer ficar com despesas
financeiras fixas com as aplicações no overnight girando a 25% ao dia. O acerto entre as
indústrias e os varejistas, avalia Petroni. que
também é gerente financeiro da Indústria
Quacker de Alimentos, depende dc uma luta
surda pelo ganho de margens, ou seja. "quem
vai perder menos".
Ao mesmo tempo em que há essa batalha
entre indústria e comércio, há. também, um
aperto no crédito para os pequenos varejistas.
Assim como as grandes cadeias de supermercados podem impor condições e preço», j
pequenas e médias indústrias, os grandes fornecedorcs serão forçados a restringir o crédito.
A tendência, explica Petroni. é de os banco»,
apertarem o crédito de um número consideravel de varejistas
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Verão

beneficiou
grandes

juros de 12% ao ano mais correção monetária. Alguns desses compradores, inclusive,
duas vezes. O grupo Safra, por
ganharam
Todos os empresários que nos últimos
exemplo, que ficou com o controle da Aradois anos adquiriram empresas estatais do cruz
através da empresa Albatroz
BNDESPar em leilões públicos foram favo- S.A., Celulose,
ter sido favorecido com a
além
de
retidos com a extinção da correção monetá- mudança da OTN
IPC nos contratos de
ria embutida no elenco de medidas do Plano' financiamento, foi para
ainda
com a
Verão. A troca da OTN pelo IPC nos mididesvalorizaçáo de 17%beneficiado
do cruzado em
contratos de financiamento significou um relação ao dólar. Grande
parte de sua produperdão parcial para as dívidas de vários çáo é dirigida ao mercado externo.
Outro grande beneficiado foi o diretorgrupos privados, entre os quais o Votorantim, do empresário Antônio Ermírio de superintendente do grupo Votorantim, AnMoraes, o Cataguazes Leopoldina, de Ivan tônio Ermírio de Moraes, que ficou com
Botelho, o Gerdau, de Jorge Gerdau Johan- duas estatais privatizadas: Máquinas Piratipeter, e o Safra, de Joseph Safra. Ao todo ninga do Nordeste, adquirida por US$ 1
foram beneficiados doze dos maiores grupos milhão e 428 milhões, e a Cia. Guatapará de
Celulose e Papel (Celpag), comprada por
privados nacionais.
Só no mês de janeiro, quando se espera US$ 72 milhões e 736 mil. No caso específico
a maior taxa mensal de inflação da história da Celpag, mesmo que por vias indiretas, o
brasileira, aqueles empresários pagarão ao grupo Votorantim foi também beneficiado
BNDES apenas 12,6% de correção monetá- duas vezes. Ganhou com a troca dos índices
ria, (diferença entre 6,92% da última OTN no contrato que fez para financiar compra de
fiscal e 6,17% da OTN de janeiro), muito equipamentos através da linha Finame, além
abaixo dos quase 70% de inflação esperados de ter sido beneficiado com um aumento de
para este mês. Técnicos do banco conside- 62% no preço do alumínio também decidido
ram impossível saber exatamente o que cada no realinhamento de preços do Plano Verão.
O mesmo realinhamento brindou os
um ganhou, mas todos garantem que aqueles
dirigentes fizeram "um excelente negócio" compradores da Caraíba Metais, que conseao participarem do programa do governo guiram um aumento de 73% no preço final
de seu
produto (o cobre eletrolítipara privatizar as estatais controladas pelo co), alémprincipal
sido aquinhoados com a
de
terem
BNDESPar.
À primeira vista, o Tesouro Nacional alteração nos índices que passarão a balizar o
foio grande perdedor porque contribuiu para financiamento contratado com o BNDESvender barato as empresas que estavam Par. A Caraíba foi comprada por um consórcontroladas pelo BNDES. Observando-se o cio liderado por três grandes grupos: Cia.
episódio com mais profundidade, no entan- Paraibuna de Metais, Banco da Bahia Invésto, o Tesouro conseguiu um ganho excepcio- timentos e Arbi.
No BNDES as opiniões sobre os ganhos
nal, já que o governo também é devedor em
dos
empresários não são unânimes. O presiOTN no que se refere à dívida pública, numa
conta que já chega à metade da dívida dente Márcio Fortes acha, por exemplo, que
externa brasileira: US$ 60 bilhões. Toda a extinção da correção monetária não signifidívida mobiliária que estava em OTN será cará qualquer prejuízo para a instituição,
também balizada pelo IPC, o que significará pois, argumenta, a Medida Provisória que
uma violenta diminuição no volume da dívi- trata o assunto deixa claro que a OTN que
da interna. Os grande perdedores serão 50 corrigia os empréstimos concedidos será
milhões de trabalhadores titulares das contas substituída pelo IPC, o que não significaria
do PIS/Pasep, que é de onde o BNDES perdas ou ganhos para ninguém. Alguns
consegue os recursos para financiar suas diretores, entretanto, manifestam ponto de
vista contrário às avaliações de Fortes.
operações
Para esses técnicos, o ganho dos empre—
dois
Dose-dupla
Nos últimos
sários que compraram as estatais já é líquido
anos foram privatizadas treze empresas pelo e certo e será maior se o IPC caminhar um
preço de US$ 422 milhões e 923 mil. Na pouco abaixo da inflação daqui pra frente. Se
maior parte dos casos, o BNDES recebeu a a inflação entre 15 e 30 de janeiro não for
metade desses recursos ã vista e financiou o refletida no cálculo do novo índice, esse
restante num prazo de até dez anos com ganho será, então, extraordinário.

devedores
José
Joso Varella
Varolln — 25.10.1
25 10.88
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Carlos Mariani BittcnOiempresário
court, do Banco da Bahia Investimcntos, não está muito convencido sobre as
vantagens conseguidas com o fim da correção monetária nos financiamentos do
BNDESPar. Ele participa do consórcio formado pelo grupo Arbi e Cia. Paraibuna de
Metais e que adquiriu cm agosto do ano
passado o controle da Caraíba Metais ofertado cm leilão público realizado na Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro. O novo esquema, segundo Mariani. poderá fazer rir ou
chorar quem comprou as estatais do governo.
Em sua avaliação embora o IPC de

Botclho. do j^rupo (,aia^iiaz<>s: excelcntc ri('^6(i<>

janeiro não vá traduzir, realmente, o comportamento da inflação do período, de fevereiro para a frente tudo pode acontecer de
maneira distinta. Ele também manifestou
sua discordância sobre a utilização do IPC
como indexador para operações de empréstimos de longo prazo, mas esclarece que a
troca já estava embutida nos contratos dc
financiamento elaborados pelo banco. "O
IPC c um indexador dc pobre, mas uma das
cláusulas do financiamento diz textualmente
que as prestações serão corrigidas com base
na OTN ou por outro índice que a substitua." E a medida provisória que trata do
assunto deixa claro que a OTN que corrigia
os empréstimos concedidos será substituída
pelo IPC.
Mariani chega a sugerir que o banco
deveria reunir todos os devedores e cscolher um novo indexador entre os que
existem na praça, os quais poderiam ser

utilizados nos contratos a depender do que
viesse a ser acertado entre as partes.
Posição distinta foi manifestada pelo
empresário Ivan Botelho, do grupo Cataguazes Leopoldina, que adquirii| em I9S7 o
controle da Cia. Nacional de Tecidos Nova
América por US$ 15,854 milhões. Além de
entender que não haverá qualquer vantadas estatais, ele '
gem para os compradores
'
explica que o decreto
!
que decidiu pelo fim
da correção monetária não deixa dúvidas
cm relação ao novo
indexador. "Está tudo muito claro", argumenta. Todos os
contratos com base na
OTN deverão ser
substituídos pelo IPC.
Portanto, está claro
gjgg
que o IPC será o"hovo ggg
(.alios Mariani
Marwm
índice.
Carlos
^

A PRIVATIZAÇÃO EM 1987 e 1988 (em USS)
Empresas privatizadas Prego de venda
(USS)
Tecidos Nova America 15.854,509,13
Cataguazes Leopoldina
Votorantim Maquinas Piratiniga
Nordeste S.A.
1.428,499,23
Maquinas Piratininga S.A. 106,599.09
Wuppertal
Grupos beneficiados

Vilares

Lorentzen
Safra

d©

Siderugica N.S. da
Aparecida

Ferro e Ligas do
Nordeste

Sibra Eletrosiderugica
Brasiteira S.A.

29,024,266,66

dinheiro,

\

Celpag

Arbi,Banco da Bahia e
Paraibuna de Metais
Gerdau

Caraiba de Mstais
Cimetal Siderugia

48,910,138,24

Usina Barao de
Cocais e lazendas
Florestal e Rio Pardo

37,477,024,69

Ferramentas
Industriais
Bosch

\

21,021,285,09
133,799,066,92

Votorantim

Inonibras

fizer

12.932,634,96

Aracruz Celulose
Aracrus Celulose

Gerdau

Máquinas

72.736,035,29
5f§\

v.

87,110,134,17

.ni
m\
Jir
.0*

Usina Joao Neiva e
fazendas Sao Mateus e Mucuri 11.252,716.49

Fazendas Clementino
180,397,06
e Medeiros
Total
422.923.169.68
Fonte : BNDES-Pnr
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BRASÍLIA — O governo ainda não definiu como será feita a correção do saldo do
PIS/Pasep com o fim da correção monetária
imposto pelo Plano Verão. O pressuposto
básico é il,ir igual tratamento para os ativos e
passivos do fundo, ou seja, adotar um mesmo
cálculo de correção para os recursos que
ingressam no fundo e os que saem.
A tendência, segundo graduado técnico do
governo, é adotar o IPC acumulado a partir de
fevereiro para corrigir os saldos do fundo desde
aquela data, de forma a não penalizar as contas
individuais dos trabalhadores cadastrados. Da
mesma forma os ingressos (contribuições do
governo e empresas privadas, bem como amortizações de empréstimos), seriam corrigidos
retroativamente, findo o congelamento de
preços.
A Constituição mudou a destinação dos
recursos do Pl&Pasep. Desde 1970 e até 5 dc
outubro de 88, quando foi promulgada a nova
Carta, o fundo obedeceu a um duplo objetivo:
financiar o desenvolvimento econômico e repassar parcela deste èrescimento ao trabalhador.
Assim, os recursos canalizados para a CEF.
provenientes de 0,65% das receitas orçamentarias do poder público c igual percentual da
receita bruta das empresas do setor privado,
eram emprestados (97, ¦' via BNDES e o restante através da CEF e BB) ao setor produtivo
pmado para financiamento de capital de giro
ou aquisição dc equipamentos (capital fixo).
Os juros cobrados sempre foram os mais
baixos do mercado e no ano passado giraram
em torno de 3 < ao ano. C) rendimento das
aplicações (cerca de 3.168r; no ano passado) e
os juros eram rateados entre o total de trabalhadores cadastrados no PÍSPasep. por critérios
que incluíam o tempo de Serviço e o salário de
cada um. l'ma vez por ano os trabalhadores
tinham direito a retirar seus rendimentos.
A Constituição destinou 40% dos recursos
féco!hkfc>s ao fundo para o financiamento do
setor produtivo privado. atraveí do BNDES, e
o restante para o financiamento do segurodesemprego e pagamento do abono, resínnein-

Ferramentas
Profissionais
Bosch

definição

dois salários mínimos, e desde que sejam cmpregados de empresas contribuintes do Pl&Pasep. O controle do PIS/Pasep foi transferido
para o Tesouro Nacional e a possibilidade do
saque total foi reduzida para três casos, não
podendo mais o trabalhador retirar os recursos
depositados em seu nome quando se casar.
Mudanças — Três conseqüências imediatas desta mudança podem ser vistas: as 12
milhões de pessoas que em 88 tiveram abono,
devem ser reduzidas a menos da metade com a
diminuição do número dos que têm renda com
acesso ao abono. Os empregados de microempresas também ficarão de fora do abono, visto
que este tipo de empresa tem isenção da
contribuição ao PIS/Pasep. Estima-se este contingente hoje em cerca de 40 milhões de cadastrados no PIS.
O fim da possibilidade de retirar o PIS/Pasen com o casamento provocou uma corrida à
CEF no ano passado. Das 888 mil pessoas que
fizeram saques totais, 667 mil (75^) comprovaram casamento.
Os recursos do "antigo" PISPasep, geridos
pela CEF, hoje etimados em NCzS 13 bilhões,
continuarão existindo, sendo reemprestados ao
setor privado, até sua completa extinção, o que
ocorrerá por retiradas em caso dc morte, aposentadoria. invalidez ou reforma militar. Quem
foi cadastrado antes da promulgação da Constituição. terá seus rendimentos garantidos, ano a
ano, sobre os valores dos depósitos feitos até
aquela data, até o encerramento de sua conta
por qualquer um dos motivos listados acima.
Ouem começou a vida de trabalho após
cinco de outubro e ganha mais de dois salários
mínimos de renda mensal, não conhecerá o PIS.
Os rendimentos anuais não são significativos,
alegam aqueles que defendem o fim da participaçáo do trabalhador no PISPasep. No ano
passado, eles significaram depósitos passíveis de
retirada, no valor médio de NCzS 61.38 (valores
atualizados para janeiro deste ano), variando de
um mínimo de NCzS _Vi_51 a um máximo de
NCzS 411.94 (para trabalhadores de maior faixa
de renda e com cerca de 30 anos de serviço)

Toda a linha
de Ferramentas
gU®"*"
g| ||Jf§ |fl3
e Profissionais
li
Industriais
Mi
Bosch está em oferta, com
condições especiais de pagamento:
Ef
4 vezes sem juros. E você leva no ato,
fazendo dinheiro com elas sem demora.
Aproveite. Esta promoção é por tempo limitado.

'Si
©
Vá buscar a sua Ferramenta Industrial
ou Profissional Bosch em um dos seguintes endereços:

RIO DE JANEIRO: Abrasivos Sinfães D'Ouro - Rua Barão de São Félix, 69 - Centro • A. Ribeiro Ferragens • Rua Riachuelo. 383 - Centro •
Casa Homero de Ferragens - Rua Senhor dos Passos. 97 - Centro •
Diselma - Av. Lobo Júnior. 710- Penha • Engesolda - Av Pedro II. 308
- São Cristóvão • Ferragens Buenos Aires - Rua Buenos Aires, 240/
242-Centro • Ferragens São João - Rua Buenos Aires. 102- Centro •
Ferragens Universal - Rua Inválidos. 23 • Centro • Ibeme S/A - Av.
Brasil, 7.934 • Fiamos • J. Amaral - Rua V>sconde de Inhaúma, 103
Centro • Macplan - Av. Brasil. 6 040 - Bonsucesso • Mikimba • Rua
São Cristóvão, 516 - lojas E/F - São Cristóvão • Miriam Minas - Av.
Brasi! 7.775 - Ramos e Rua São Cristóvão. 77Q.'A - São Cristóvão • M.
Moutinbo Máquinas Industriais - Rua Santo Cristo. 287 - Santo Cristo • Motordoc - Rua São Cristóvão. 667 - São Cristóvão • Multifitas
Rua Mariz e Barros, 553 - loja A - T>juca • Palácio da Ferramenta
Rua Buenos Aires. 150160 - Centro • Proquifer - Av. Suburbana,

BOSCH

Nosso produto é tecnologia.

2.642 - Higienópolis • Ranova - Rua Basílio de Brito. 219 - Cachambi
• White Martins Revenda - Av. Brasil. 1.369 - Cordovil - CAMPO
GRANDE: White Martins Revenda - Estrada do Monteiro, 72 - CAMPOS: White Martins Revenda - Rua Sete de Setembro, 370 - NITERÓI:
Casa das Fechaduras de Niterói - Rua Marechal Deodoro, 168- Centro • Casa do Soldador • Rua Marechal Deodoro. 216/A • White Martins Revenda - Rua da Conceição. 188 - S/24G4C - Centro - PETRÓPQLIS: Ao Regador Ferragens - Rua do Imperador, 312/316 • White Martins Revenda - Rua Mal. Floriano Peixoto. 108 - Centro - VOLTA REDQNPA: White Martins Revenda - Av. üons Club, 1.555 - ESPIRITO
SANTO • VITÓRIA: White Martins Revenda - Rodovia BR-101 km 6.5
Carapina - MINAS GERAIS - CATAGUASES: União Mercantil - Rua
Tenente Fortunato, 63 - JUIZ DE FORA - Ferragens Pinho - Rua Mal.
Deodoro. 66/78 • White Martins Revenda - R.J. Calil Ahouagi. 566 - Pirâmide III - Centro - MUR1AÉ: Elétrica Campos Porto - Av. Dr. Passos. 23.
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^Reposição
BRASÍLIA — A proposta dc rcposição das perdas salariais aprovadas na
madrugada dc ontem pelo Congresso
Nacional significará um reajuste de
aproximadamente 4,6% a ser pago em
três parcelas a partir da folha salarial
dc março (paga até 10 dc abril). Ou
seja. cerca dc 1,5% mensal, de acordo
com cálculo desenvolvido pelo ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega.
O aumento é apenas nominal, explicou o ministro, para recompor o
valor médio real dos salários de 1988.
Para fazer o cálculo, Maílson projetou
um pouco superior a 30% o INPC de
janeiro. Pela fórmula aprovada pelo
Congresso, se o INPC deste mês ficar
superior à URP (26,05%), a diferença
será incorporada aos salários em três
parcelas.
Nem todas as categorias, no entanto, receberão a reposição. Como a
data-base é variável, o salário de janciro de cada categoria estará acima,
igual ou abaixo da média real dos
salários de 1988, parâmetro de comparação estabelecido pelo Plano Verão.
As que estiverem acima poderaão ficar
sem a reposição. Por exemplo, se o
índice de reposição encontrado — que
será único para todos os trabalhadores,
pois depende apenas da variação do
INPC comparado à URP — for igual a
4,6% c o salário de janeiro de uma
determinada categoria for 6% superior
à sua média real de 1988, estes trabalhadores não terão nenhuma reposição
Governo

BRASÍLIA — O governo vai intervir e fixar uma regra de desconto para as
vendas a prazo no início desta semana se
a indústria, o atacado e o varejo não
chegarem a um acordo sobre o assunto
O aviso foi feito ontem pelo ministro da
Fazenda, Maílson da Nóhrega. que atribuiu os problemas de abastecimento que
começam a surgir ao impasse entre os
empresários.
As vendas a prazo embutem uma
previsão de inflação que. depois de implantado o Plano Verão,"Nãotem que ser
há razões
expurgada dos preços.
o miafirmou
desabastecimento",
o
para
nistro. Segundo ele. nos casos de sonegação de estoque, que o governo já começa
a observar, haverá o emprego do confisco
previsto na lei delegada número 4 caso a

Sete

a receber. Se o percentual da comparaçáo ficar inferior a 4,6%, será dada
apenas a diferença.
Batalha — "Vencemos a primeira batalha", disse o ministro ao
comentar a decisão do Congresso. O
ministro comemorou particularmente
a manutenção do Artigo 7° da Medida
Provisória 32, que trata do congelamento de preços, dos salários e do
novo cruzado. Por este artigo, os trabalhadores não poderão recorrer à Justiça para reclamar recomposição de
salários pelo pico. "Sem o artigo sétimo, haveria uma desestruturação do
programa (Plano Verão)", disse. O
presidente da Cut, Jair Meneguelli, no
entanto, assegura que o artigo é inconstitucional e que recorrerá à greve
para mudar a fórmula de reposição
aprovada.
O ministro justificou a utilização
das LFTs (Letras Financeiras do Tesouro) para corrigir os débitos cm
atraso dc contribuintes. Segundo Maílson, o uso das LFTs é apropriado
porque compensa o custo dos recursos
que o Tesouro Nacional tem que captar no mercado para cobrir a receita
não recebida por atraso dos contribuintcs. O governo não permitirá, no entanto, que as LFTs sejam utilizadas
como indexador, de forma a não criar
restrições à execução da política monetária.

fixará

medidas

desconto

Sunab e a Polícia Federal não consigam
deter a prática.
Citando particularmente o caso da
carne, o ministro afirmou que o Brasil
está em período de safra, não há uma
aceleração das exportações c o governo
não está importando o produto para fazer
estoque. Mesmo garantindo que não está
pensando em reeditar a caça ao boi no
pasto, o governo tomará providências
para eliminar o risco do desabastccimento.
Os principais problemas sentidos pelos consumidores estão ligados ao óleo de
soja, leite em pó e carne (suina e filet
mignon), que faltam ou estão com estoques reduzidos e cm alguns lugares já são
vendidos com ágio. Alguns consumidores, no entanto, antes mesmo dos produtos faltarem, começam a fazer estoque, o
que pode agravar a falta de produto.

do

Reaj aste
alcançar

podem
BRASÍLIA — Sete das 12 medidas
já produzidas pelo Plano Verão cm
¦apenas 13 dias de vida correm o risco
dè cair por decurso de prazo no próximo dia 15, quando completa o período
fatal de um mês de vigência, sem
chancela do Legislativo. Embora o
Congresso volte a se reunir na terçafeira para ouvir a leitura da última
a de n" 36, que tem a data
medida
de ontem e prevê a reposição salarial
- é improvável que haja quorum para
a votação das matérias ainda pendentcs. Para que o pacote econômico não
se esfacele, o governo terá que reeditar
o bloco de medidas já no dia 16,
gerando um novo prazo constitucional
de 30 dias para o Legislativo votar a
matéria.
É a seguinte a situação de cada
. uma das medidas do pacote:
Medida n° 25 — Criava critérios para repassar à União os compromissos c direitos das empresas estatais
extintas ou privadas. Foi rejeitada pelo
Congresso na quinta-feira
Medida n° 26 — Autoriza a
privatização das empresas estatais. Se
não for votada até dia 15 cairá por
decurso dc prazo. O Congresso está
[ disposto a rejeitar a matéria, para
. forçar o governo a rcconduzí-la ao
. Legislativo como projeto de lei. Somente desta forma os parlamentares
poderão alterar a medida
parcialmen'
te. como desejam
Medida n° 27 - Extingue
Conselhos da administração fe' vários
dcral e elimina os cargos em comissão
do serviço público. A data dc sua
; divulgação também é 15 de janeiro. O
:' Congresso não questiona o mérito da
matéria, mas a maioria dos parlamentares lamenta que o governo tenha
usado da medida provisória para apresentá-la. O argumento destes dcscontentes é de que a medida provisória
deve ser utilizada apenas
para assuntos
de extrema urgência
Medida n° 28 — Extingue a
í Superintendência da Borracha (Sudhevea). a Superintendência do Descnvolvimento da Região Sul (Sudesul). a
'Fundação
Projeto Rondon. a Fundação Petrônio Portella e o Instituto de
Desenvolvimento Florestal (IBDF).
Igualmente editada no dia 15, ainda
; não foi votada. Os parlamentares da
: região Sul têm o apoio do relator da
matéria, deputado O^mundo Rebou; ças (PMDB-CE). para preservar a Su, desul.
Medida n° 29 — Extingue o
Ministério da Ciência e Tecnologia e
•, reestrutura o organograma da Presidència da República. Não foi votada e
lamnern r dia 15. No Conire apena uma resistência

cair

dia

15

Medida n°30 — Transferia o
lapas — órgão arrecadador de fundos
para a Previdência Social — para o
Ministério da Fazenda. Foi revogada
na sexta-feira por decisão do presidente da República em exercício, deputado Ulysses Guimarães.
Medida n° 31 - Proíbe a
remuneração de servidores públicos
pelo exercício de mandato como membro colegiado de empresas estatais.
Também não foi votada. O Congresso
quer que seja apresentada como projeto de lei.
Medida n° 32 — Institui o
cruzado novo, determina o congelamento de preços e fixa regras para a
desindexação da economia. Foi aprovada pelo Congresso na madrugada de
ontem e imediatamente sofreu as correções relacionadas na medida de n"
36. Ganhou um mecanismo de reposição salarial e deixou de determinar que
os débitos dos agricultores com o sistema financeiro sejam corrigidos pelo
índice da Caderneta de Poupança.
Medida n° 33 — Prevê a demissão de todos os funcionários integrados ao serviço público nos últimos
cinco anos, sem seleção por concurso.
Foi devolvida pelo Congresso ao Executivo, sob a alegação dc que, constitucionahncnte, o mérito da matéria é de
competência exclusiva do presidente
da República. A Consultoria Geral da
República pretende recorrer à Justiça
contra a decisão. De qualquer forma, a
medida provisória está também sujeita
a rejeição por decurso de prazo no dia
15.
Medida n° 34 — Foi editada
no dia 24 e define a fusão da Sema —
Secretaria Especial de Meio Ambiente
(já integrada pelo IBDF) à Sudepe —
Superintendência de Desenvolvimento
da Pesca, para resultar na criação do
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e Desenvolvimento de Recursos Naturais Renováveis. Não sofre resistência
no Congresso e certamente será votada
em tempo hábil, já que os trabalhos
parlamentares serão retomados regularmente em 15 de fevereiro.
Medida n° 35 — Editada no
dia 26, estabelece regras para o pagamento de cheques pré-datados. Não
tem dificuldades para ser aprovada.
Medida n° 36 — Estará publicada no Diário Oficial que circula na
segunda-feira com data de sábado. Introduz no Plano Verão critérios para a
reposição de perdas salariais, susta a
transferência do lapas para o Ministéno da Fazenda e suspende a correção
das dívidas do crédito rural pelo índice
da Caderneta de Poupança. Será lida
em sessão do Congresso na terça-feira.
Em seguida terá um parlamentar designado para relatá-la. Tem prazo até
28 de fevereiro para ser aprovada,
embora já esteia em vieor desde

poderá
os 15%

e

em

três

aprova

Congresso

parcelas

Plano

Verão

Robson Barenho
BRASÍLIA — A reposição salarial
que ocorrerá cm março, abril e maio para
compensar as perdas produzidas em janeiro pelo plano econômico deverá chegar a 12 ou até 15%. Essa estimativa foi
revelada ontem por um dos principais
formuladores da Medida Provisória n°
36, que prevê a reposição, professor
Luciano Coutinho. Baseado em cálculos
feitos pelos economistas da Unicamp,
Coutinho disse que o INPC medido entre
15 de dezembro e 15 de janeiro deverá se
situar em torno de 45%.
índice de 4% a 5% de reposição
salarial, em cada um dos três meses dc
reajuste, foi estimado por Coutinho ao
sair de um almoço promovido ontem pelo
deputado Ulysses Guimarães. Compareceram, além do economista, os líderes do
PMDB na Câmara e no Senado, expoentcs das duas bancadas como o deputado
Nelson Jobim e o senador Severo Gomes,
mais alguns parlamentares.
Durante o almoço — camarão ao
catupiry e arroz —, os pemedebistas
começaram a definir algumas posições
diante do plano econômico em execução:
— O partido não deverá votar as
seis medidas provisórias que o governo
encaminhou ao Congresso na primeira
semana de execução do plano e cujo
prazo para exame terminará em 15 de
fevereiro. Essas medidas, entre elas a que
reforma a estrutura administrativa do
governo, perderão validade por decurso
de prazo. O PMDB quer examinar as
propostas na forma de projetos de leis.
— O PMDB formará comissões
para estudar fórmulas de saída do congelamento de preços.
— As bancadas do Senado e da
Câmara acionarão funcionários para que
recebam e encaminhem aos organismos
competentes, queixas da população contra desrespeitos às normas do plano econômico.
— O partido tem restrições às
políticas cambial e fiscal praticadas pelo
governo, mas pretende oferecer instrumentos que lhe permitam corrigir as
imperfeições.
Segundo os líderes das bancadas do
Senado e da Câmara, respectivamente
Ronan Tito e Ibsen Pinheiro, o PMDB
está decidido a oferecer ao governo crédito, parceria na formulação e ajuda na
execução do plano econômico. E está
decidido também a cobrar resultados.
Medida

Plano

4,6%

de

será

tres
Verão
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BRASÍLIA — O Diário Oficial publica hoje a medida provisória n° 36,
assinada pelo presidente em exercício,
deputado Ulysses Guimarães, alterando
três pontos do Plano Verão:
Salários — estabelece um mecanismo
de reposição para as perdas do salário de
janeiro. Crédito rural — altera o artigo 16
que previa a correção dos saldos devedores dos contratos de crédito rural, pelos
índices de correção monetária, lapas —
revoga a medida de nü 30, que previa a
transferência do lapas para o Ministério
da Fazenda.
Integra da medida
Dispõe sobre o reajuste compensatório dos estipêndios de que trata o art. 5"
da Medida Provisória n° 32, de 15 de
janeiro de 1989, revoga a Medida Provisória n" 30, e dá outras providências.
O presidente da Câmara dos Deputados no exercício do cargo de Presidente
da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição,
adota a seguinte Medida Provisória, com
força da lei:
Art. 1"— Se o valor dos estipêndios
calculados conforme estabelecido no art.
5" da Medida Provisória n" 32, de 15 de
janeiro dc 1989, for menor que o valor
médio real efetivo de 1988, fica assegurado reajuste compensatório no mês de
março de 1989, a ser incorporado em três
parcelas mensais, iguais e sucessivas.
Parágrafo Único — O valor médio
real efetivo de 1988 referido neste artigo
será calculado conforme estabelecido no
Anexo I da Medida Provisória n" 32,
substituindo-se a parte decimal do coeficiente constante da alínea "d" (1,2605),
pelo percentual relativo à variação referente ao mês de janeiro de 1989, do INPC
— índice Nacional dc Preços ao Consumidor — faixa de renda restrita —,
calculado pela Fundação Instituto Brasileito de Geoçrafia e Estatística —
FIBGE.
Art. 2o — O parágrafo único do art.
12 da Medida Provisória n° 29, de 15 de
janeiro de 1989, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 12. Parágrafo único. Ficam,
desde logo. vinculados ao Ministério da
Fazenda a Caixa Econômica Federal —
CEF. o Banco da Amazônia S.A. —
BASA e o Banco do Nordeste do Brasil
S.A — BNB"
Art. 3o O Art. 16 da Medida Provisória n°032, de 15 de janeiro de 1989. passa
a vigorar com a seguinte redação:
'"Art. 16. Os saldos devedores dos
contratos celebrados com entidades do
Sistema Financeiro da Habitação —
SFH. lastreados pelos recursos das cadernetas de poupança, serão corrigidos de
acordo com os critérios gerais previstos
no art. 17 desta Medida Provisória, observando-se o principio da equivalência
salarial.
Parágrafo Único — O disposto neste
lamenta pe! Poder
Art.

— Esta Med Ja Prov •ona
i Medida Pn>

com

a

reposição

dos

estava marcada para às 9h30 da manhã de
sexta-feira. Como não havia um acordo
de lideranças para se proceder à votação,
a sessão foi sendo adiada, primeiro para
as 16h30, depois para as 20h30 e somente
às 21h30 iniciou-se a discussão da matéria.
Às 22h30 entrava no plenário o presidente da República em exercício, deputado Ulysses Guimarães, para entregar a
Humberto Lucena, pesidente do Congresso, uma nova medida provisória, objeto de acordo para a política salarial,
substituindo diversos artigos da medida
de n° 32. A nova medida foi lida para o
plenário de maneira informal, apenas
para conhecimento do seu texto, uma vez
que ela só terá valor legal depois de sua
publicação no Diário Oficial amanhã,
com data de sábado. A medida assinada
por Ulysses só deverá ser votada pelo
Congresso, depois do Carnaval (ela tem
até o dia 28 de fevereiro para ser votada).
Fim do impasse — Com esta
atitude, Ulysses Guimarães acendeu uma
luz no fim do túnel e encerrou o impasse
estabelecido no tocante à política salarial.
A 30 minutos de ontem, o plenário aprovou uma inversão de pauta e começou a
discutir o conteúdo da medida provisória
de n° 32. A esquerda se mostrou contrária ao acordo feito entre PMDB, PFL,
PDS e PSDB com o governo pela aprovação da medida 32 e posterior aprovação
do texto da medida de Ulysses.
A ordem da esquerda era obstruir e

BRASÍLIA — Eram 5h35 da manhã
de ontem, quando o Congresso Nacional
aprovou a espinha dorsal do Plano de
Verão do governo. A medida que agora
virou lei está em vigor por tempo indeterminado e estabelece congelamento de
preços, extingue a OTN, cria o cruzado
novo e dá outras providências. Foram
oito horas e meia de debates, manobras e
muita discussão, sem contar as quase 12
horas que o plenário permaneceu parado,
à espera de uma decisão das lideranças,
que passaram o dia reunidas em busca de
um acordo entre Congresso, sindicalistas
e governo.
A medida provisória n° 32 teve aprovaçâo tranqüila: 242 deputados votaram a
favor e apenas 44 contra. No Senado o
resultado foi de 40 votos a favor e seis
contra. Por um acordo das lideranças,
apenas um destaque supressivo foi submetido à apreciação do plenário: o que.
suprimia o artigo 7o da medida, que
proíbe o trabalhador de recorrer a Justiça
para reivindicar a reposição pelo pico do
valor do seu salário em 1988. O destaque
foi rejeitado pela Câmara, por 120 votos
a favor e 146 contra (quando se trata de
destaque a votação é inversa, quem vota
sim, quer suprimir o texto e quem diz não
é pela manutenção do artigo).
Com a rejeição na Câmara, o destaque foi rejeitado automaticamente e nem
precisou ser submetido à apreciação do
Senado. Inicialmente a sessão de votação

salários
tentar de qualquer maneira acabar com o
quorum em plenário. PFL e PMDB se
movimentavam, buscavam companheiros
que já estavam em casa. Finalmente, às
2h05 da manhã constatou-se que havia
quorum para votação. Os líderes do
PMDB e PFL encaminharam a mesa
requerimento solicitando o fim da discussão pelo plenário.
As 4hl0, passava-se à votação da
medida, ressalvando-se os destaques supressivos, no total de 67 propostas.
Exaustos, os líderes de partido chegaram
a um acordo e, às 5h30, votaram o
destaque para a supressão do artigo 7o,
que acabou não sendo suprimido.
O presidente do Senado, Hum|—|
— berto
Lucena (PMDB-PIS), convocou sessão do Congresso Nacional
para terça-feira, destinada à leitura e
designação do relator da medida provisória baixada pelo presidente interino da República, Ulysses Guimarães,
que repõe perdas salariais causadas
pelo Plano dc Verão. Os líderes partidários, porém, prevêem que a sessão
servirá apenas para a leitura da medida, pois será difícil alcançar o quorum
regimental (248 deputados e 38 senadores) para a sua discussão e aprecia"Será impossível reunir o número
ção.
necessário", disse o líder do PDS,
deputado Amaral Netto.
Brasília — J. França
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Waldeck Ornellas e íienito Gama adormecem em plena sessão

Votação
Deputados

se

tiram

cochilo para
passar o tempo
Gisele Arthur
RASÍLIA — "Senhor presidente, peço que faça acionar as
campainhas, para acordar os deputados que estão dormindo nos seus
gabinetes", solicitou o líder do
PMDB na Câmara, Ibsen Pinheiro.
Às quatro horas da manhã, o clima
no plenário era de quarta-feira de
cinzas. Uns liam o jornal, outros
cochilavam nas confortáveis cadeiras
do plenário. "Presidente Lucena, peça para desligar o ar condicionado,
porque eu estou morrendo de frio",
pediu a deputada Bcth Azizc (PSBAM). Sua colega, Ana Maria Rattes
(PSDB-RJ), aproveitou os jornais jogados no chão e improvisou um casaco para sc abrigar do frio da madrugada.
Os parlamentares fizeram dc tudo para passar o tempo. No início da
noite, se reuniram para tomar chá no
cafezinho sete integrantes da bancada feminina do Congresso. Sandra
Cavalcanti (PFL-RJ) aproveitou para
fazer uma proposta às outras deputadas: "O que vocês acham da gente
comprar uma bacia, uns rolinhos,
umas escovas, para podermos fazer o
cabelo na barbearia do Senado?"
Neste instante, uma visitante inesperada, uma barata, começou a passear
no chão do cafezinho. Não houve
escândalos, apenas vários apelos para
"O

madrugada
pela
"expulsasse" a visi- co Dornelles (PFL-RJ) passou por
que um homem
"Vou
José Genoíno do PT e disse:
tante do recinto.
relatório
meu
do
cópia
uma
Um funcionário do café apareceu lhe dar
"Dê sim; vou
para matar a barata, mas parecia ter com dedicatória".
responarquivos",
meus
nos
mais medo do que as próprias depu- guardar
tadas. "Mata logo, senão eu levanto deu Genoíno. Impaciente, o depue acabo com ela", disse Sandra Ca- tado Gerson Pcrcs (PDS-PA) andava
valcanti. Eliminada a barata, as de um lado para o outro. Por volta
três horas da matina, reclamou:
deputadas voltaram a discutir o as- das
"Você
sunto de seus penteados. Logo, havia
perder uma noite de sono com
vai, mas ouvindo discurainda
no
do
cafezinho
no
mais quorum
prazer
que
maluco".
coisa
sos
é
todos
Os
prá
parlamentares,
plenário.
homens, matavam o tempo assistindo
estava tão irreSarney
Zequinha
"Insao último episódio do seriado
ia tirar o pai
que
parecia
quieto
que
tinto Assassino", na TV Globo.
da forca. Ele corria pelos corredores
Os cantos do Salão Verde da em busca dc companheiros para dar o
Câmara foram reservados a batequórum para a inversão da pauta.
papos e negociações. A bancada do. Com a chegada de Fábio Feldmann,
PSDB discutia como se comportar o
quórum se completou e Zequinha
durante a votação.
a mão na testa, enxugando o
passou
"Temos
que ter cuidado com suor provocado pelo nervosismo.
essas estatísticas do Maílson, pois
O deputado Luiz Inácio Lula da
elas são igual a biquíni fio-dental:
não conseguia conter o sono e
Silva
o
mostram
Só
não
tudo.
mostram
que
é essencial", disse o deputado Paulo bocejava num canto do plenário.
Delgado (PT-MG) ao líder sindical Exausto decidiu tirar um cochilo no
Jair Meneguelli, presidente da Cut. sofá da liderança do partido, mas
Meneguelli estava preocupado: pegou no sono c acabou não compa"Tem
votar o
quórum até demais, vamos recendo ao plenário para
da
Medida
7"
Artigo
ao
destaque
Alguns
dizia.
esta
parada",
perder
manhã,
jornalistas que conversavam com ele Provisória 32. Às seis da
os
a
sessão,
de
encerrada
depois
votação
da
trià
assistiu
(Meneguelli
apresssados
andavam
e
discordavam
buna da imprensa)
"Quer parlamentares
diziam que não havia quórum.
pelos corredores de saída do Contem
como
seis
cervejas
apostar
quó- gresso para apanhar seus carros. Um
rum?" disse o presidente da Cut a jornalista virou-se"Ospara trás no corresenhores depuuma jornalista. "P-imeiro quero sa- dor e brincou:
ber como vai ficai o meu salário, tados que concordam com uma ida
depois eu faço a aposta", respondeu direta para o aeroporto, permaneçam
como se encontram" Imediatamente
a moça.
um coro dos deputados:
Num intervalo, o relator da Me- ouviu-se
"Requerimento aprovado"
dida Provisória 32, deputado Francis-

estende

da medida
|—| Durante a votação
'32, uma briga
'—
provisória dc n
entre o senador Ronan Tito (PMDBMG) (de costas na foto) c os deputados Ademir de Andrade (PSBAM) e Florcstan Fernandes (FÍ-SP)
geraram grande tumulto no plenário.
Florcstan estava no microfone quando Ronan o empurrou do local c
guardou o microfone no bolso. Adernir partiu para cima de Ronan c
quase foi jogado ao chão.
Depois dc encerrado o tumulto. Fiorestan. que permaneceu estático durante a confusão, ocupou o microfone para responder a Ronan e disse
que não era um fujão como o senador tinha dito e que estava no microfcoc apenas para dizer que a obstrução faz parte da política.
Se V.Exa. acha que c mais homem do que eu. vamos con\cr>ar lá
na rua. porque aqui dentro eu me
comporto como um parlamentar.
V.Exa. não pode fazer juízo moral
de uma atitude política — disse Fiorestan.
Lucena logo intercedeu e disse:
Com essas palavras de Florcstan,
damos o incidente por encerrado.

Incerteza
Durou exatos dois dias a tentativa do
governo de acabar com a correção monetária no Brasil. A decisão vigorou nos dias em
que o mercado financeiro funcionou na
primeira semana e foi suficiente para provocar uma enorme transferência de renda de
credores para devedores. Refeitos do susto,
os brasileiros começaram nesta segunda semana do pacote a discutir as novas fórmulas
de indexação com que vão passar a conviver.
Em São Paulo, a Febraban fez uma
reunião para discutir que índice adotar para
contratos de mais longo prazo e a tendência
era de que fosse o velho 1GP da Fundação
"ele tem mais crediGetúlio Vargas, porque
bilidade", como disse um executivo de banco. A Associação Nacional de Bancos de
Investimentos (Anbid) está pensando seriaEmpresas
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mente em adotar uma cesta de índices para
corrigir seus contratos. O Bamerjndus anunciou aos seus investidores que os CDBs que
antes estavam indexados à OTN serão trocados por papéis que vão ser corrigidos pelo
IPC. O BNDES está agora negociando com
seus devedores as cláusulas de reajustes das
suas dívidas e as estatais estão acertando
com os compradores das debêntures das
empresas, outra fórmula de correção. Vendedores de imóveis estão fixando seus preços em dólares.
Essa procura generalizada de um guarda-chuva contra a inflação é natural diante
da incerteza da economia. Como ninguém
acredita sinceramente que a inflação seja
extinta no país; a declaração do fim da

aguardam

uma

volta

correção monetária não passou de letra
morta de Medida Provisória. Nela nem o
governo acredita, já que se prepara para
enviar novo texto ao Congresso indexando
seus impostos, ou seja, sua receita à Letra
Financeira do Tesouro. Com a decisão se
consumando, fica faltando entender porque
o governo fez um complexo plano econômico para acabar com a indexação da economia. A correção monetária tem seus efeitos
nefastos: ela realimenta a inflação. Mas ao
mesmo tempo ela é a arma que se usa para
neutralizar os efeitos da própria inflação. A
correção acabará naturalmente quando a
inflação for debelada no Brasil. Antes disso,
qualquer decisão será artificial e revogada
pelo mercado.

definição
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José Antônio Rodrigues
SÁO PAULO — Quinze dias após o Plano
Verão, as empresas de todos os setores não
arriscam qualquer grande alteração em seus programas, mantendo orçamentos, investimentos,
planos de expansão, políticas salariais praticamente intactos, aguardando uma melhor definição do
quadro econômico. Grandes grupos privados,
conglomerados multinacionais e empresas exportadoras programavam seus orçamentos em dólar e
continuarão a usá-lo como parâmetro, e aquelas
que utilizavam a OTN como referencia em seus
orçamentos estão, por enquanto, sem saber qual o
indexador a ser empregado. O dirigente de uma
grande empresa, que preferiu não ser identificado, confirmou ter adotado como parâmetro do
.Nvvw---' .'s?
novo plano orçamentário a OTN de Io de janeiro,
NCz$ 6,17, congelando esse valor por três meses
118?.
Ü
para posterior reavaliação, mas mantendo em
paralelo um orçamento em dólar. Três grandes
||||'
'
|p§É|
'
v
v/>
\N ;V ; ,
indústrias que já trabalhavam com o dólar como
tfls
indexador não alteraram seus orçamentos: a Klabin de Papel e Celulose, Canetas Parker e Cerâmica Eliane.
Cherkasski: orçamento em dólar
O Plano Verão, segundo Horácio Cherkasski,
diretor financeiro da Klabin, não forçou nenhuma
após o Plano Verão, uma inflação anual de 95%,
alteração nos planos da empresa. O orçamento,
de 116% e desvalorização da moeda em
juros
mantido,
dólar,
será
feito
em
vinha
sendo
que já
125%.
O presidente da empresa, Bernardo Giacomas como sempre acontece está sujeito a revisões
metti, porém, irá reavaliar essas previsões, au"Como a desvalorização atingiu o
periódicas.
mentando todos os números.
cruzado e somos exportadores tínhamos garantias
Comemoração — Sua grande
preocupacambiais", destaca Cherkassky. Os investimentos
dos juros: "Uma taxa de
o
comportamento
é
1
de
ção
US$
de
cerca
este
ano,
programados para
25% de juro real é muito alta; antes era real de
milhão, serão mantidos, mas novos projetos vão
2% porque o resto era correção monetária e no
esperar um quadro mais claro de toda a economia.
Plano Cruzado também o juro estava baixo. Não
De qualquer forma, Cherkassky garante que topode ficar muito baixo senão estimula demais o
dos os recursos financeiros são aplicados na proconsumo, mas elevado como está poderá inviabilidução e apenas as pequenas disponibilidades de
zar toda a economia, porque tanto as empresas
caixa são canalizadas para o over.
como o governo precisam de recursos dos banJá a Parker Pen do Brasil, cujo orçamento
cos", alerta. Apesar dessa preocupação, Giacoglobal também tem como base o dólar, apesar de
metti tem um motivo para comemorar: a desvalonão ter alterado suas previsões de faturamento e
rização cambial de 38% este mês, que favorecerá
investimento, fez uma primeira revisão nas expecas exportações de sua empresa. A Parker vem
tativas. Os diretores da empresa estimaram, logo

correção

Bancos
ter

querem

CDBs
Nilton Horita

PAULO — O mercado finanSÃO
ceiro está aflito em busca de um
indexador para aplicar como base aos
rendimentos dos Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), referencial
perdido com a extinção das OTNs pelo
Plano Verão. A preocupação é tanta,
que os integrantes do sistema consideram prioritária e de emergência a instituição de um indexador definitivo para
esses títulos privados emitidos pelos
bancos. Depois de várias reuniões e
contatos com autoridades de Brasília, a
Federação Brasileira de Bancos, em
nome do sistema financeiro, enviou
para o governo um documento pedindo
que o indexador adotado seja o rendimento das cadernetas de poupança.
A falta desse indexador está restringindo a captação de recursos com o
lançamento desses títulos pelos bancos,
a ponto da Associação Nacional dos
Bancos de Investimento e Desenvolvimento (Anbid) decidir que não publicará mais as taxas médias diárias praticadas pelo mercado por absoluta falta
de negócios para medir o rendimento
oferecido pelos CDBs. Há bancos como o Chase Manhattan que estão arriscando aplicar o índice de Preços ao
Consumidor (IPC) como indexador de
CDBs, mas a maioria dos bancos nacionais se recusa a utilizar esse mecanismo
de correção. Para muitos profissionais
do mercado, a alavancagem dos CDBs
tomando por base o IPC torna-se uma
verdadeira loucura, quando se tem
uma caderneta de poupança rendendo
a variação das LFTs mais 0,5% de
juros mensais.
Na avaliação dos especialistas do
dia-a-dia desse mercado, o IPC está
sujeito a toda sorte de chuvas, trovoadas, machadadas e cortes, enquanto a
caderneta de poupança foi visivelmente protegida pelo Plano Verão. Por
essa razão, os diversos segmentos do
mercado vêm se reunindo para encontrar uma fórmula para resolver o problema e a localizaram na aplicação do
rendimento da poupança. Caso o go-

do

quadro
passando por uma total reorganização produtiva,
o que implicará este ano apenas pequenos investimentos, uma vez que a produção já está verticalizada.
O grupo Eliane, de Santa Catarina, segundo
do
maior produtor de revestimentos cerâmicos
"A médio
país, está em plena fase de expansão.
prazo, o Brasil merece uma aposta", diz o presidente do grupo, Edson Gaidzinski, que mantém
seu orçamento em dólar inalterado e os planos de
investimentos acelerados. O Plano Verão pegou a
empresa em plena negociação de aquisição da
fábrica Florâmica, de Londrina. Gaidzinski não só
bateu o martelo sobre os US$ 16,7 milhões da
compra dessa unidade, com capacidade mensal de
210 mil metros quadrados de pisos lisos e decorados, como irá investir mais US$ 4 milhões para
dobrar a capacidade de produção em dois anos. O
grupo detém oito fábricas, produzindo 36 milhões
de metros quadrados/ano e detendo 19% do
mercado cerâmico nacional, com faturamento de
US$ 312 milhões/ano.
Outras empresas que não tinham o dólar
como indexador preferem aguardar para ver qual
o referencial a ser usado, como a Vidraria Santa
Marina que, segundo seu presidente Roberto
Prado, ainda não fez qualquer reavaliação. A
Companhia Cacique de Café que, de acordo com
seu presidente Sérgio Coimbra, apenas confirmou
investimentos de US$ 3 milhões em melhoria de
qualidade de fábrica de Londrina. Carlos Eduardo Uchôa Fagundes, presidente da Conlux Metalurgia e Iluminação, só tirou três zeros de seus
números: "O orçamento era em cruzados e assim
ficará", garantiu. Já Emerson Rapaz, da Elka
Plásticos — fabricantes de brinquedos e utilidades
domésticas com faturamento de US$ 15 milhões
— elaborava até o Plano Verão seu orçamento
"Esse
pelo IGP, da Fundação Getúlio Vargas.
indicador era o que mantinha o nível de preços
mais próximo da realidade", afirmou, ainda sem
saber qual indicador usar. "Se a moeda estabilizar, vamos fixar o orçamento em cruzados novos." Como a maioria das empresas, a Elka
investe apenas em modernização e pequenas ampliações, sem grandes projetos.
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verno continue omisso na questão do
indexador dos CDBs, os profissionais
do mercado consideram provável o
surgimento de novas dificuldades no
dia 1" de fevereiro, com muitas instituições enfrentando terríveis dificuldades
financeiras.
É que no dia 1° de fevereiro ocorrerão rolagens de grandes lotes de CDBs
e não há liquidez
que estão vencendo
no mercado. "Ou vamos pedir socorro
ao BC, ou tirar dinheiro do over para
rolar as posições", afirma um dirigente
de um grande banco. Agora, aqueles
bancos que não possuírem recursos
para rolar suas posições, deverão puxar
ainda mais a taxa oferecida (os poucos
negócios que estão sendo realizados
mostram uma taxa de cerca de 650%
ao ano) e quem vai pagar será o
tomador de outra ponta. Com a instituição da poupança como indexador,
também o tomador de recursos nos
bancos será taxado como o índice.
O texto do Plano Verão proíbe a
utilização da caderneta de poupança
como indexador, segundo interpretação do mercado, mas isso poderia ser
solucionado com a interferência do
Banco Central. Alguns operadores do
mercado mais radicais consideram que
a captação de recursos com CDBs é um
terreno que está morto. Além do problema da falta de indexador, há a
tributação de 25% sobre o ganho nominal dos CDBs, enquanto aplicações em
LFTs estão isentas. O mercado está
sobrevivendo com um único tipo de
operação atualmente. Segundo fontes
do mercado, 95% do giro dos bancos
estão concentrados nas mesas de hotmoney, em aplicações de um ou dois
dias.
Outra alternativa encontrada em
outra corrente do mercado é a utilização do índice Geral de Preços (IGP),
calculado pela Fundação Getúlio Vargas, como indexador. O IGP ganha
adeptos por ser um índice calculado
por instituições idônea, mas, mesmo
assim, profissionais do mercado entendem que o Banco Central está dirigindo os bancos a lacrarem suas operações
com o IPC. O retorno de um indexador
da economia, necessidade acentuada
bancos, é vista com naturalidade.
pelos
"Afinal. a volta da correção monetária
está implícita no Plano Verão, ao lermos o pacote com maior acuidade",
afirma um diretor de um banco de
investimento.
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Mudança
Os ministros da área econômica e os
mentores do Plano Verão levaram dois
sustos sucessivos na semana passada. O
primeiro, ao constatarem que subestimaram o impacto dos reajustes das tarifas
públicas e dás remarcações preventivas
ao congelamento de preços, que deverão
. gerar uma inflação recorde e astronômica
. de até 70%, como admitiu o ministro
Maílson da Nóbrega. O segundo, mais
preocupante: a aplicação do vetor de
. preços, que teoricamente impediria o
vazamento desses reajustes e remarca, ções para a inflação de fevereiro, não
, estava cumprindo seus objetivos, pois o
, que importa, no cálculo do IPC, não são
os preços autorizados, mas os coletados
na rua pelos técnicos do IBGE.
Depois de uma semana conturbada,
marcada
por reuniões na Seplan e na
Fazenda, o governo decidiu adotar um
artifício, para evitar esse vazamento, que
'*
' poderia comprometer o sucesso do Plano
Verão já no primeiro mcs. Foi estendido,
de 16 para 23 de janeiro, o prazo para a
relativos à inflação do
Coleta dos
•mês. Desta preços
forma, a inflação de fevereij ro, além de não incorporar esses reajustes — como o dos automóveis, dos cigar. ros e das bebidas, de grande peso no
..índice — será calculada com base nos
. preços coletados de 24 de janeiro a 15 de
fevereiro — cerca de apenas 15 dias,
déscontados os feriados do Carnaval e os
fins de semana — e, desta forma, será
extremamente baixa, como queria o governo.
Em conseqüência desse artifício, de-^terminado por uma portaria da Seplan, o
IPC de fevereiro poderá até ser negativo,
! segundo técnicos da área econômica, que
; apontam uma deflação fictícia provocada
por descontos dos comerciantes sobre os
' altos
da véspera do congelamento.
' A preços regulamentando o vetor de
portaria
: preços, apesar de assinada, só deve ser

Vetor

de

preços

e

o

Weraiglit'
José Alfredo Lamy (*)
oucos dias antes do início do
JÍL Plano Verão, o IBGE anunciou
que a inflação de janeiro, projetada
com base nas três primeiras semanas de
,çolctaf indicava uma taxa de 26,40%.
Nas vésperas do choque, porém, houve
uma remarcação acelerada de preços,
tanto da parte do setor público quanto
do setor privado]
Este comportamento anormal dos
preços na última semana da coleta de
janeiro, sem dúvida, afeta a projeção
feita anteriormente pelo IBGE. No
entanto, uma aceleração da inflação na
última semana de coleta, mesmo que
violenta, não tem o poder de alterar de
maneira radical o índice de janeiro.
Os preços que formam a inflação de
janeiro foram coletados no período de
15/12/88 a 16/01/89. Pelo método de
cálculo normal, o índice é obtido comparando-se os preços médios do período de coleta com os preços médios do
período anterior. É por isso que se
pode afirmar, em linhas gerais, que o
IPC de janeiro reflete o aumento de
preços ocorrido em dezembro, já que
em termos de ponto médio a inflação de
janeiro corresponde à comparação dos
preços de 30/12 com os preços de
30/11/88.
Nesse sentido, os aumentos de preços da 2'1 semana de janeiro têm pouco
efeito sobre o índice do mês de janeiro.
E possível estimar que a inflação de
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mo — O candidato da União j
^
Cívica Radical à jIt
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Argentina 1^|f|
Eduardo Angeloz I
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(foto), propôs'
Jiff
f®
uma política eco- y\
nômica baseada ;
no fim da preva-:
lência do estado
sobre a socieda- i
de. Para eles o estado precisa ser reformado c modernizado, possibilitando a assundo
ção da iniciativa privada ao comando
"Comproprocesso de desenvolvimento,
vamos que o estado já não pode obter da
sociedade os recursos necessários para
atender às múltiplas demandas que conurgem sobre ele. Também sabemos que
os escassos recursos que obtém o estado
são aplicados com duvidosa eficiência. Por
:csta razão, deve enfrentar o mal estar de
uma sociedade insatisfeita com a quálida|de dos serviços que presta", disse.
Desarmamento — O presi;dente peruano, Alan Garcia, propôs
!um desarmamento financeiro para reIsolver a crise d.i divida externa dos
países latino americanos. A idéia seria
amortizar os débitos com um percentual
.fixo sobre o valor das exportações — o
que o Peru já vem fazendo há três anos.
Garcia, que se auto-definiu como um
"gladiador solitário", acha
que nos próxirnos anos devera ser acompanhado
nessa política por outros países, dentre
^os quais o Brasil Ele refutou, na última
semana, a possibilidade de um choque
ortodoxo, no estilo do FMI e Banco
Mundial, para salvar a economia de seu
país. que se defronta com uma inflação
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publicada no Diário Oficial depois que o
governo conseguir do Congresso a aprovação para o seu pacote de estabilização
da economia. Os ministros Maílson da
Nóbrega e João Batista de Abreu querem
evitar maiores atritos com os parlamentares, Sue sequer aprovaram o índice com
vetor.
Se fosse calculado normalmente, o
IPC de janeiro seria obtido comparandose a média dos preços apurados dos dias
15 de dezembro a 15 de janeiro com a
média dos preços de 15 de novembro a 15
de dezembro. Dessa forma, porém, os
aumentos autorizados ou praticados na
véspera do Plano Verão (lançado em 15
de janeiro) acabariam sendo registrados
pelo índice de preços de fevereiro.
Isso faria com que a inflação de
fevereiro fosse alta, acima dos planos do
governo, mesmo que o congelamento
desse certo, o que desmoralizaria o controle de preços após o Plano Verão. Por
isso, foi criado o vetor — a repetição de
um processo verificado em junho de
1987, por ocasião do lançamento do Piano Bresser—. inchando artificialmente a
inflação de janeiro c, do mesmo modo,
baixando o índice de fevereiro, que,
assim, não registrará a perda do poder de
compra sentida pelos assalariados nesse
mcs.
Para aplicar o vetor, a medida provisória determinou que os preços vigentes
em 15 de janeiro, "ou, em sua impossibilidade, os valores resultantes da melhor
aproximação estatística possível", serão
comparados com a média dos preços
apurados de 15 de novembro a 15 de
dezembro do ano passado. A Seplan foi
alertada pelo IBGE que seria impossível
fazer a apuração dos preços vigentes em
15 de janeiro (são 70 mil preços em mais
de 7 mil postos de coleta, só em São
Paulo e Rio. Além disso, 15 de janeiro foi

janeiro, mesmo com os aumentos da T
semana, tenha passado de 26,40% para
um número em torno de 28/29%.
Por outro lado, o "carry-over" de
fevereiro tornou-se muito alto. O IPC
de fevereiro seria medido de 17/01 a
11/02, o que significa dizer que, em
termos de preços médios, a inflação de
fevereiro refletiria a comparação dos
preços de 30/01 com os preços de 30/12.
Mesmo que não houvesse nenhum aumento de preços após 17 de janeiro, é
possível afirmar que, devido ao violcnto reajuste de preços públicos e privados na segunda semana de janeiro, a
inflação de fevereiro ficaria em torno
de 24/25%.
Ao criar o vetor de preços para
medir a inflação de janeiro, o Governo
procura evitar o vazamento da inflação
de janeiro para fevereiro e, com isso,
começar a inflação de fevereiro como
uma folha em branco. Na verdade, o
vetor nada mais é do que a combinação
dos 28/29% de janeiro com os 24/25%
já acumulados para fevereiro, o que
representa um total em torno de 60%.
A forma como esses 60% vão se
distribuir entre janeiro e fevereiro, ou
seja, se todos os aumentos vão ser
incluídos no vetor, ou se alguma coisa
vai sobrar para a primeira inflação do
Plano Verão, dependerá de como será
construído o vetor.
Na verdade, o critério que será
usado na construção do vetor de preços
é o que menos importa, no momento.
O que importa, de fato, é que mesmo
que os preços se mantenham congelados a partir do Plano Verão, janeiro e
fevereiro teriam taxas de inflação de,
respectivamente, 28/29% c 24/25%. É
este o parâmetro relevante que o Banco
Central deveria levar em conta para
fixar as taxas de juros do "overnight".
Se o Governo pretende, e com toda
razão, utilizar uma política monetária

de 2.000% ao ano. Em seu lugar continuará o gradualismo, caracterizado pela
edição de páquetazos periódicos.
Petróleo — A reunião dos países
membros da Opep com os nãomembros, realizada na quarta e quintafeira da última semana em Londres
para estabelecer um acordo de limitação da produção e aumento de preços,
foi considerada por muitos analistas o
início de um processo de cooperação
que poderá dar resultados concretos até
o fim deste ano. Embora o acordo não
tenha saído, ficou acertado que uma
reunião de cúpula, com a participação
de ministros, deverá ser realizada nos
próximos meses. Os países da Opep
limitaram sua produção em 75% e os
demais operam a plena capacidade.
Eles esperam que o preço do barril, que
loi de USS 12 em média no ano passado, suba para USS 18 ainda em 1989.
Dívida —
Uma nova estratégia para a dívida do Terceiro
Mundo está sendo desenvolvida
pelo presidente
eleito da Vcnezuelaj Carlos Andrés Perez (foto).
Ele pede a criação de uma agència multilateral
que compraria com desconto a dívida dos
países, na forma de papeis que seriam
emitidos pelos respectivos bancos centrais. Ele acha que tal agência poderia ser
instituída pelo Fundo Monetário Internaciunal e pelo Banco Mundial. A idéia de
Perez já ganhou uma adesão: o ministro

não

um domingo). Resolveu-se, então, estender o período de apuração dos preços
vigentes para a semana de 17 a 23 de
janeiro (que, nu prática, representa os
preços praticados na média desse penodo, ou seja, 20 de janeiro). Apurado
dessa forma, o IPC de janeiro reflete a
apuração de preços do dia 1" de dezembro (ponto que representa a média dos
preços de 15 de novembro a 15 de dezembro) ao dia 20 de janeiro: uma inflação,
portanto, de 50 dias.
Técnicos do Governo, através de outra linha de raciocínio, sustentam que
esse período é ainda maior, porque, ao
registrar os preços pelo pico, o IPC de
janeiro captou aumentos que só seriam
registrados pelo índice de fevereiro. Assim. o IPC com vetor de janeiro seria, na
prática, uma espécie de soma dos índices
normais de preços de janeiro e fevereiro,
uma inflação de sessenta dias, portanto.
Calculado dessa forma, o índice de
janeiro será digno da hiperinflação, superando a barreira dos 50%. Uma estimativa inicial, feita pela Fipe a pedido do
Ministério da Fazenda, ainda com base
nos preços de 15 de janeiro, apontou um
IPC entre 60.2% e 64,3%. O menor
número foi obtido com base nos preços
praticados nas tabelas de congelamento,
que tiveram preços maiores que os encontrados no varejo pela pesquisa da
fundação.
Essa estimativa logo foi superada
pelos dados estimados pelo Ministério da
Fazenda, com base em pesquisas de preços feitas pela Sunab e apurações preliminares de preços realizadas pelos técnicos.
Os números mais recentes chegaram a
quase 70%, enquanto que o Ministério
do Planejamento, segundo um graduado
assessor do ministro João Batista de
Abreu, encontrou, ainda na primeira semana, um número em torno de 60%.

apertada e trabalhar com juros altos
nos primeiros meses do Plano Verão
deveria usar como parâmetro para definir o conceito de juros altos as taxas de
inflação medidas pelo IPC, e não o
conceito de inflação zero para fevereiro
obtido a partir da construção de um
vetor de preços para janeiro.
O uso do vetor de preços tem a vantagem de produzir uma resposta rápida à
sociedade sobre os resultados do Plano
Verão. Por outro lado, o vetor de
preços produz uma séria distorção na
economia: ele inibe as taxas de juros e
impede o Banco Central de praticar
uma política monetária verdadeiramente apertada.
Ao trabalhar com inflação zero, ou
próxima de zero, para fevereiro o Governo tende a acreditar que está praticando uma política de juros altos. Na
verdade, nada garante que a sociedade
raciocina com um vetor de preços na
cabeça. A forma mais correta, e prudente, de desestimular o consumo e
impedir a formação de estoques especuIativos é praticar juros reais positivos
em cima da inflação medida pelo IPC, e
não daquela derivada a partir do artifício do vetor de preços.
Tudo indica que os juros do "overnight" em janeiro renderão 23%, abaixo da inflação esperada de 28/29%. É
importante para o sucesso do Plano
Verão que haja um ajuste para cima na
taxa do "overnight". Para uma inflação
embutida de 24/25%, e apenas 18 dias
úteis em fevereiro, é preciso um aumento no "overnight" de 25% para
40%, de forma a que uma taxa ácumulada de 27% em fevereiro sinalize na
direção de juros reais positivos e de
uma política monetária verdadeiramente apertada.
' José Alfredo Lamy. Doutor em Economia
pela Fundação Gelulio Vargas, é diretor do
Banco Boavista.

da Economia da Alemanha Ocidental.
Hclmut Haussntann, que acha que os
países da América Latina, através desse
esquema, ganhariam poder.
Comércio — Os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha Ocidental
precisarão tomar novas providências
para reduzir os desajustes dc suas balanças comerciais, disse David Mulford,
subsecretário do Tesouro americano.
Segundo ele, esse assunto deverá receber alta prioridade na reunião que o
Grupo dos Sete, que reúne os países
capitalistas ricos, irá realizar no próximo dia 3 dc fevereiro. "Medidas adicionais sobre os dcficits e superávits serão
necessárias. Os Estados Unidos reconhecem, dc sua parte, que precisarão
continuar com sua política dc redução
de déficit", afirmou aos participantes
do Fórum Econômico Mundial, que se
realiza cm Davos. na Suíça.
Protecionismo — A Comunidade Econômica Européia (CEE) assegurou que não haverá protecionismo
após o desaparecimento das barreirar
comericiais entre os países membros,
cm IW2. O novo mercado, de 32U
milhões de consumidores, estará aberto
às exportações dos Estados Unidos, do
Japão c de qualquer outro país. disseram políticos europeus reunidos no Fórum Econômico Mundial. Entretanto,
representantes de países não pertenccntes à CEIE parecem não estar convencidos disso. Eishiro Saito. presidente da
Feidanren (Federação das Organizações Econômicas do Japão), por exempio. está preocupado com a possibilidade de que as tendências protecionistas
européias, já reveladas, se intensifiquem.
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WASHINGTON — O que tem a ver
a dívida externa com os graves problemas
da economia brasileira? Em muitos discursos políticos e análises acadêmicas que
o país está acostumado a escutar, a dívida
sempre aparece como o principal vilão da
economia nacional e leva a culpa pelos
males que vão desde o não-crescimento
econômico à inflação anual de quatro
dígitos. O economista americano William
Cline, do Instituto de Economia Internacional (centro independente de pesquisas, sediado em Washington) acha que
isso é um exagero e assegura que o perfil
da dívida brasileira está melhor do que no
início da crise cm 1982. Mostra ainda que
em seis países devedores da América
Latina, quanto maior o peso da dívida
sobre a economia, menor a inflação.
"Seria uma ilusão
pensar que a dívida
externa é a principal causa da paralisação
do crescimento. O Chile, por exemplo,
está crescendo, apesar de uma dívida
muito grande. A Venezuela e a Colômbia
também tiveram maior crescimento, apesar de seus problemas com a dívida
externa", disse Cline, autor de vários
trabalhos sobre o Brasil e outros países
endividados da região. Ele trabalhou no
governo Carter, mas suas idéias sobre a
crise da dívida têm se inclinado mais para
o lado conservador do que as de outros
acadêmicos americanos, convencidos de
que a solução para o problema passa,
obrigatoriamente, por medidas drásticas.
Acordo — Ao contrário de outros
economistas respeitados, como Jeffrey
Sachs (de Harvard) ou Rudiger Dornbusch (do MIT), Cline acha que o último
acordo entre o Brasil e os bancos comerciais foi bom para o país. Também em
oposição aos dois colegas, ele considera
que a situação do Brasil e de outros
países latino-americanos cm relação à
dívida externa está melhorando. Sua tese
é apoiada, entre outros argumentos, numa estatística recentemente divulgada
pela Cepal (Comissão Econômica das
Nações Unidas para América Latina),
mostrando que no caso brasileiro a relação entre os juros vencidos e as exportações voltou nos últimos dois anos aos
níveis anteriores aos do início da crise.
"O
peso da dívida externa é hoje
para o Brasil menor do que em qualquer
momento, desde que a crise começou, em
82", disse Cline. Naquele ano, os juros
que o Brasil tinha a pagar eram equivalentes a 57,1% das exportações. Em 87,
essa relação caiu para 33,1% e no ano
passado ficou em 29,7%, abaixo, portanto, dos 34,1% de 1980 ou dos 40,4% de
1981, antes da crise. O economista observa no quadro da Cepal que a mesma
evolução se verificou cm outros países
latino-americanos, como o México, Chi-
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CO
® Brasil
8 400v»
<0
| 350Transferência de recursos para
pagamento da divida (% do PIB)
tu 3003C
250Argentina
:ôm 200•a>
r
E
1 México
ira0 150
i
--tKJ
•
'
1 100
1
Colômbia Venezuela Chile
50 ~n— ~v*~
1
0 "2,0
5,5
4,0
4,5 ' 5,0
3,0
1,5
2,5
3,5
le, Venezuela e Colômbia, embora a
situação ainda não tenha mudado muito
para outros devedores da região, como a
Argentina e o Uruguai.
Inflação — "Para mim, o problema maior do Brasil não é a dívida externa, mas a inflação interna", acrescenta
Cline. Ele também discorda de quem
pense que boa parte da alta inflação
brasileira se deve ao impacto da dívida
externa sobre a economia interna. "As
principais causas da inflação no Brasil são
o déficit público e a indexação, que
perpetua a inflação em altos níveis. A
solução era mesmo essa que o governo
está tentando atualmente: atacar o déficit
disse o economispúblico e desindexar",
ta. Ele considera "muito pequeno" o
impacto inflacionário de esquemas como
a conversão de dívida por investimento
de risco ou o relending (reempréstimo de
recursos dos bancos credores depositados
fio Banco Central).
Para defender sua tese de que a
dívida externa não leva os países a terem
maior inflação, William Cline mostra um
gráfico comparando os índices inflacionários médios dos últimos três anos com a
relação das transferências de recursos
para pagamento da dívida de seis devedores da América Latina. Numa ponta está
o Brasil, como o país no qual a dvida é.
mais leve — as transferências para pagamento do serviço foram menos de 2% do
PIB — e a inflação é mais pesada —
pouco mais de 400% ao ano, na média de
1986-88. Na outra ponta está o Chile,
onde a dívida é mais pesada — transferências ao exterior de pouco mais de 5%
do PIB — e a inflação é mais leve —
cerca de 20% ao ano, na média dos
últimos três anos.
Além de denunciar o suposto exagero sobre os efeitos da crise da dívida
sobre a economia brasileira, William Cline acusa os políticos brasileiros de terem'
transformado a tese da moratória num
"alvo fácil". Ele não acredita, contudo,

defende

o

possa haver uma
que no atual governo
nova moratória. "Seria totalmente contraditório com a política do ministro
Maílson, pois ele mesmo vem dizendo
que a de 87 foi ruim para o país", diz
Cline. Pode haver atrasos, acrescenta,
mas os credores acabarão entendendo.
Moratória— O pior cenário, em
sua opinião, seria o de uma moratória
decretada por um governo de esquerda,
no caso dc uma vitória nas eleições presidenciais de novembro. "Imagine que o
Brizola ganhe e declare moratória. Isso
levaria o Brasil, basicamente, para o
modelo do Peru. Ou talvez para um
modelo ainda mais agressivo. Haveria
uma resposta à moratória parecida com a
do caso peruano: ganhos a curto prazo,
como aumentos reais dos salários, e crescimento da economia, seguidos de inevitável explosão inflacionária e erosão das
exportações e importações, pois as linhas
de crédito comerciais seriam logo cortadas", disse Cline.
Sobre as chances de uma solução
política para o alívio da dívida, a previsão
de Cline é a dc que o governo Bush
realmente criará algumas facilidades.
"Mas não espero um amplo
perdão obrigatórk). As reduções da dívida devem ser
voluntárias e do tipo dos exit bontls
(bônus de saída, através dos quais os
bancos vendem suas promissórias a preços menores que os do valor nominal.
Talvez prosperem as idéias de alguma
garantia do Banco Mundial ou de outros
organismos internacionais, aos quais sejam dados recursos que serão repassados
aos devedores para comprar seus títulos
com desconto.no mercado secundário."
Finalmente, William Cline chama a
atenção para o fato de que, segundo suas
previsões, o eventual perdão da dívida
não será muito amplo. Considerando a
média de 50% dc desconto no mercado
secundário, ele diz que só um terço da
dívida poderia ser adquirida por esse
meio. No final, isso representaria uma
redução real de apenas 17% no valor
total da dívida.
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Exemplo — O Chile é citado
O JPMorgan, um dos grandes bancos bilhões, dos quais USS 240 bilhões por
credores da dívida latino-americana, no empréstimos de longo prazo feitos com os como exemplo a ser seguido: iniciou
boletim Worlil Financial Markels de de- bancos; USS 45 bilhões da dívida de curto reformas estruturais há cerca de 15 anos e
zembro de 1988. faz uma análise da prazo com bancos ou relativa a créditos implantou um rígido programa fiscal.
situação atual da dívida externa do Ter- comerciais; o restante — USS 220 bilhões Privatizou inúmeras empresas e fechou
— é devido a instituições oficiais.
repartições públicas. Retirou as amarras
feiro Mundoem que defende o Plano
Se todos os bancos comerciais deci- sobre preços e produtos e tornou livre os
Baker e alerta que não se deve desprezar
os riscos e as limitações de uma redução dissem reduzir a dívida de longo prazo mercados financeiros. Depois retirou as
restrições sobre as importações e implandos débitos: "Se for apenas um substituto dos 15 maiores devedores cm 30% (
tou uma tarifa única, bem baixa. Recenfeitas
das
média
de
ecomudanças
provisões
porcentagem
para
política
positivas
nômica por parte dos devedores ou se pelos grandes bancos americanos para temente, o Chile, em conjunto com o
FMI e o Bird. promoveu estudos para
resultar de imposição de organismos ofi- devedores duvidosos do Terceiro Munciais, ela poderá empurrar todos os en- do), o valor de face dos títulos diminuiria desincentivar as exportações, atarir incerca de USS 72 bilhões ou o triplo da vestimentos estrangeiros, privatizar estavolvidos ladeira abaixo."
tais e fortalecer o sistema financeiro.
Para o banco, o maior perigo é os redução promovida até esta data voluntaA mensagem central do Plano Baker
devedores maximizarem os descontos da- riamente. Com os juros pela Libor (9%)
dos a seus débitos pelo mercado e não mais um sprétid de 1%. os devedores deve ser lembrada, diz o boletim: o
do
promoverem "oas mudanças de política economizariam cerca de. USS 7 bilhões aumento da poupança interna é a base em
crescimento sustentado dos países
dinheiro novo para os cm juros anuais.
econômica:
"Uma economia modesta como essa
desenvolvimento. Ao se conterem as nedevedores acabaria, pelo menos por parcessidades de financiamento externo,
te das fontes comerciais; os bancos e dificilmente seria a resposta para os prochegará o dia em que o acesso aos
outros provedores de recursos exigiriam blemas da dívida ou de crescimento, pois
mercado, financeiros internacionais estao pagamento dos empréstimos de curto representa menos de 1% do PIB conjunrá garantido.
prazo para impedir que o perdão da to dos 15 maiores devedores e é a mesma
Sem um compromisso de longo prazo
dívida seja aplicado também a esses títu- quantia que o Plano Baker previa que os
de promover mudanças na frente domeslos." Neste caso, os devedores se veriam bancos credores fornecessem", calculam
tica. nenhum dos devedores irá tirar
em situação pior do que a atual pois os analistas do JPMorgan. "A relação
verdadeiros e duradouros benefícios da
teriam cortado o acesso aos mercados entre juros e porcentagem das exportaredução da dívida. Bird. FMI e outros
financeiros e se veriam forçados a fazer ções destinadas a seu pagamento nos 15
provedores oficiais de crédito devem conmaiores devedores cairia de 2(irí paia
grandes superávits comerciais.
dicionar seus empréstimos á estabilização
O mesmo risco estaria presente, na 22'7 e a relação dí\ida exportações cairia
econômica e ás reformas estruturais. í)iopinião do .IPMorem. se os credores de 315' í para 270%. No caso do perdão
nheiro para equilibrar o balanço de pagaoficiais — FMI. Banco Mundial. BID e
total, a relação dívida/exportações seria
mentos ou fechar o orçamento deve ser
os Eximbanks — reduzissem os débitos a de 165%."
negado.
curto prazo. A questão da divida seria
Segundo o JPMorgan, o gerenciaOs bancos comerciais e outras fontes
levada para a arena política, confundiu- mento da demanda continua sendo
um
. além de contribuirem de forma
do-se com ajuda externa, e neste caso
privadas
problema para muitos países devedores,
limitada através da redução voluntária
ambas poderiam ser perdoadas. "O que como
indicam seus altos índices de inflarealisticamentc não podem
havia começado como uma forma volunQuanto as reformas estruturais, os dos débitos,
tária para acomodar os interesses de ção. em desenvolvimento têm setores oferecer dinheiro novo aos maiores devedores enquanto eles continuarem a amcredores e devedores, se transformaria países enormes e mal administrados:
em uma política oficial que, a longo públicos
pliar suas folhas de pagamento.
regimes comerciais voltados para dentro,
É claro que os devedores só poderão
prazo, só poderia prejudicar ambos."
e não para fora; mercados financeiros
acesso ao mercado de crédito se
ter
—
Números
Nos dois casos, o que raramente promovem a poupança ou
obtiverem a confiança de cidadãos, kmalívio de fluxo de caixa obtido através da canalizam bem seus recursos. A excessiva
bra o artigo. A estabilização e as reforredução dos débitos pode ser facilmente
intervenção estatal — na produção, fixamas estruturais trarão de volta o capital
—
superado. Os 15 maiores devedores ção de preços e mercados e no câmbio
que se evadiu e será ele que promoverá
abrangidos pelo Plano Baker de\em aos originou e dá continuidade ã crise da
os investimentos produtivos.
credores um pouco mais de USS SOO divida.

alerta

Roupas de todos os t'pos e tamanhos até o n: 62. As cai misas esporte vão até o n.° 10 e as camisas sociais e pie com
jamas têm mangas mais compridas de até 70cm
mais cintura. Cuecas anti-alérgicas de tecido ou malha,
também com as pernas mais longas. Ceroulas de tecido.
I malha. ílanela e de helanca. Robes de chambre, rou-^
[ pões e suspensònos
(A CREDITO '
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Usineiros
I

Sonegação
ÍXCz$ 30

milhões

Na Secretaria da Fazenda de
Pernambuco, os usineiros — não se
sabe quantos — devem NCzS 19
milhões, que estão sendo cobrados
judicialmente, e estão cm atraso cm
mais de NCzS 11 milhões — dívidas
referentes ao não-pagamento do
ICM (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias).
O problema de não pagar o ICM
é antigo entre os empresários do
açúcar, mas a situação tornou-se
mais grave a partir de 1987. É que,
precisamente no dia 24 de setembro
dc 87, o atual ministro da Justiça,
então presidente do Supremo Tribunal Federal, Oscar Corrêa, concedeu
liminar a um mandado dc segurança
impetrado pelos usineiros cleterminando que a partir daquela data eles
estariam isentos dc pagar o ICM
sobre a cana própria — a canà-deaçúcar que eles mesmo plantavam —
por entender que a plantação dc
cana e a produção de açúcar e outros
derivados era uma atividade integrada.

Usinas
Castelo

^
Arraes
.4rr^^ (E) foi colega de um ílos maiores devedores, Rui Carneiro (último à direita),
•
an ......
I
in
estiveram juntos em 87 para missa de 50 anos de formatura
Proprietários querent dialogar
Gustavo Maranhão, 38 anos, um dos
proprietários da Usina Estrebaria, não
parece um usineiro tradicional. Presidente do sindicato da indústria do açúcar em
Pernambuco, onde despacha informalmente em qualquer sala, sempre disposto
a ouvir os assessores, Gustavo Maranhão
não fala da dívida dc sua usina, considerada uma das maiores junto ao Banco do
Estado de Pernambuco — Bandepe —
alegando oue sua posição à frente do
sindicato o impede de fazer qualquer
consideração sobre o assunto.
Como representante dos usineiros,
Gustavo Maranhão alega também que
não pode falar sobre os débitos dos seus
colegas, ou sobre a decisão do governador Miguel Arraes de cobrá-los judicialmente, por entender que o órgão de
representação da classe não deve se posicionar diante de questões que ele classifica como "particulares": "As dívidas das
usinas com o banco são problemas pessoais dos empresários e, se o sindicato
tivesse que atuar nessa área, passaríamos
ASaranhao: Usineiros e governo precisam conversar
a gerenciadores de finanças", afirma.
Mas ressalta que não há uma guerra entre
militar por suas idéias esquerdistas, o que não em dólar", afirma, lembrando que a
usineiros e o governo: "Na verdade, o
não o impede de hoje dirigir um dos
usina não saldou o que devia porque não
episódio serve para mostrar que não são
negócios da família em Barbalha. No tem condições financeiras. "Há três setodos os usineiros que têm débitos com o
Ceará, a Usina Estreliana que hoje per- manas não recebemos dinheiro do IAA e
Bandepe, mas apenas 17% da categoria
tence à família Maranhão foi comprada estamos vivendo de dinheiro emprestado
são responsáveis por 12% da cana esmapelo pai de Gustavo em 1964 ao usineiro a juros de 30% ao mês", diz Fernando
gada no estado", argumenta.
José Lopes de Siqueira Santos, um dos Turton.
mais temidos de Pernambuco, tendo sido
Na sua opinião, o governador Miguel
Roupas esportivas, contrastando com
acusado inclusive dc mandar fuzilar cam- Arraes decidiu cobrar judicialmente os
os impecáveis ternos de linho tão apreciados pelos empresários do açúcar, Gustaponeses. Instalada no município de Ga- débitos da"Ousina apenas por uma questão
meleira, na Zona da Mata Sul, a Estrelia- política:
vo Maranhão diz que é defensor do
governador está lançando
na tem hoje um projeto de habitação candidato à presidência da República e
diálogo e acha que conversando, usineiresolveu ter como bandeira os débitos
ros e governo vão-se entender: "Afinal,
popular para seus empregados considerado modelo. Com uma produção de 1
dos usineiros", acredita. Dizendo que,
com entendimento se resolve qualquer
milhão e 200 mil sacos de açúcar/ano a com a decisão, Arraes passa a ter subsíproblema, não é mesmo?", indaga. É
usina é considerada como média no cs- dios para a campanha". Já o superintenpelo diálogo que Gustavo Maranhão contado.
dente industrial da Jaboatão. Guilherme
vive tão bem com seu irmão Bruno do
Na Usina Jaboatão, no município do
Martins, diz que é impossível aos usineiPT, e ex-dirigente do Partido em Permesmo nome na região metropolitana do ros pagar os débitos quando o preços da
nambuco, até bem pouco tempo. Por
Recife, o diretor Industrial da empresa,
cana é defasado e os insumos têm preços
suas idéias esquerdistas, Bruno exilou-se
Fernando Turton, não nega que deve ao bem maiores. "O importante é que no
durante o regime de repressão c só retorBandepe: "Nosso débito é de NCzS 100 nosso empréstimo demos como garantia
nou ao país depois da anistia. Um outro
mil aproximadamente, o empréstimo é de as terras, máquinas e equipamentos, coirmão, Carlos Henrique, ex-cineasta,
mo manda o banco", argumenta.
capital dc giro e foi tirado em cruzados e
também teve que deixar o país no regime
Tavares

"O nosso segredo é o trabalho:
Trabalhamos 24 horas por dia."
Quem fala assim é Eduardo Tavares
de Melo, 35 anos, um dos quatro
irmãos Tavares de Melo que comandam os negócios da família em Pernambuco, considerada uma das mais
bem sucedidas na área de açúcar no
estado. A receita de Eduardo é o
trabalho, mas ele se recusa a fazer
aos seus colegas em
qualquer crítica"Enquanto
má situação:
o governo
não deixar de tutelar a produção dc
açúcar, não há como culpar os industriais. Se o governo é que estabelece
o preço e dirige o setor, vai sempre
aparecer também como culpado na
história."
Eduardo não gosta que o chamem de usineiro — "sou um industrial do açúcar", corrige, para logo
depois pedir para não ser entrevistado: "Não gosto de falar. Gosto só de
trabalhar c ver o resultado." A Usina Central Olho Dagua, que os
Tavares de Melo possuem em Per-

estão

Branco

já conhecia os
devedores ricos
no meios empresariais
Conta-se.
pernambucanos, uma história
curiosa sobre os usineiros estaduais que
foram ao então presidente Castelo Branco tentar, em 1%4. obter recursos públicos. Castelo, ao saber da peregrinação,
mandou que o SNI preparasse um dossiê
para eie sobre a situação financeira de
cada usina, cm particular, c do seu
proprietário e descobriu cjue as usinas
estavam cm tjuase falência. mas os proprieíários estavam muito bem. No dia da
audiência, os usineiros chegaram em

de

falidas,
mostrou o relatório do SNI: "Realmente
sua usina está falida mas o senhor está
rico. Tem até filhos estudando na Furopa". comentou o presidente.
O segundo usineiro ainda entrou
para despachar, mas quando Castelo
chamou o terceiro, já não havia mais
ninguém na ante-sala. O primeiro que
saiu contou a história c todo mundo se
mandou. A história das usinas que devem ao Bandepe iiso é muito diferente
do panorama observado por Castelo
Branco. Por volume de dividas para com
o banco, o seu perfil e o seguinte:
Usinas Massuassu e Timbo-Açu —
A primeira está cm 33*' lugar em prodütrodade industrial em Pernambuco e a
segunda foi extinta. O proprietário das
duas. Rui Carneiro da Cunha. 74 anos.
no entanto, está bem. Ma lista telefõr.a

Melo

acredita

no

trabalho
— Solano Josô
Recife
Rc^ite^^^)l|no
Jos6

Eduardo: Se o governo inte rere, aparece como culpado
— Estivas e Gramame —, uma quarnambuco, c a segunda em rentabilidade de todas as usinas pernambucata usina no Mato Grosso do Sul e
nas. A primeira é a Pumaty, que
uma destilaria também no Mato
pertence a vários sócios. O grupo
do Sul. Divide com a Kibon a
Grosso
Tavares de Melo, que lucra muito e
fábrica
de
sorvetes Sorvane e possui
deve pouco, tem, além desta usina
mil hectares dc cana nos
mais
de
2(1
mais
duas
usinas
no
pernambucana,
Rio Grande do Norte e na Paraíba
Estados citados.

mas

seus

nome. Ele e dono, sozinho, de mais de
10 mil hectares de cana. tem gado. é
presidente da Cooperativa dos Usineiros
de Pernambuco c sócio de grandes estatais como O proprio Bandepe é a Tclpe
Telecomunicações dc Pernambuco S A.
Também é sócio da Destilaria Amonm
Primo e tem negócios fora do estado.
Usina Estreliana e Destilaria Laisa
— As duas são de propriedade da família Maranhão. O patriarca da família.
Fernando Maranhão é usineiro antigo,
mas Ba via deixado o ramo. Na década de
60. seus filhos Romero. Gustavo (atual
Sindicato da Industria do
presidente
Açúcar) e Fernando voltaram ao setor.
Na década de
com recursos externos
e aíra\ es do Bandepe compraram a
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1" caderno

patrimônio
patrm

que

Terezinha Nunes e
Divane Carvalho
RECIFE — Poucos ainda mandam
os filhos estudar na Europa, como acontecia até a década de 60. Preferem agora
o aristocrático Colégio Santa Maria, do
Recife, ou as bem-conceituadas universidades brasileiras. Alguns, como a família
'; Tavares de Melo, são dos mais bemsucedidos no país cm sua atividade,
! acumulando lucros e pouco endividamenS to, mas os usineiros pernambucanos,
; quase todos proprietários de aviões particulares e de mais de 250 mil hectares de
;• terra da Zona da Mata do estado, as mais
férteis da região, quase levam à falência o
¦ Banco do Estado de Pernambuco —
|' Bandepe — repetindo um comportamcnto de atrelamento ao governo da época
da colonização. Em operações de em; préstimo externo realizadas com aval do
banco entre 1981 e 1984 eles ficaram
devendo à instituição o correspondente a
i mais de 20 vezes o seu capital e mais que
! o dobro do seu patrimônio líquido.
As operações, feitas em grande parte
sem a cobertura obrigatória, foram sendo
I pagas regiamente por mais de metade dos
|' devedores — 42 usinas e destilarias —
mas hoje ainda restam lü usinas e destilarias que não cumpriram seus compromissos e estão obrigando o banco a conviver
com situações aflitivas. Elas devem à
instituição, NCzS 30 milhões, dez vezes o
capital da instituição que é de NCzS 3
milhões. Esta semana, encerrando uma
batalha dc dois anos de negociações para
reaver as perdas já repassadas no balanço
"créditos em liquidação"
para o item de
— aqueles que dificilmente podem ser
resgatados—, o Bandepe resolveu execular os devedores, com exceção da Usina
13 de Maio, a única que se propôs a ceder
ao banco um terço dc suas terras e pagar
o restante do débito cm dinheiro.
O presidente do Bandepe, José Soares Nuto, que recebeu do governador
Miguel Arraes a autorização para fazer a
execução judicial dos usineiros diz que a
situação do Bandepe, apesar de preocupante. Não se compara à vivida pelo
Banco do Estado de Alagoas-Produbanfecha pelo Banco Central por não ter
conseguido reaver NCz$ 146 milhões que
foram emprestados aos usineiros daquele
estado. No caso de Pernambuco, segundo
Nuto, além da dívida que persiste ser
bem menor que a alagoana, o estado se
"o
governo depositou todos os
precaveu:
seus recursos no Bandepe, concedendo à
instituição uma recuperação financeira
que lhe permite hoje operar sem prejuízos".
Ele afirma, porém, que o banco não
pode abrir mão de receber seus recursos
não só porque está pagando regiamente
aos 10 bancos estrangeiros onde os usineiros tomaram empréstimos em dólares
como porque deseja ampliar seu atendimento a pequenos e médios produtores.
"Para se ter uma idéia do
que esses
recursos representam para o banco —
afirma — este ano estamos concedendo
créditos a 130 mil pequenos produtores
urbanos e rurais nos quais vamos empregar NCzS 6 milhões e atingir todo o
estado. Se a dívida dos usineiros estivesse
quitada, poderíamos multiplicarem cinco
vezes o atendimento aos pequenos produtores que até dois anos atrás sequer
tinham acesso ao Bandepe".
O Bandepe já pagou até hoje NCzS
17 milhões aos 10 bancos estrangeiros
que emprestaram recursos às 10 usinas
devedoras. Por conta disso o banco, que
poderia estar dando muito lucro, fechará
o balanço deste semestre com um lucro
de apenas NCzS 20(1 mil.

?

donos

estão

tornaram proprietários de uma usina no
Ceará, a Manoel Costa Filho e possuem
grandes propriedades instaladas com rccursos da Sudene no Maranhão e na
Bahia, onde possuem grandes criações
de gado. Gustavo Maranhão é ainda
criador de cavalos p.ira equitação (um
dos seus filhos é campeão pernambucano). Os Maranhão possuem um avião
séncca e tem como socios da usina do
Ceará o filho do general Costa Cavaicanti. José Costa Cavalcanti Júnior. Embora andem trajados sobriamente e sejam dos poucos usineiros que aplicam 3
por cento do faturamento de suas usinas,
como manda a lei. em benefícios sociais
para seus trabalhadores — chegam a
transportar por helicóptero os campone-

Pr>
tíem f*j

Um segmento de
grande peso
"Com esta operação o
Brennand tanibé é exemplar: além de
governador
Miguel Arraes pode até prejudicar a
usinas, tem cerâmica e fábrica de <ciclasse dos usineiros como um todo, mas,
tnento.
a médio prazo, vai fazer um bem a
Embora figurem no país com imagem
Pernambuco e aos próprios usineiros:
de maus pagadores e de ineficientes,/os
separar o joio do trigo." Este comentário
usineiros pernambucanos já estão derrué de importante funcionário de uma bembando muitos mitos. Hoje, por exemplo,
usina
sucedida
pernambucana. Pedindo o
cies têm um rendimento industrial qüase
anonimato," para não ferir ninguém",
igual ao das usinas de São Paulo (em São
ele lembra que o próprio caso Bandepe
Paulo conseguem-se 111 quilos de açúcar
vai mostrar aos pernambucanos que entre
tonelada de cana e em Pernambuco
por
as 42 usinas e destiladas estaduais a
um rendimento de 96,2 quilos) e uma
maioria vai muito bem.
eficiência industrial (açúcar recuperado)
Na verdade, figuram como usineiros
melhor que a de São Paulo.
pernambucanos não apenas os devedores
Os usineiros pernambucanos também
que o Bandepe executará mas bemacreditam
que não se pode cobrar deles
sucedidos grupos — até nacionais — que
mais do que já asseguram — emprego
se destacam em sua atividade. São usineipara 250 mil trabalhadores que ganham
ros em Pernambuco hoje os empresários
acima do piso nacional de salários — ,èm
Antônio Ermírio de Morais — o propriemeio à concorrência com as empresa^ do
tário das usinas Tiúma e São José — e
Sul do país, que têm terras mecanizadas
João Santos-Usina Santa Tereza, dono
(em Pernambuco grande parte da Zona
do único jatinho que existe em Pernamda Mata fica em morros). Alegam aipda
buco, um dos maiores fabricantes de
que padecem de um grande mal: o fato de
cimento do país e considerado o empresáo governo controlar o preço da cana e.do
rio mais rico do Nordeste. Também são
açúcar. Explicam e demonstram através
usineiros em pernambuco os irmãos Tade tabelas que, a preços de dezembro de
vares de Melo, que dividem com a Kibon
as ações da bem montada Sorvane, a
1988, eles receberam NCz$ 9.293,07 por
maior fábrica de sorvetes do Nordeste.
cada saco de açúcar de 50 ouilos produziHá dois anos, os Tavares de Melo, vendedo em 1981 e em 1988 receberam apenas
ram à Souza Cruz a Indústria de sucos
NCz$ 5.067,89 pela mesma quantidade
Maguary, de Pernambuco. O grupo
do produto.
v.

Trabalhador
paga
da

o

ônus

crise

£<k Zona da Mata dc Pernambuco,
£%. onde se assenta a agroindústria
Canavieira, possui as terras mais férteis do estado. Formada por 52 municípios, a área tem uma população fixa
de 2,061.000 habitantes, dos quais
85% dependem direta ou indiretamente da cana-de-açúcar. São os moradores dc engenhos, trabalhadores
assalariados, bóias-frias c operários
açucareiros com suas famílias formadas geralmente por 5 a 7 pessoas.
Apesar de os canavieiros — hoje mais
dc 250 mil — como são chamados os
trabalhadores rurais, já receberem
um salário 24,1% acima do piso nacional dos salários, o desemprego é
muito alto na área, fazendo com que,
em média, a população total não
consiga receber além de 40% do salário mínimo, o que provoca uma situação de miséria quase absoluta, na
região.
São bastante conhecidas as precárias condições do trabalhador da cana
cm pernambuco. Instituições como a
fundação Joaquim Nabuco dc Pesquisas Sociais e o Instituto de Nutrição
da Universidade Federal dc Pernambuco, além dc estudiosos como o
geógrafo Mário Lacerda dc Melo,
diagnosticaram o problema, em numerosos levantamentos e trabalhos,
chamando a atenção para o potencial
explosivo dessa região-problema. Todos são unânimes num ponto: nos
últimos anos. devido as características
específicas do desenvolvimento econômico-industrial, tem piorado a situação dos trabalhadores canavieiros,
apesar das várias conquistas que eles

Crédito

era

tiveram, depois que se estruturaram
como categoria profissional, com piso,'
salarial, tabela de tarefas no campo, '
licença para gestantes e repouso re-;
munerado.
Segundo a fundação Joaquim Na- q
buco, o número de bóias-frias cresceu
muito, formando uma massa de trabalhadores sem qualquer amparo na 'legislação social e trabalhista vigente ]
no país. Já as conclusões do nutrício- !
nista Nelson Chaves ate hoje assus- '
Iam: o índice dc desnutrição na Zona j
da Mata é de 70%, a ingestão média ;
dc calorias na região c de 1 mil e 300 !
!
por dia, inferior ã necessária para
metabolismo basal de unia pessoa
deitada, em repouso absoluto, e
|
estatura média dc homens e mulheres j
reduz-se até aproximar-se dos pig- j
meus africanos.
Responsável por 85% do poten- i
ciai econômico dc Pernambuco, a ca- [
na-de-açúcar responde por 15% da j
arrecadação do ICMS (Imposto Sobre ¦
Circulação de Mercadorias e Servi- \
ços) no estado, e ocupa 83% da área |
cultivada da Zona da Mata — 12.388 \
km:, que por sua vez representam |
13% das terras de pernambuco. Mas J
há pelo menos quatro décadas,
;
agroindústria da cana-de-açúcar vive j
cm crise. As usinas passaram por um
processo de concentração — das 43 í
instaladas hoje só existem 35 —
j
endividaram-se por conta de uma módernização conduzida pela política sétorial do governo. A classe média
rural, originária da antiga aristocracia •
dos senhores de engenho, há tempo i
que foi tragada pelo desenvolvimento j
industrial c enfrenta problemas dc
crédito, de atraso tecnológico e dc I
preços tutelados. Com isso, o mais
frágil elo social — os trabalhadores da I
cana — vem pagando o ônus mais í
caro pela crise. E, sem dúvida, um !
dos segmentos dc piores condições dc '
vida da população brasileira.

indiscriminado

A usina pernambucana Timbó-Açu,
do município dc Escada, a 63 km de
Recife, não funciona desde a década de
60. Em 1982, porém, ela conseguiu empréstimo externo, com aval do Banco do
Estado de Pernambuco, quando os recursos do empréstimo foram entregues pelo
banco ao usineiro Rui Carneiro da
Cunha, que, além de proprietário da
extinta Timbó-Açu, é dono da Usina
Massauassum e diretor da Usina Catende. A Timbó-Açu nada mais era do que
uma garagem da Usina Massauassum que
fica no mesmo município.
Esta é apenas uma das muitas irregularidades que cercam os volumosos empréstimos conseguidos pelos usineiros
pernambucanos na década dc 80. Mas há
outros. Algumas usinas, cujos nomes são
mantidos em segredo com amparo no
rigoroso sigilo bancário, oferecem parte
de suas terras como garantias ao Bandepe
mas em apenas 12° grau. O que isto
significa? Oue o banco só poderá, no caso
da cobrança judicial, ter acesso a esses
bens depois que onze credores anteriores
a ele forem beneficiados. Como as usinas
costumam dever a outros bancos, a particulares e têm débitos trabalhistas, o Bandepe jamais terá acesso a esses bens.

Se aceitou receber terras em 12" grail
como garantia e até conceder empréslimos a usinas extintas, o Bandepe encontrou muitas fórmulas para se livrar dos
prejuízos em seu balanço, quando os
empréstimos foram vencendo. Uma deIas, chamada na linguagem bancária de
"rolagem da dívida" e na linguagem
corriqueira de "cruzeta" (régua em T
usada pelos operários para nivelar unia
estrutura), o banco, dc seis em seis meses, apresentava em seus balanços a quitação dos empréstimos concedidos aós
usineiros c concedia outros. Nada disso
figurava em dinheiro, só na contabilidade.
Se um usineiro devia, por exemplo,
NCzS 100 mil, a cada semestre o banco
contabilizava o recebimento do empréstimo e concedia outro para que o usineiro
não pagasse nada e a dívida fosse transferida para depois. Como em qualquer
operação semelhante o banco precisa
receber 20% do empréstimo como taxa
de serviços e juros, a cada semestre a
dívida ia crescendo. Ao invés dos NCzS
100 mil considerados como pagos, o banco "emprestava" no papel ao usineiro
NCzS 120 mil. Desses, NCzS 20 mil
figuravam no balanço corno lucro.

milionários
O Usina Nossa Senhora do Carmo
— pertence ao empresário Gustavo Colaco. De família tradicional, Colaco foi o
primeiro usineiro pernambucano a acreditar na produção de cana com irrigação
e| por isso. montou uma bem-sucedida
usina na Bahia, a Mandacaru. Sua empresa em Pernambuco não está bem mas
a da Bahia anda de vento em popa. Ele
quase não comparece à usina pernambucana. prefere ir. em seu Senecâ. ver a
riqueza agrícola das terras que adquiriu
nas margens do São Francisco.
® Usinas Agua Branca e 13 de
Maio — pertencem a dois irmãos, a
primeira é de Eduardo Pessoa de Meloe
a segunda de João Carlos Pessoa de
Melo. Os d'»;s apresentaram planos dc
pagamento das dívidas do Bandepe. O

oriundos de família tradicional dc usineiros c possum várias fazendas dentro é
fora do estado. Não teriam dificuldades
em saldar seus débitos.
O Usinas Jaboatão (PE) e Santa
Clotilde (Al) — pertencem as famílias
Martins Albuquerque e Oiticica. São
grandes proprietários de terras e a família Oiticica. ligada por laços de família, á
família Tourton. é dona de parte das
ações da fábrica de biscoito Pilar, uma
das maiores do Nordeste, no setor.
# Usina Frei Caneca — Pertence a .
um único dono. o usineiro Gustavo
Jardim. Recebida por herança é uma_
usina pequena mas nca. Ao contrário
dos usineiros acima que tem terras forâ '
de Pernamcubo (a extensão s desconfie- c
buco mas possui mais de 5 mil hectares ¦
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Katia Cardoso
Espírito de aventura e um pouco de
dinheiro no bolso. 0 que mais é necessário para pegar ondas no Peru? Para Ana
Gallotti, 16 anos, Ana Luísa Albuquerque, 17, Sabine Mayer, 18 e Brigitte
Mayer, 20, não é preciso muito mais além
dc Coragem para sobreviver ao toque de
recòlher, determinado pelo Governo, ao
Sendero Luminoso, à falta de higiene e à
crise no país. Andarilhas como qualquer
surfista, as quatro viajam terça-feira em
busca do sonho de conseguir surfar nas
perfeitas ondas das praias de Senoritas,
Gavollero, Punta Roca, Las Islãs e Chicama.
'
Apoiadas por patrocinadores e pelos
páis, as quatro, típicas representantes da
classe média carioca, vão treinar para
disputar o circuito estadual. Um treinaé verdade, com custo de
monto distante,
US$ 1.500. "Não competimos há dois
meses e vamos para o Peru apenas pegar
ondas durante 15 dias. Logo depois,
viajamos para a Califórnia participar de
alguns campeonatos regionais", explicou
Ana Gallotti (Cyclone, Cristal Graffitti e
Academia Pró-Forma), terceira colocada
no circuito estadual.
O Peru foi escolhido porque tem as
melhores ondas e o fundo de pedra, em
unia espécie de Pipcline (uma das melhores praias havaianas) tupiniquim. "Quase
todo surfista passa por lá porque é o local
mais próximo e barato. Ótimo para adquicir, experiência", explicou Brigitte
Mayer (Ozônio, Spirit e Break Out),
duas vezes vice-campeã brasileira.
' Pavor — A tranqüilidade das surfistas, entretanto, não dura muito tempo
quando lembram do grupo Sendero Luminòso e das histórias contadas por amiàs vezes, ü pura ficção
gõS,rque remetem,
científica. "Meu amigo contou que em
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válido para o Grand Slam
Graf vence o quinto torneio valido

Luisa e Brigitte estão
estao preocupadas com o grupo Sendero Luminoso
Ana (E), Sabine, Luísa
uma viagem de ônibus pelo Peru, um
grupo de pessoas invadiu o veículo, rendeu-os e matou um homem", falou Ana
Luísa (Peketen, Selfish, Jean Noel e
Fantasea), quinta colocada no circuito
estadual, entre assustada e incrédula.
Às histórias de terror do Sendero
as da falta de higiene e limpeza
juntam-se"Ficaremos
no país.
na pensão da Mama,
a menos pior de todas", diz Sabine, sexta
no circuito estadual (que não tem patrocinador e viaja com auxílio dos pais). " A
vantagem é que podemos ver o mar da
janela do quarto, seremos bem recebidas
e não teremos muitos problemas com
assaltos." Contra os assaltos, Ana Luísa

aquático

enfrenta

<WMM liilii fffijl*'

tem algumas soluções pouco práticas.
"Vou esconder todo o meu dinheiro
dentro da roupa de borracha que usarei
para surfar", brinca.
Cuidados — Soluções mirabolantes das farmácias não vão faltar na bagagem de Ana Gallotti, além de remédios
os cuidados essenciais com a saúde.
para
"Estou levando a solução de Milton, um
líquido que se mistura à água, purificando-a, pelo menos para escovarmos os
dentes." A novidade foi recebida com
alegria e logo surgiram outras idéias.
"Vou levar repelentes", aproveita Ana
Luísa.

Com a viagem marcada e todos os
planos feitos, as surfistas procuram não
pensar nas"Sódificuldades que poderão enfrentar.
não quero que os surfistas
brasileiros (30 as acompanharão) quebrem tudo e ajam como vândalos, mostrando falta de educação", diz Sabine.
Brigitte arremata. "Essa fase já passou.
Em Porto Rico, por exemplo, fomos
considerados a equipe mais organizada."
Uma lembrança oportuna é feita por
Brigitte, relembrando que todo cuidado é
"Também
pouco na aventura pelo país.
não podemos segurar nada que alguém
desconhecido peça. Os traficantes estão a
solta pelo Peru", avisa.
São Paulo — Zaca Feltosa

feminino

Graf
e

vence

na

conquista

Austrália

bicampeonato

MELBOURNE — A alemã ocidcntal Steffi Graf, 19 anos] ganhou, ontem, a
tenista tcheca Helena Sukova por 6/4,
6/4, no Aberto da Austrália, conquistando seu segundo título consecutivo neste
torneio, quinto que disputa válido para o
Grand Slam. Com este resultado, que lhe
deu o prêmio de U$ 135 mil, Steffi
tornou-se a primeira mulher a obter o
bicampeonato australiano, desde Evonne
Cawlcy, de 74 a 76.
Mesmo com o joelho lesionado c sob
o forte calor de 37 graus, Steffi cm
momento algum deu a impressão de frade 72 minutos para
queza, precisando"Não
derrotar Helena.
joguei bem, mas
apenas o suficiente para vencer apesar do
calor," disse a alemã. Nem o joelho

lesionado pareceu prejudicar a atuação
da campeã olímpica, que jogando sua
oitava final consecutiva de um torneio do
Grand Slam não perdeu nenhum set cm
dois anos.
A jogadora número um do mundo
não teve uma adversária fácil em Sukova.
A tcheca mostrou um serviço forte, recorrendo à rede, o que lhe valeu a
vantagem de 4/3 no primeiro set. Mas
Graf impôs 6/4 na primeira parcial e
encabeçou o segundo. O título masculino
será decidido hoje entre Ivan Lcndl e
Miloslav Mecir. Nas semifinais de ontem,
Lcndl venceu o austríaco Thomas Muster
por 6/2, 6/4, 5/7 e 7/5, enquanto Mecir
derrotou o sueco Jan Gunnarsson por
7/5, 6/2 e 6/2.

dificuldades

Mario Serapicos
¦ SÃO PAULO — Quem imagina
que
a'fülta du um número maior de equipes
femininas de pólo aquático no país — no
campeonato brasileiro que se realiza no
Paulistano só se apresentaram duas — se
deve ao esporte ser reconhecidamente
vjolento, está enganado. "O problema
maior é a falta de verba, dc patrocínio",
constata a ponta e artilheira do Paulistano, Deborah Hasson, 20 anos."
_; A jogadora, estudante de educação
física e praticante de natação há 15 anos,
ngo esconde que as garotas também agarràm maiôs e trocam empurrões em baixo
d'água, como provam algumas manchas
rôxas c arranhões em suas pernas e
braços. A própria Deborah chegou a ser
expulsa na primeira partida, contra o
Paineiras, ao ser flagrada pelo juiz agarrando o ombro de uma adversária. Por
isso é que são obrigadas a cortar as unhas
bem rentes, exigência também feita aos
homens.
. "Só que entre nós essas faltas são
feitas de forma mais delicada, e a jogado-

ra faltosa sempre acaba pedindo deseulpas à adversária agredida", assegura a
escultural Renata Neves, de 19 anos,
capita da equipe do Paulistano.
Enquanto só estudam, elas consideram tranqüilo treinar duas horas por dia e
jogar à noite ou nos finais dc semana.
Esses treinamentos e jogos também não
comprometem a beleza física, como provam os. belos corpos das 26 atletas dos
dois clubes paulistas. "As európeias são
mais troncudas, mas as norte-americanas
também são longilíneas", informa Valeska Sorrentino, de 20 anos, outra jogadora
do Paulistano.
O que ameniza um pouco a tristeza
dessas garotas, que jamais viram uma
seleção brasileira feminina ser formada, é
que mesmo no exterior a modalidade não
é muito difundida. O primeiro campeonato mundial feminino só foi realizado
em 1986, cm Madri, e a Holanda foi a
campeã. Elas não escondem, porém, o
sonho de um dia participarem de uma
Olimpíada. Antes que as exigências profissionais e pessoais as obriguem a abandonar o esporte.
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Olímpica

Muito discurso e pouco povo. O
morro não desceu para a inauguração da
Vila Olímpica da Mangueira, ontem de
manhã. Mas muitas autoridades compareceram — o governador Moreira Franco
prometeu ir mas não foi. enviando o
irmão, Nélson, secretário de promoção
social, que discursou ao lado do ministro
do interior, João Alves. Outros secrctários de governo e dirigentes esportivos
dividiam o palanque com atletas como
Robson Caetano e Jaqueline, ex-atletas
como Adhemar Ferreira da Silva e artistas, entre os quais Alcione e Grande
Otelo.
O morro, porem, não deixou de ficar
bem representado, com dona Ncuma c
Delegado, que permaneceram até o fim
da cerimônia. Mas só no encerramento
houve um pouco de espontaneidade, e
então quem queria ver a Mangueira pôde
ouvir sua batucada.

da

a

Mangueira

A solenidade se limitou à inauguração da quadra polivalente, que ainda
receberá o piso sintético e foi construída
cm concreto pré-moldado, no mesmo
estilo dos Cicps — com teto a seis metros
de altura, portanto baixo para a prática
do vôlei. Os outros esportes em que a
Mangueira está inscrita são futebol de
salão, handebol e atletismo.
Para o ginásio, foram gastos NCz$
250 mil da verba da LBA, que dará mais
NCz$ 100 mil para o campo de futebol
soçaite e a pista de atletismo de piso de
carvão, quatro raias e 180 metros dc
extensão, a serem inaugurados em maio.
No total, são 11 mil metros quadrados,
doados pelo governo do estado. Nessa
área, na Rua Santos Melo, haverá ainda
posto médico — que começará a ser
construído após o carnaval, pela Golden
Cross, um investimento de NCz$ 50 mil
— e salas de cursos profissionalizantes de
cortc e costura, gráfica e datilografia.
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Mosquito
'A
vem de duas vitórias consecutivas,
Bella Bay, que contou com a
Eagleville, do Haras Santa
ambas com autoridade. Será condo
Carlos
GeoAna do Rio Grande, é o principal
jóquei
preferência
duzida pelo melhor freio brasileivani Lavor, é a principal adversaobstáculo das favoritas. Conta com
ro, Gonçalino Feijó de Almeida,
ria da favorita Tea For Me no
o preparo sempre perfeito de João
Grande Prêmio Roger Guedon,
Luiz Maciel e a direção do líder da
porque seu jóquei habitual, Carlos
Lavor, preferiu montar Bella Bay,
estatística, Jorge Ricardo. Vem de
prova central desta tarde no Hipótambém da coudelaria, mas cor- ótima atuação na prova vencida
dromo da Gávea, na distância de
rendo em número diferente.
1.600 metros, em pista de grama.
por Tea For Mc, quando chegou a
Bella Bay é potranca argentina
dois corpos da ganhadora. É comE as principais candidatas à vitória
muito corredora. Tem três vitórias
ainda contam com ótimos reforpetidora certa nos metros finais.
na turma e recentemente perdeu
Tawanna
e
Twin
Chance,
forTwin Chance e Tawanna poços,
por pequena diferença numa prova deni defender com sucesso os númando assim duas parelhas podedesfavorável. O páreo estava vazio
rosas do Haras Santa Maria de
e o train lento não favoreceu suas meros de Tea For Me e Bella Bay.
Araras.
características — gosta de correr Partidora, do Haras Nacional, é
Tea For Me normalmente conpoupada para uma partida violenta potranca que não pára de evoluir e
tará com a simpatia do público.
na reta. Tem possibilidades de der- recentemente venceu cm 2.000
metros correndo em páreo misturotar Tea For Me porque larga em
Além de ser a potranca mais vito1W'?JÍ m, mz&m. -> ' \ A riosa,
baliza
favorável,
fora.
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Páreo:
Páreo:
Páreo:
Páreo:
Páreo:
Páreo:
Páreo:
Páreo:
Páreo:

Arrivaton Challala Douto
Gipur* Giant Bluea Fiashy Walk
Heilo Toura Trsseren Horseback
IgorkiH Dependência» Japan Light
Uni Duni Te» Quotationa Queue
Beila Bay" Tea For Mea Eagleville
Hair Dresser* Falafel» Elias El Arab
Alado do Ouro« Allperminta Foi
Hasti» Lantezza® Perhaps Love

na

Gávea

1o páreo — Às 14h30m — 1.200 metros
UCzi 320,00 - TRIEXATA - DUPLA-EXATA
PRÊMIO FASTLAD
1 58
Sweel Pop
2 58
Chalial A. Machado F°
3 54
Bacchich . E. S Gomes ..
4 58
Douto J M S tva
Amvato. G F. Almeida 5 58
2o pareô — As 15 horas — 2.400 (GRAMA)
NCzS 460.00 - TRIEXATA - DUPLA-EXATA
PRÊMIO DOUBLE DUTCH
Gant Biue G F Almevja 1 56
Fiashy Wa k. J. Bicarto. 2 56
3 56
Gpur t A Alves
4 56
Tipsy Task J Pinto
CasnBock M Cardoso 5 52
3° PÁREO - As 15h30m - 1 000 (GRAMA) NCZÍ iÇO.OO TRIEXATA - DUPLA-EXATA (INICIO DO CONCURSO DE
SETE PONTOS) PRÊMIO ZARGE (LEILÃO)
Voípo^e M Souza ...
Heto Tour G Guimarães
Pâ[e'ança E O Ferre^a
Knaa R Rodngjes
Tressere E S Rodrigues
Hcseback J Pessanfta
0 PAREÔ — As 16 horas - 1.400 (GRAMA) NCZS 320.00 THIEXATA — DUPLA-EXATA PRÊMIO JUANEBO
tando M Andrade
Depenoèroa E S Rodngw
DcCrada J Mata

João

El Lobo J Aurélio
Igoriu J Ricardo
Doubíe Prince Náo corre
Japan Ught M.Cardoso
5° PAREÔ - ÁJ 16h30m - 1.000 (GRAMAI NCZS 600,00 TRIEXATA - DUPLA-EXATA PRÊMIO EUSIE
Fiofeciiia La Alves
Via Sistína Nâo corre
Katanna Kyang W Gonçafves
ünder Khaki F Pereira F°
' Um
Dun» Te C Lavor
Quaue
" QuotationJ Pmto
J M Silva
6" PÁREO - As 17 horas -1.600 (GRAMA) NC2J 1.200,00 TRIEXATA - DUPLA-EXATA (ACUMULADAS DE EXATA) GP
ROGER GUEDON (Grupo III)
Tea For Me G F Almeida
Twm Chance J Aurélio
ParDdora J M SJva
Tawanna F Peretra F°
" BeSa
Bay C Lavor
Eagievrfíe J Ricardo
Encartadeira J Pessarha
E*a Por E!a J Pinto
Sometínng Nice J F Rets
UghCy R Rod"»gues
7° careo - As 17h30m - 2.000 (GRAMA) NClJ 460.00 TBIEXATA - OU PIA—EXATA (ACUMULADAS
DE EXATA)
PREMJO ASTRO GRANDE
1 Ftófe J. M Scva

Saldanha

O bate-papo sobre o toque de bola.

Acumulada: 4°5(lgorki), 5°4(Uni Duni Te) e 9°4(Hasti)
«mais

56
Hair Dresser.. J. Aurélio
54
Ftench Pnncess C Lavor .
4
.
56
Doubno..J. Pinto
5 56
Elias El Arab J Ricardo
. 6 56
Feeling For Casb Nào corre
7 54
Grafia. G F. Almeida
8" paroo - Ás 18 horas - 1.500 (GRAMA) NCíJ 320.00 TRIEXATA—DUPLA—EXATA (ACUMULADAS DE EXATA)
PRÊMIO EL FLETE
Alado do Ouro A P. Souza
Demiie U Meireles
Don Mass.no C A Martins.......
•í Aüpermint J Pinto
Fot. E R Ferreira
Lorde dos Pampas . M Ferreira .
li Razzo C Vasconcelos
Taught R Rodrigues
Krnd Man F Pereira F°
9° Pareô - As 18h30-n - 1J00 (AREIA) NCrS 160.00 TRIEXATA-DUPLA-EXATA PRÊMIO WALAD
(ACUMULADAS DE EXATA)
fream D»icer.
J M Silva
New Ecíüon. J F Rets
Via Magna R Costa
Hasfl, C Lavor
Pe^aps Love. G F Almada
Larcesra J Pessanha
Cratsita, LS Santos
f.^ss Tooázio. F Pe^ra F°
Bos. R Rodrigues..
10 Ecâpse Lunar J Rcardc
E*otC F^r*. J. Aure%o

surprender
Roger

pode
no

Guedon

Partidora, do Haras Nacional,
vai atuar credenciada por excelentes
trabalhos. Inscrita no Grande Prcmio Roger Guedon, numa turma
forte, onde estão algumas das me-,
lhores potrancas da geração, a pensionista dc João Assis Limeira pode
surpreender com pule alta se confir-1
mar seus ótimos exercícios. Poupada
no apronto final, a filha dc Clackson
assinalou 54s dc galope, apenas controlada por Juvenal Machado da Silva. Eis alguns destaques do cronômetro:
Para a primeira prova, Bakchic,
pensionista de Leo Cury, deu galope
de saúde em 37s4/5 para os 600
metros, poupado por Édson da Silva
Gomes, que vai conduzí-lo esta tardc. Cashbook, treinado por Luciano
Previatti Neto, exibiu perfeito estado atlético no apronto de 64s2/5 para
os 1.000 metros. Adaptou-se bem
aos percursos de fundo.
Encartadeira. treinada por Atílio
Rocha, voltou a impressionar vivamente nos matinais. Sem ser exigida
em parte alguma do percurso, a
veloz defensora do Haras Santa Ana
do Rio Grande assinalou 5ls cravados no 800 metros, montada poi
Joeison Pessanha.
Something Nice, potranca filha
de Sérradilho, mostrou mais uma ver
que está em período de grande evolução. Sem ser apurada por José
Ferreira Reis. abordou os 800 metros em 52s cravados. Saiu em ritmo
moderado e arrematou correndo
muito pelo centro da pista.
Para atuar na sétima prova. Elias
El Arab. do Haras Santa Ana do Rio
Grande, aprontou suave os 1.000
metros em 67s2/5. Montaria de Jorge
Ricardo, o filho de Locris em Anilfté
está em evolução e pode surpreender
os favoritos Hair Dresser e Falafel.
Para a última prova destacou-se
Miss Topázio. Conduzida por Vanderlei Gonçalves, passou os 600 metros em 37s2 5 com facilidade. Pira
atuar na mesma prova. Exotic Famé.
montaria de Joree Pinto, assinalou
44s cravados nos 700 metros.
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Katia Cardoso
Espírito de aventura e um pouco de
dinheiro no bolso. O que mais e necessário para pegar ondas no Peru? Para Ana
Gallotti, 16 anos, Ana Luísa Albuquerque, 17, Sabine Mayer, 18 e Brigitte
Mayer, 20, não é preciso muito mais além
de coragem para sobreviver ao toque de
recolher, determinado pelo Governo, ao
Sendero Luminoso, à falta de higiene e à
crise no país. Andarilhas como qualquer
surfista, as quatro viajam terça-feira em
busca do sonho de conseguir surfar nas
perfeitas ondas das praias de Senoritas,
Cavallero, Punta Roca, Las Islãs e Chicama.
Apoiadas por patrocinadores e pelos
pais, as quatro, típicas representantes da
classe média carioca, vão treinar para
disputar o circuito estadual. Um treinaé verdade, com custo de
mento distante,
US$ 1.500. "Não competimos há dois
meses e vamos para o Peru apenas pegar
ondas durante 15 dias. Logo depois,
viajamos para a Califórnia participar de
alguns campeonatos regionais", explicou
Ana Gallotti (Cyclone, Cristal Graffitti c
Academia Pró-Forma), terceira colocada
no circuito estadual.
O Peru foi escolhido porque tem as
melhores ondas e o fundo de pedra, em
melhouma espécie de Pipeline (uma das "Quase
res praias havaianas) tupiniquim.
todo surfista passa por lá porque é o local
mais próximo e barato. Ótimo para adquirir experiência", explicou Brigitte
Mayer (Ozônio, Spirit e Break Out),
duas vezes vice-campeã brasileira.
Pavor — A tranqüilidade das surfistas, entretanto, não dura muito tempo
quando lembram do grupo Sendero Luminoso e das histórias contadas por amiàs vezes, à pura ficção
gos, que remetem,
científica. "Meu amigo contou que cm
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a menos pior de todas", diz Sabine, sexta
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aquático

feminino

válido para o Grand Slam
Graf vence o quinto torneio vdlido
Graf

vence

ra faltosa sempre acaba pedindo deseulpas à adversária agredida", assegura a
escultural Renata Neves, de 19 anos,
capita da equipe do Paulistano.
Enquanto só estudam, elas consideram tranqüilo treinar duas horas por dia e
jogar à noite ou nos finais de semana.
Esses treinamentos e jogos também não
comprometem a beleza física, como provam os belos corpos das 26 atletas dos
dois clubes paulistas. "As európeias são
mais troncudas, mas as norte-americanas
também são longilíneas", informa Valeska Sorrentino, de 20 anos, outra jogadora
do Paulistano.
O que ameniza um pouco a tristeza
dessas garotas, que jamais viram uma
seleção brasileira feminina ser formada, é
que mesmo no exterior a modalidade não
é muito difundida. O primeiro campeonato mundial feminino só foi realizado
cm 1986, em Madri, e a Holanda foi a
campeã. Elas não escondem, porém, o
sonho de um dia participarem de uma
Olimpíada. Antes que as exigências profissionais e pessoais as obriguem a abandonar o esporte.

Mario Serapicos
SÃO PAULO — Quem imagina que
a falta de um número maior de equipes
femininas de pólo aquático no país — no
campeonato brasileiro que se realiza no
Paulistano só se apresentaram duas — se
deve ao esporte ser reconhecidamente
violento, está enganado. "O problema
maior é a falta de verba, de patrocínio",
constata a ponta e artilheira do Paulistano, Deborah Hasson, 20 anos."
A jogadora, estudante de educação
física e praticante de natação há 15 anos,
não esconde que as garotas também agarram maiôs e trocam empurrões em baixo
d'água, como provam algumas manchas
roxas e arranhões em suas pernas e
braços. A própria Deborah chegou a ser
expulsa na primeira partida, contra o
Paineiras, ao ser flagrada pelo juiz agarrando o ombro de uma adversária. Por
isso é que são obrigadas a cortar as unhas
bem rentes, exigência também feita aos
homens.
"Só
que entre nós essas faltas são
feitas de forma mais delicada, e a jogado-

bicampeonato
conquista
lesionado pareceu prejudicar a atuação
MELBOURNE — A alemã ocidenda campeã olímpica, que jogando sua
tal Steffi Graf, 19 anos, ganhou, ontem, a
oitava final consecutiva de um torneio do.
tenista tcheca Helena Sukova por 6/4,
Grand Slam não perdeu nenhum set em
6/4, no Aberto da Austrália, conquistandois anos.
do seu segundo título consecutivo neste
A jogadora número um do mundo
torneio, quinto que disputa válido para o
não teve uma adversária fácil em Sukova!
Grand Slam. Com este resultado, que lhe
A tcheca mostrou um serviço forte, redeu o prêmio de U$ 135 mil, Steffi
correndo à rede, o que lhe valeu a
tornou-se a primeira mulher a obter o
vantagem de 4/3 no primeiro set. Mas
bicampeonato australiano, desde Evonnc
Graf impôs 6/4 na primeira parcial e
Cawley, de 74 a 76.
encabeçou o segundo. O título masculino
Mesmo com o joelho lesionado e sob
será decidido hoje entre Ivan Lendl c
o forte calor de 37 graus, Steffi em
Miloslav Mecir. Nas semifinais de ontem,
momento algum deu a impressão de fraLendl venceu o austríaco Thomas Muster
de 72 minutos para
queza, precisando"Não
6/2, 6/4, 5/7 e 7/5, enquanto Mecir
mas
bem,
derrotar Helena.
por
joguei
derrotou o sueco Jan Gunnarsson por
apenas o suficiente para vencer apesar do
7/5, 6/2 e 6/2.
calor," disse a alemã. Nem o joelho
oficial
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Olímpica

Muito discurso e pouco povo. O
morro não desceu para a inauguração da
Vila Olímpica da Mangueira, ontem de
manhã. Mas muitas autoridades compareceram — o governador Moreira Franco
prometeu ir mas não foi, enviando o
irmão, Nelson, secretário de promoção
social, que discursou ao lado do ministro
do interior, João Alves. Outros secretários de governo e dirigentes esportivos
dividiam o palanque com atletas como
Robson Caetano e Jaqueline, ex-atletas
como Adhemar Ferreira da Silva e artistas, entre os quais Alcione e Grande
Otelo.
O morro, porem, não deixou de ficar
bem representado, com dona Neuma c
I— Delegado, que permaneceram até o fim
*¦•
/
Jf
...
da cerimônia. Mas só no encerramento
•
houve um pouco de espontaneidade, c
j§
I então quem queria ver a Mangueira pôde
ouvir sua batucada.
sao delicadas
Neves garanle
Neves
garante que as faltas são

da

Mangueira

A solenidade se limitou à inaugura^
ção da quadra polivalcnte, que ainda
receberá o piso sintético e foi construída
em concreto pré-moldado, no mesmo
estilo dos Cieps — com teto a seis metros
de altura, portanto baixo para a prática'
do vôlei. Os outros esportes em que a
Mangueira está inscrita são futebol de
salão, handebol e atletismo.
Para o ginásio, foram gastos NCz$
250 mil da verba da LBA, que dará mais
NCz$ 100 mil para o campo de futebol
soçaite e a pista de atletismo de piso de
¦carvão, quatro raias e 180 metros de
extensão, a serem inaugurados em maio.
No total, são 11 mil metros quadrados,
doados pelo governo do estado. Nessa
área, na Rua Santos Melo, haverá ainda
posto médico — que começará a ser
construído após o carnaval, pela Golden
Cross, um investimento de NCz$ 50 mil
— e salas de cursos profissionalizantes de
corte e costura, gráfica e datilografia.
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Mcsquita
Bclla Bay, que contou com a
'
preferência cio jóquei Carlos Geo^
vani Lavor, é a principal adversária da favorita Tea For Me no
Grande Prêmio Roger Guedon,
prova central desta tarde no Hipódromo da Gávea, na distância de
1.600 metros, cm pista de grama.
E as principais candidatas à vitória
ainda contam com ótimos reforços, Tawanna e Twin Chance, formando assim duas parelhas poderosas do Haras Santa Maria de
Araras.
Tea For Me normalmente concom a simpatia do público.
tará
f,f -A -.>%¦
' vs .
I,^%9/r^X--^
Além de ser a potranca mais vitoUSSÍllJl víM'j4tf/s} ¦ > >t*,4< •»<?¦* riosa, quatro em sete atuações,
Hoje

r/esfa tarde
Partidora, com Juvenal, é o clássico desta
Indicações
1°
2o
3o
4o
5°
6o
7o
8o
9o

Páreo:
Páreo:
Páreo:
Páreo:
Páreo:
Páreo:
Pareô:
Páreo:
Páreo:

Arrivatcn Challal» Douto
G;pur» Giant Bluea Flashy Walk
Hello Toura Trsserea Horseback
Igorkis Dependência» Japan Light
Uni Duni Tea Quotationa Queue
Bella Bayn Tea For Mea Eagleviile
Hair Dresser» Falafelo Elias El Arab
Alado do Ouro® Allperminta Foi
Hastia Lantezzao Perhaps Love

Acumulada: 4°5(!gorki), 5°4(Uni Duni Te) e 9°4(Hasti)

na

GP

vem de duas vitórias consecutivas,
ambas com autoridade. Será conduzida pelo melhor freio brasileiro, Gonçalino Feijó de Almeida,
porque seu jóquei habitual, Carlos
Lavor, preferiu montar Bella Bay,
também da coudelaria, mas correndo em número diferente.
Bella Bay é potranca argentina
muito corredora. Tem três vitórias
na turma e recentemente perdeu
por pequena diferença numa prova
desfavorável. O páreo estava vazio
e o train lento não favoreceu suas
características — gosta de correr
poupada para uma partida violenta
na reta. Tem possibilidades de derrotar Tea For Me porque larga em
baliza favorável, por fora.

cie

El Lobo J Aurélo
IgorVi J Ricardo
Doubto Pnnce Náo corre...
Japan Ught M Cardoso...
- 1 000 (GRAMA) NC3 600.00 5° PÁREO - ÀJ 16h30m
miEXATA - DUPLA-EXATA PRÊMIO EUSIE
Fiereciüa L a Alves
Via S«stina Nào cone.
Katarma Kyang W Gonçalves..
Under Khaiu F Pere<ra F°
" UroDun»
Te C lavor
Quaoe J Pmto
" Quofafcon
J M S<lva ...
6° PÁREO—ÁJ 17 horas -1 600 (GRAUA| NCZ11.200,00TRIEXATA-DUPLA-EXATA (ACUMULADAS DE EXATA) GP
ROGER GUEDON (Grupo III)
4 56
Tea For Me G F Aimeitía .
" Tw.n
2 56
Chance J Aurè»«o
1 56
Pa.tdora J M Sdva
.
7 56
f°—
F
Pe,e«ra
Tawa*^
" Be1a Bay C Lavor.
10 56
. 5 56
EaçÇvtfe J Rcardo
" Enc^iadeira
6 56
J Pessanha
. 3 56
Ela Por Eía J Pr»
. 8 56
Scmeíhng Nice J F Re«
„ 9 56
ügfíy R Roí^gues
7o çirto - At 17h30m - 2 000 (GRAMA) NCrf 460.00 TRIEXATA - DUPLA-EXATA (ACUMULADAS CE EXATA)
PRÉMK) ASTRO GRANDE

Saldanlia

O bate-papo sobre o toque de bola.

na Gávea

hoje

Eagleviile, do Haras Santa
Ana do Rio Grande, é o principal
obstáculo das favoritas. Conta com
o preparo sempre perfeito de João
Luiz Maciel e a direção do líder da
estatística, Jorge Ricardo. Vem de
ótima atuação na prova vencida
por Tea For Me, quando chegou a
dois corpos da ganhadora. É competidora certa nos metros finais.

1° Páreo: 1" Condorama J.Ricardo..2"
Hofty Juarcz Garcia 3° Peixe Espada
F.Pereira F' — Vencedor(3)2,10 D.I-'
nexata(35)l,70 PIacês(3)l,30 e (5)1,30
D.Exata(3-5)3,10 Triexata(3-5-6)4,(K)
tempo: lml8s4/5.
2" Páreo: Io Fircbag J.Ricardo 2o Unterwald F.Pereira F' 3" Unusual Light
C.Lavor — Vcnccdor(l)l,30 D.Inexata( 14) 1,30 Placês(l)l ,00 e (4)1,00
D.Exata(l-4)2,40 tempo: 57s2/5.

Twin Chance e Tawanna podem defender com sucesso os números de Tea For Me e Bella Bay.
Partidora, do Haras Nacional, é
potranca que não pára de evoluir e
recentemente venceu em 2.000
metros correndo em páreo misturado com os cavalos.

3" Páreo: 1" Encrespado J.M.Silva 2"
Lysandre A.L.Sampaio 3" Pertinaz
E.R.Ferreira — Vencedor(6)l ,40 D.Inexata( 16)2,30 Placês(6)l,00 e (1)1,10'
D.Exata(6-l)4,00 Triexatu(6-l-4)5,00
tempo: 2m03s3/5.

Hair Dresser. J Aurélio
French Pnncess.. C Lavor
Doufcno J Pinto
Elias El Arab...J. Ricardo
Feeiing For Cash Nào corre.
Grafm G. F. Almoida
8° páreo - Às 18 horas - 1.500 (GRAMAI NCíS 320.00 TRIEXATA—DUPLA—EXATA (ACUMULADAS DE EXATA)
PRÊMIO EL FLETE
58
Alado do Ouro A P Souza
54
Derm'e U Mereíes
.3 58
Don Massjno C A Martms
58
Al'perrmn! J Pinto
58
Foi E R Ferrcra.
58
Lorde dos Pampas M Ferre<ra..
58
li Razzo C. Vasconcelos
53
Taught R Rodnoues
58
Kind Man F Pce*a F° .
9° Plreo - As 18h30m - 1300 (AREIA) NCrf «0.00 TRIEXATA-OUPLA-EXATA PRÊMIO WALAD
(ACUMULADAS DE EXATA)
D^eam Dancer. j M S«Va
New Ediíjcm. J F Reis
Via Magna. R. Costa
Hasfi C Lavcr
Perhaps Love. G F Aimeda
Lartena. J Pessar^a
G*stA4 LS. Saras
IHs Topáro. F Pe^ra F°
R
10 EcSjse Lanar. J Rc«nfc
E*otc Far« J Aa*èSo

5" Páreo: 1° She Wolf J.F.Reis T
Danilo Príncipe J.Ricardo 3° Jump For
Joy G.F.Almeida — Vencedor(4)4,40
D.Inexata(46)6,50 Places(4)l,00 c
(6)1.00 D.Exata(4-6) 11,90 Triexata(46-2)15,00 tempo: 2m26.

Gávea

1o páreo — Às 14h30m — 1.200 metros
NC:S 320,00 - TRIEXATA - DUPLA-EXATA
PRÊMIO FASTLAD
1 50
Sweet Pop
2 58
ChaJlal.. A Machado F°
BaccfKh E. S Gomes 3 54
Douto . J M. S'íva
— 4 58
Amvato G F. Almet-ja 5 58
2o páreo - As 15 horas - 2.400 (GRAMA)
NCz$ 460,00 - TR1EXATA - DUPLA-EXATA
PRÊMIO DOUEIE DITTCH
Giant Blue G. F
FiasliyWaA J Rea-úo
G<pur L A. Alves
Ttpsy Task J Pmto
Gishbock M Cardoso
3° PÁREO - Ás 15h30m - 1.W0 (GRAMA) NCZJ 460.00 TRiEXATA - CUPLA-EXATA (INICIO DO CONCURSO DE
SETE PONTOS) PRÊMIO ZARGE (LEILÁO)
Vofone M Souza
Meto Tour G Giwnaràes
PaílançaEOFewí
Knoa R Rodrigues.
Tresse^ E S Redres
Hcyseüao J Pessanha
- 1.400 'GRAMA) NCZI3XJX 4o PARE0 - As -16
TRIEXATA DUPLA-EXATA PRtUiO JUANERO
t 54
Sando
2 56
Depentíêf^ E S RtxJngues
MaSa
3 52
J
Dobrada

João

do

a

4" Páreo: 1" Treccia C.Lavor 2" Donna
Vip J.Aurélio 3" Just Jane J.Pessanha
Vencedor(6)2,60 D.Inexata(56)34,90 Placcs(6) 1,90 e (5)6,70
D.Exata(6-5)39,40 Triexata(6-52)78.00 tempo: 56s3/5.

6" Páreo: 1" Foolish Girl J.Pessanha 2"
Deese des Champs J.Aurélio 3" En— Venceglish Queen J.Pinto
PiaD.Inexata(46)15.10
dor(4) 10.20
cês(4)8,20 e (6)4.20 D.Exata(4-6)58,20
Triexata(4-6-9)67,00 tempo: Im22s4 5.
?' Páreo: Io Top Glad C.Lavor 2" Tio
Noel J.M.Silva 3o Hatch J.Aurélio —
Vencedor(3) 11.50 D. Inexata(38)47,30
Places(3)12.20 e (8)5.20 D.Exata(38)99.30 Triexata(3-8-l)339,00 tempo:
lm22s4/5.
8' Páreo: Io Grankan F.Pereira P 2"
Jucuri G.F.Almeida 3o Austin J.Quciroz — Vencedor(8)1.70 D.Inexata(18)4.20 Piacês(8)1.20 e (1)2.00
D.E.xata(8-l)8,90 Triexata(8-1-7)61,00
tempo: Im36s3,'5.
9" Páreo: Io So Perk J.Pinto 2o Gianpietro J.M.Silva 3o Mil Êxitos J.Malta
Vencedor(I)2,S0 D.lnc\3ta( 17)3,90
Piacêsf 1)1.90 e (7)1.60 D.ExauO7)10,50 Triexatat 1-7-10)11.(0 tempo:

Polícia

investiga

Mônica Freitas
Uma série de acusações contra a
administração da Confederação Brasileira.de Automobilismo entre 1982 a 1987
estão sendo apuradas em inquérito instàurado há um mês na Delegacia de
Dcfraudações. As acusações vão desde a
evasão de divisas nos últimos Grandes
Prêmios de Fórmula 1, realizados no Rio
de Janeiro, até as negociações para a
compra da sede nova da CBA, passando
por sonegação de impostos, e envolvem o
cx-presidente da confederação, Joaquim
Cardoso Melo, dois integrantes de sua
diretoria (José Carlos Lunz, diretor de
Finanças, e Vandoval Jacy Bernardi, dirctor-secretário) e o presidente da International Promotions, Tamas Rohonyi
Keetesz, representante da Associação
dos Construtores de Fórmula 1 (Foca).
A seqüência de irregularidades comecom
um contrato firmado em maio de
ça
1982, pelo qual a confederação concedeu
à Foca direitos exclusivos de organizar,
administrar, promover e controlar a corrida até o ano passado, sem a anuência do
Conselho Nacional de Desportos, que o
considerou contrário à soberania nacional. Como representante da Foca no
Brasil, a International Promotions teria
se aproveitado da isenção fiscal a que tem
direito a CBA, como entidade desportiva, para fazer com que as verbas que lhe
eram destinadas ingressassem pela confederação. E mais: as receitas obtidas com
o patrocínio da Companhia de Cigarros
Souza Cruz eram creditadas à CBA e
depositadas por ela em conta corrente
conjunta no Banco Real, que tinha como
titulares Tamas Rohonyi, Joaquim Melo,
José Carlos Lunz e Vandoval Jacy Bernardi.
Aberto no dia 14 de dezembro, a
pedido da nova diretoria da CBA, o
inquérito 683 chegou à Justiça (25a Vara
Criminal) dia 18, com apenas um depoimento (de um representante da Companhia Souza Cruz, embora já tivessem sido
intimados o atual presidente da confederação, Pietro Gancia, e seus diretores
Sylvio Çãpanema de Souza e Paulo Nascimento), devendo retornar à delegacia
para o prosseguimento das investigações.
As irregularidades foram descobertas
por uma comissão de sindicância da própria CBA c levadas ao conhecimento do
ministro da Educação, Hugo Napoleão, e
do diretor-geral da Polícia Federal, Romeu Tuma, que recebeu do presidente do
Conselho Nacional de Desportos, Manoel José Gomes Tubino, um dossiê.
Apreciado pela Delegacia de Polícia Fazendária, no entanto, o caso foi considerâdo da alçada da Polícia Civil e, cm
novembro, o secretário Hélio Saboya
determinou ao corregedor de polícia que

opinasse conclusivamente pela apuração
dos fatos.
Crimes — Grande parte das 315
páginas do inquérito é composta de documentos apreendidos pela diretoria da
CBA, presidida atualmente por Pietro
Gancia, que apontam não só para o crime
de apropriação indébita mas, também,
para os crimes de falsidade documental e
ideológica: há irregularidades na lavratura de atas das reuniões da confederação,
que mostram terem elas sido feitas a
posteriorí, em espaços deixados em
branco.
"Não é
preciso ser perito grafológico
para verificar, mesmo a olho desarmado,
que as atas foram lavradas em espaços
antes existentes entre duas outras, tanto
assim que a letra vai se apertando, quando o seu autor percebeu que o espaço
talvez não fosse suficiente", diz o advogado Sylvio Capanema de Souza, atual
diretor jurídico da CBA, em parecer
datado de 8 de maio do ano passado,
encaminhado aoatual presidente da confederação.
Três meses depois, o advogado complementava seu parecer, pedindo que
também fossem examinadas pelapolícia
três outras supostas irregularidades: a
compra, em 1985, de pedras preciosas
brutas, no valor de 370 milhões 400 mil
cruzeiros antigos, provenientes da receita
do GP de Fórmula 1 do Brasil, por
Joaquim Melo e Tamas Rohonyi; a evasão de "altíssimas quantias recebidas na
Fórmula 1", através do aproveitamento
da isenção e não fiscalização da Receita
Federal (as contas das entidades desportivas não são controladas pelo fisco); e a
compra da sede da CBA, na Rua da
Glória, envolvendo a Caixa Econômica
Federal, que liberou recursos, sob hipoteca, para sua aquisição.
A documentação apreendida — cópias de cheques, recibos de depósitos,
atas manuscritas, telexes, etc. — mostra
ainda a total subserviência da CBA à
Foca, através da International Promotions que, além de cobrar uma série de
medidas da confederação, entre elas a
liberação de taxas e impostos, chegou a
preparar um relatório desportivo (cuja
elaboração é de exclusiva competência da
CBA, conforme alega a atual diretoria)
para ser encaminhado à Federação Internacional de Esportes Automobilísticos
(Fisa).
"Conforme o
prometido, estamos
lhes enviando em anexo o relatório em
sua forma final e datilografado de acordo
com o padrão Fisa. É só assinar e enviar", dizia o ofício 069 de 10 de maio de
1985, assinado por Tamas Rohonyi e
encaminhado à Confederação Brasileira
de Automobilismo.
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O Decreto n° 8.193 da Prefeitura
do Rio, que estabeleceu procedimentos para concessão de habite-se de
edificações em caráter emergencial,
durante o período de funcionamento
precário dos órgãos públicos, justificou
a sua necessidade. Desde que foi
assinado, em 18 de novembro, aliado
ao empenho de alguns funcionários
que estão indo trabalhar, mesmo sem
receber, o decreto possibilitou a liberação de habite-se para 85 empreendimentos, que colocaram no mercado
imobiliário carioca 4.065 novas unidades habitacionais, além de 5.050 vagas
de garagem.

NOTAS
b A comissão criada para propor alterações na legislação de segurança e
prevenção contra incêndio reúne-se,
na próxima quinta-feira, para aprovar o
projeto de lei a ser encaminhado pelo
Executivo a Assembléia Legislativa. Na
elaboração dá proposta do projeto de
lei, participaram todos os segmentos
interessados no aprimoramento do sistema preventivo de segurança contra
incêndio e pânico nas edificações do
Rio. Sem dúvida, a convocação deste
grupo de trabalho foi uma iniciativa
positiva do governador Moreira
Franco.
¦ Luiz Carlos Palmier, gerente de
Habitação da Caixa Econômica Federal, no Rio, disse que chegam a
150 os processos de financiamento
para construção de imóveis que se
encontram na Caixa à espera da
regulamentação das medidas do
SFH ao Plano Verão. Segundo Pa!mier, só será possível fixar o volume
de recursos a ser liberado, este ano,
no mercado fluminense, após a definição de todas as normas do pacote
do governo, na parte referente à
indústria da construção.
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A Caixa Econômica Federal informa
que as mudanças que vêm sendo
feitas no Sistema Financeiro da Habitação, em decorrência do Plano Verão,
não alteram a decisão anterior de se
reajustar as prestações dos imóveis,
este mês, em mais 5%, para compensar o aumento de 45,6% nos prêmios
de seguro por morte ou invalidez do
mutuário ou ainda por danos físicos
provocados no imóvel.
As contas de cadernetas estão
paradas. Praticamente, ninguém fez
saques depois do anúncio do Plano
Verão. A informação é do presidente
da Associação Regional das Entidades de Crédito Imobiliário e PoupandosSança (ARECIP), João Augusto"bolo"
vai
tos. Ele garante que o
aumentar, pois os agentes esperam
grande movimento a partir de 1o de
fevereiro, quando a poupança voltarã a ter rentabilidade mensal.
A captação líquida das cadernetas
de poupança, de janeiro a dezembro
de 1988, atingiu NCzS 1,1 bilhão, sendo que só em dezembro último a
arrecadação foi de NCzS 435,5 miIhões, já deduzidos os saques efetuados no período. O crescimento real, no
último mês do ano passado, chegou a
2,56%, em relação a novembro de
1988. Os dados são da Associação
Brasileira das Entidades de Crédito
Imobiliário e Poupança (ABECIP).
Na próxima terça-feira, das 9 às
12 horas, no Rio Palace Hotel, será
realizado o Encontro Empresarial de
Construtores Brasil-Estados Unidos,
que contará com a presença de 42
empresários da National Association of Home Builders. Na reunião,
aberta aos empresários, serão debatidos temas sobre habitação, empreendimentos comerciais, de turismo e lazer. Cada uma das partes —
Brasil e Estados Unidos — apresentará seus pontos de vista, visando
buscar a cooperação futura.
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CONFEOERAÇAO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO/ .

modificado para
mudar pagamentos
ffk contabilidade da Confederação
A Brasileira de Automobilismo durante a gestão de Joaquim Cardoso Melo,
cujo mandato terminou no início de 1987,
é "um verdadeiro e impenetrável caos",
na definição do advogado Sylvio Capanema de Souza. As receitas e despesas se
misturam entre a CBA, a International
Promotions (Interpro, com sede em São
Paulo) e seus respectivos dirigentes, Joaquim Melo e Tamas Rohonyi; a receita
normal da entidade desportiva aparece
eventualmente mesclada com receitas da
Fórmula 1 e algumas quantias simplesmente não aparecem nos livros de lançamento.
Isso sem falar nas elevadas receitas
obtidas com o patrocínio da Companhia
Souza Cruz que, depois de creditadas à
CBA, eram depositadas na conta corrente conjunta n° 4.022.611, do Banco Real
agência Cinelândia, no Rio, em nome de
Rohonyi, Melo, José Carlos Lunz e Vandoval Jacy Bernardi. No parecer de Capa- CBA
nema, anexado ao inquérito policial, "há,
também, a exigir apuração, o ilícito fiscal, já que a
quantia teria ingressado na CBA apenas como via
de acesso a seus beneficiários, que ficaram, assim,
livres de qualquer tributação".
O contrato firmado entre a Souza Cruz e a
International Promotions, *Assessoria, Consultoria e Planejamento, em 8 de janeiro de 1985,
assegurava o merchandising dos produtos da companhia de cigarros nos Grandes Prêmios do Brasil
de Fórmula 1 a serem realizados a partir daquele
ano, até 1988. Quanto ao pagamento, o contrato
estipulava que deveria ser feito diretamente à
International Promotions, em moeda nacional, o
equivalente a 512 mil dólares, divididos em cinco
parcelas de 20% do total, a serem quitadas a cada
dia 10 dos meses de janeiro, fevereiro, março e
abril, sendo a última 48 horas depois da realização
da corrida.
Dois dias após a assinatura do contrato, no
entanto, a International Promotions propôs à
Souza Cruz a retificação de algumas cláusulas,
entre elas a que se referia aos pagamentos,
estipulando que a Interpro reservava-se o direito
de nomear terceiros para recebê-los. A companhia de cigarros era solicitada, também, através
de ofício assinado por Tamas Rohonyi, a pagar a
época, CrS 332
primeira parcela do acordo (à "pois
a referida
milhões 185 mil 600) à CBA,
quantia destina-se ao Fundo de Obras do Autódromo do Rio de Janeiro". Curiosamente, naquele mesmo dia a CBA enviava telex à International
Promotions, pedindo informações sobre Rohonyi
"proposta de abertura de conta de depópara
sito".
Conta Conjunta — O pagamento feito
pela Souza Cruz foi lançado na contabilidade da
CBA e, de acordo com o Livro Diário da confederação, repassada à International Promotions.
Mas, do total, apenas CrS 100 milhões foram
depositados na conta do Banorte n° 6464-3, em
favor da Interpro. O restante (CrS 232 milhões
185 mil 600) foi para a conta conjunta, aberta
pouco antes, de Tamas Rohonyi, conforme recibo
do Banco Real. A segunda cola de patrocínio, no
valor de CrS 372 milhões 531 mil 200 também foi
paga à CBA, para repasse à International Promotions. e integralmente depositada na conta do
Banco Real.
O pagamento da terceira parcela, de CrS 418
milhões 611 mil 200, foi feito, a pedido da
Interpro, ao Rio Motor Racing Club que, por sua
vez, pagou à CBA CrS 318 milhões, através de
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Cheque foi para conta conjunta
dois cheques, "para cobrir despesas dc frete com
retorno de carros da Fórmula 1 a Londres,
conforme nota de débito da Ocean Air 2061 e
outras faturas, referentes a despesas com obras
efetuadas no Autódromo do Rio de Janeiro". Os
cheques, nos valores de CrS 218 milhões e CrS 100
milhões, foram depositados na conta de Tamas
Rohonyi e outros, com um intervalo de dois dias,
embora conste na contabilidade da CBA que os
depósitos foram feitos na conta da International
Promotions.
As duas últimas cotas de patrocínio do 14°
Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, no valor
total de CrS 937 milhões 984 mil, também foram
recebidas pela CBA, cm 9 de abril daquele ano,
para repasse à Interpro, mas não aparecem na
contabilidade oficial da confederação; o lançamento foi feito em um livro suplementar da CBA,
"Caixa 2", e a
que a atual diretoria chama de
depositada
na
conta
bancária
de Tamas
quantia
Rohonyi e outros.
Em depoimento ao delegado Cláudio Roberto
Wcibel Gonçalves, o gerente do departamento
jurídico da Souza Cruz, Sebastião de Paula Almeida, confirmou que a companhia pagou quatro
parcelas referentes ao merchandising do Grande
Prêmio de Fórmula 1 à CBA e uma ao Rio Motor,
"por indicação da
própria Interpro", através de
telex. E esclareceu que o contrato entre a Souza
Cruz e a Interpro quanto à promoção dos Grandes
Prêmios de 1987 e 1988 foi rescindido, mediante
pagamento de importância equivalente a USS 250
mil (à época, janeiro de 1987, Cz$ 4 milhões 087
mil 500).

trabalho
Polícia terá muito
ex-presidente
da CBA explica; "O senhor Tamas,
A documentação anexada ao inquérito 683
por telefone, me pediu que pagasse esse dinheiro à
mostra que a polícia terá muito trabalho para
empresa que forneceu os troféus e ela, por sua vez,
definir responsabilidades, uma vez que ainda não
pediu que eu comprasse um cheque administrativo
está claro a quem caberia as verbas obtidas com a
para a Fiat Distribuidora de Títulos Imobiliários,
corrida c quem seria, de fato, a vítima. Para obter
naquele valor".
essas respostas, será preciso desvendar o emaranha"caótica
A International Promotions solicitou também,
do de informações da
contabilidade" da
através de telex de fevereiro de 1986, que a
Confederação Brasileira de Automobilismo, como
confederação encaminhasse "com urgência" ao Rio
definiu o advogado Sylvio Capanema de Souza.
Motor Racing Club "documentos referentes à díviAs supostas irregularidades no movimento
da telefônica quitada pela CBA", fato que a nova
contábil da CBA não se restringem apenas ao
diretoria estranhou. Joaquim Melo. no entanto,
desvio das receitas decorrentes do patrocínio da
esclareceu que para fazer a corrida a CBA proviCompanhia de Cigarros Souza Cruz. de acordo com
dcnciava a instalação de cerca de 130 cabos telefônios documentos apresentados. Dos CrS 48 milhões
cos e, depois, a Cctcl apresentava a conta. "A CBA
obtidos com a venda de ingressos da Tribuna B,
pagou e cabia ao Rio Motor Racing Club rcembolpagos à CBA pelo Automóvel Clube do Brasil, em
sá-la", disse.
abril de 1985. e contabilizados em livro suplementar
Um mês antes, a International Promotions
da confederação. CrS 26 milhões foram depositados
comunicara à confederação para que utilizasse tona conta conjunta de Tamas Rohonyi e outros, no
das as receitas da venda de ingressos diretamente
Banco Real.
recebidas por ela ou pelo Automóvel Clube para
Vinte e quatro horas depois dessa operação,
saldar compromissos com despesas organizacionais.
Joaquim Melo e seu diretor-secretário, Vandoval
No telex apreendido, consta manuscrito: "A.C.B.
Bernardi. autorizaram débito, na mesma conta do
Transferir com cheque nominal a Tamas Rohonyi".
Banco Real. de CrS 370 milhões 400 mil referentes a
Em outro telex, desta vez da CBA para a Interpro,
ADEMI Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário
Vandoval Bernardi pedia a Rohonyi uma remessa
cheque
administrativo
a
favor
da
Fiat
Distribuidora
Avenida Portugal, 466 - Urca - CEP 22291 - Rio de Janeiro
de Títulos e Valores Imobiliários. Essa quantia
de CrS 270 mil para "saldar compromissos". Nos
> corresponde ao mesmo valor da compra de pedras
dois casos, segundo Melo. o dinheiro foi depositado
\Telefone: (021) 295-0873
brutas que seriam usadas para troféus. O
na conta de Rohonyi. no Banco Real.
preciosas
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CBA
nega

acusação

e processa Gancia
"É uma maldade
que estão fazendo
comigo". Assim o ex-presidente da CBA,
Joaquim Cardoso Melo, reagiu ao analisar,,
ponto por ponto, todas as acusações que lhe
foram feitas pela nova diretoria da confederação. Ele está processando o atual presidente,
Pietro Gancia, por injúria, calúnia e difamação na 37a Vara"EuCriminal do Tribunal de
Justiça do Rio.
peguei a CBA falida e a
entreguei com uma sede digna e com dinheiro
em caixa", afirmou.
Munido de farta documentação, Melo
alega que a conta conjunta do Banco Real foi .
aberta a pedido de Tamas Rohonyi, para a;',
realização de obras no Autódromo do Rio de ,
Janeiro, que seriam custeadas pela Foca,
através da International Promotions, cujo
escritório fica em São Paulo. O livro suplementar da CBA, identificado com "caixa 2",
ele diz ser "um rascunho da prestação de
contas que a CBA fazia ao dono do dinheiro,
a Interpro". Quanto à possível sonegação de'
impostos, o ex-presidente da CBA admite que1
"talvez tenha, sido o
pecado da International
Promotions. É um problema que o fisco agora
tem que resolver".
Jc
Joaquim
Melo começou sua explanação
~
ao JORNAL
DO BRASIL explicando que,,
W
em fevereiro de 1985, as federações brasileiras
de automobilismo autorizaram a renovação
do contrato com a Foca para a realização do
Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil. Em
troca, a Foca assumiria o pagamento das
obras que a CBA, por contrato com a Rjotur,
teria que realizar no autódromo; a construção,
de centro médico e salas para os comissários,
internacionais, pilotos e imprensa. "O contra-,
to Foca/CBA foi a única maneira de fazer com
que o Grande Prêmio continuasse no Brasil"*
afirma Melo.
Segundo ele, o presidente da Internatjo-i"
nal Promotions, Tamas Rohonyi, pediu-lhe;;,
então, que abrisse uma conta no Banco Real'
e, através de procuração, a movimentasse a
fim de pagar as obras. A conta, no entanto, ao
invés de ser aberta em nome da Interpro, o foi.
em nome das pessoas físicas de Tamas, Melo e
dois diretores da CBA, José Carlos Lunz e
Vandoval Bernardi, fato que o ex-presidente
da confederação justifica assim: "A International Promotions e Tamas Rohonyi se confundem porque Tamas é a Interpro, assim
como Bernie Ecclestone é a Foca. Adminis-.
tramos o dinheiro para eles e ninguém se
beneficiou dele".
Mera Cobrador a — Os pagamentos'
da Souza Cruz, referentes ao merchandising
da corrida, segundo Joaquim Melo, foram'
recebidos pela CBA, para repasse 5 Interpro,
e depositados na conta conjunta para pagar as
obras. "A CBA foi uma mera cobradora da
Souza Cruz". A terceira cota de patrocínio foi
paga pela companhia de cigarros, a pedido dá
International Promotions, ao Rio Motor Ra:
cing Club, que repassou à CBA a maior parte
da quantia e ficou com CrS 100 milhões,'
depositados na conta da Interpro, no Banorte.
Essa conta, segundo Melo, era movimentada,
pela Rio Motor para fazer face às despesas
com testes de pneus.
As quantias recebidas pela CBA da Souza Cruz não foram suficientes para quitar as
dívidas decorrentes das obras no autódromo,
dc acordo com Melo, e "a Interpro teve que
mandar mais dinheiro de São Paulo para
isso". Para provar suas declarações, o expresidente da CBA exibiu cópias de uma série
de cheques pagos a diversas empresas que
trabalharam no autódromo, durante os dois
meses de obras, concluídas em abril de 1985.
"Ao final, fizemos a
prestação de contas ao
senhor Tamas. O último cheque foi emitido
em 10 de julho daquele ano, à Oxigênio do
Brasil S.A.", contou Joaquim Melo.
Ele assumiu a Confederação Brasileira
de Automibilismo cm agosto de 1982, para
completar um mandato, foi eleito em setembro e reeleito em 1984, ficando no cargo até
1987. Durante todo esse tempo, conforme
enfatizou, Melo administrou a CBA com uma
auditoria externa (Realiza Auditores Independentes). E foi por causa da empresa auditora c da diretoria financeira da CBA que as
duas últimas parcelas de patrocínio, totalizando CrS 937 milhões 984 mil — recebidas pela
confederação para repasse à Interpro, e depositadas na conta do Banco Real — não aparecem na contabilidade da entidade. "Elas entenderam que não havia necessidade de contabilizar, já que o dinheiro entrava e saía para a
International Promotions", explicou Melo.
"Quando saí da CBA,
peguei toda a
documentação referente a essa conta, sua
origem e aplicação do dinheiro, e deixei no
almoxarifacio da confederação", prossegue
Joaquim Melo. "O senhor Pietro Gancia,
então, pegou os documentos e agora diz que
eu operei a CBA com caixa 2. E uma maldade".
Advogado
Tamas

diz

que

é testemunha

O presidente da International Promotions,
Tamas Rohonyi, ficou surpreso ao saber, pelo
JORNAL DO BRASIL, do inquérito instaurado
na Delegacia dc Dcfraudações para apurar possíveis irregularidades na CBA. durante a gestão de
Joaquim Melo, e preferiu que seu advogado,
Alexandre Dumans, falasse por ele. "Pelos documentos que constam do inquérito, não há nada
contra o Tamas. Ele é apenas testemunha,",
afirmou Dumans.
O advogado explicou que a International
Promotions, como pessoa de direito privado,
teria que pagar impostos mas o dinheiro que lhe i
era destinado pelo patrocínio da Souza Cruz,:
recebido pela CBA, estava destinado às obras do
autódromo.
Alexandre Dumans disse ainda que o*as-'
sunto já foi objeto de análise da Polícia Federal,
a quem compete apurar o crime de sonegação
fiscal e "o virtual crime que existisse de contra-;
bando de pedras", e foi constatado que esses
dois crimes não ocorreram. "Como isso não é da
competência da policia do Estado, presumo
então que a preocupação maior da policia seja
com relação à virtual falsidade na ata que
adquiriu o imóvel da sede nova da CBA. Não hás
portanto, nenhuma relação com o Tamas".
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Romário é artilheiro na Holanda, com 10; Careca também lidera com 10 na Itália, onde Ivairjá
Se no Brasil caiu a média de gols por partida e desapareceu a figura do goleador, na Europa só dá brasileiro fazendo gol.
duas temporadas seguidas em Portugal, está prestes,a assumir e novo a (eranqa.
fez cinco pelo modesto Atalanta; Baltazar desbancou Hugo Sanchez na Espanha; e Paulinho Cascavel, goleador por
AP — 1/1/1989

Careca abre o caminho para o gol com dribles —desconcertantes
AFP 30/10/1988
Careca
Evair
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Baltasar ícvou iim. time modestÔ à Ia divisão e agora é artilheiro do Campeonato Êspanhoi
Baltasar

conquista

Aquele jogador que saiu praticamente escorraçado do Botafogo, embòra fosse o artilheiro do time, e
chegou a duvidar da sua vocação para
marcar gols, não existe mais. Os três
anos no modesto Celta da calorosa
Vigo e a atual temporada no Atlético
de Madri serviram para reafirmar a
predestinação que o goianiense Baltasar Maria de Morais, 29 anos, um
Aliem de Cristo, tem para se tornar
artilheiro.
O interesse dos espanhóis pelo
futebol de muitos gols e discutível
técnica de Baltasar começou em 81.
Convocado por Telê Santana à Selecão Brasileira, ele marcou o gol da
vitória do time sobre a Espanha, em
amistoso disputado em Salvador. Três
anos depois, o Botafogo excursionava
pela Europa e o Celta de Vigo fez
proposta irrecusável para contratar o
centroavante.
Àquela época, Baltasar c o Botafogo não falavam a mesma língua e
sequer trocavam passes. O atacante,
apesar de artilheiro, chamava mais a
atenção dos torcedores pelos gols que
perdia do que pelos que marcava.
Estava mais do que na hora de sair e a
proposta do Celta veio no momento
certo para o clube, mergulhado em
outra crise financeira. O jogador, desapoiava-se
gastado pelas cobranças, "Não
tenho
na eterna fé em Deus.
mágoas daquela época. Nos piores
momentos, a palavra de Deus sempre
çsteve ao meu lado", explica o artilheiro.
A imagem de Deus está presente
cm qualquer comentário desse jogador, que se revelou no Atlético Goiapiense, onde foi artilheiro, passou a
ser respeitado no Grêmio, liderando a
artilharia por três campeonatos seguidos. c chegou ao auge da fama no
Flamengo, onde o apelido, Artilheiro
de Deus, se transformou no slogan do
atacante.
Adaptação — A primeira
temporada no Celta foi de adaptação.
O time caiu para a Segunda Divisão, o
que permitiu a Baltasar justificar sua
contratação e aumentar a popularidade entre os torcedores. Os gols para
que o Celta retornasse à primeira
divisão eram fundamentais e Baltasar
soube fazê-los com incômoda fre"No iníquência para os adversários.
cio foi difícil, porque o futebol euro-

Espanha

peu é completamente diferente do
jogado no Brasil. Mas Deus me ajudou muito a superar todas as dificuldades", recorda, fazendo questão de
ressaltar também o papel desempenhado pela esposa Mirna, com que
está casado há nove anos.
E a volta à primeira divisão representou mais um ponto positivo nessa
sua vitoriosa passagem pela Espanha.
O Celta conseguiu se manter na cobiçada categoria e Baltasar foi o artilheiro. Terminado os três anos de
contrato, ele, como é praxe entre os
clubes espanhóis, recebeu passe livre
e proposta para jogar no conceituado
Atlético de Madri. Baltasar, a mulher
c a inseparável Bíblia se transferiram
então de Vigo para a capital da Espanha.
Ouando chegou no Atlético de
Madri, o time foi eliminado da Eurocopa. Mais um revés na carreira desse
jogador, que impulsionado pelas palavras de Deus diz superar sempre qual"Cheguei no Atlético
quer obstáculo.
de Madri com a mesma determinação
com que fui para outros clubes",
observa. A chegada cm Madri coincidiu com a total adaptação de Baltasar
aos costumes, hábitos c métodos es"A estrutura e completapanhois.
mente diferente. O futebol é mais
organizado e altamente profissional",
elogia.
O contato com uma estrutura desenvolvida fascina Baltasar. Além disso, as variações táticas apresentadas
no futebol espanhol lhe transmitem a
certeza de que o seu futebol melhora
a cada partida. "Aqui, o jogador
corre mais do que a bola e apenas um
atacante fica na frente. Tenho consciência de que melhorei muito", conta
o artilheiro do Campeonato, com 18
gols.
Ouando faz avaliação de sua passagem, Baltasar não disfarça a saúdade do Brasil, onde investe em terras
goianas o capital acumulado nestas
quatro temporadas européias, mas
pretende encerrar a carreira na Espanha. O contrato com o Atlético de
Madri foi assinado por três anos e o
realista Baltasar não sonha com convocações à seleção brasileira c tampouco com os gritos de torcedores
cariocas, paulistas, goianos ou gaúchos, invocando seu nome. (PCV)

Cascavel, gols valorizados
Paulinho Cascavel já
é ídolo em Portugal
Norma Couri
LISBOA — Com 75 gols emplacados
nos últimos quatro campeonatos, Paulinho
Cascavel é uma das garantias de que, ao
menos no futebol, nossos meninos não fazem
feio aqui fora. Mas ninguém acreditaria que,
quatro anos depois de chegar quase incógnito ao Sporting, Paulinho ganharia salários
dez vezes maior do que o de Zico e seria o
—
goleador por dois campeonatos seguidos o
de 86/87 e o de 88/89. Paulo Roberto Bacinello é autor dessa façanha.
Saiu sem ser percebido do Brasil, depois
de amargar a reserva de Washington, no
Fluminense, c virou estrela do futebol luso.
Paranaense, criado no município de Cascavel, que lhe rendeu o apelido, conseguiu
valorizar em mil por cento seu salário inicial
de 2 mil dólares, igualar-se em Portugal a
Mozer ou Valdo, conquistar duas Bolas de
Prata c ainda receber da Adidas o título de
melhor goleador do campeonato português.
Ele reconhece que só apareceu em Portugal porque construiu a carreira em campos
Paraná, Santa Catarina ou
escondidos do
São Paulo. "Se fizesse no Brasil o "Mas
que fiz
o
aqui, seria jogador de seleção", diz.
profissionalismo e a garra européia facilitam
o impulso para a arte do futebol brasileiro".
Ao contrário de Valdo, Paulinho não
tem namorada nova e é bem casado com
Leisa. Ao contrário de Mozer, prefere vinho
verde à Coca-Cola. E, ao contrário de Silas,
não se filiou aos Atletas de Cristo, mas as
de joelho, diante de N"
promessas cumpridas
Sr'1 de Fátima — é tudo isso o faz amado
como verdadeiro ídolo.

Pequeno, mas veloz, Romário vence fortes holandeses
Romário

desafia

Paulo CésaF Vasconcellos
Nos semanais telefonemas para os
pais, Dcvair e Manuela, e a sogra,
Lola, Romário fala entusiasmado do
carinho que os holandeses torcedores
do PSV Eidhoven lhe dedicam, dos 10
goLs que já marcou e o colocaram na
liderança da artilharia do campeonato
holandês, apesar da baixa temperatura,
em torno de 10 graus, completamente
estranha para um jovem apaixonado
por praia e programas ao ar livre, como'
os pagodes cariocas.
Hoje, o aquariano Romário faz 23
anos e pela primeira vez os comemorará longe dos amigos c da família. Terá
apenas a companhia da jovem mulher
Mônica, de 18 anos, com quem está
casado há três meses, c do irmão Ronaldo, 21, que treina no PSV e sonha
ser contratado por uma equipe curo"E chato não tê-lo com a
gente no
péia.
'isso nunca
acondia do seu aniversário,
teceu antes", lamenta a mãe, Manuela.
Os Jogos de Seul, onde o Brasil
ficou com a medalha de prata e Romário se despediu como o artilheiro com
sete gols, foram fundamentais para que
os holandeses se convencessem da utilidade c eficiência desse atacante que
sempre jogou no Vasco e já teve atritos
com Gilson Nunes, quando estava na
seleção brasileira de juniores, e com
Antônio Lopes c Sebastião Lazaroni,
no período em que ambos trabalharam
cm São Januário.

até

o

frio

Com Lazaroni, que o relacionou
recentemente entre os convocados à
seleção, os atritos chegaram ao auge.
Treinos eram interrompidos, em razão
de discussões entre ambos e Romário
desempenhava com perfeição o papel
de filho rebelde, enquanto Lazaroni era
o pai rígido. "Ele é aberto ao diálogo,
mas o acho chato. Fala muito c temos
vários atritos", disse certa vez sobre o
técnico.
E certamente Lazaroni foi um dos
responsáveis pela ascensão de Romário. O dispersivo atacante desapareceu
após seguidas broncas do técnico e
surgiu o atacante eternamente atento,
sempre presente na área e mais rápido
que os zagueiros. Por essa razão, a
Philips, patrocinadora do PSV, pagou
NCz$ 1,5 milhão ao Vasco c mais NCz$
1,7 milhão a Romário, na maior transação do futebol brasileiro.
O técnico Guss Hcddenk, principal
avalista da contratação de Romário,
fica empolgado e certo de que valeu o
investimento. Há algum tempo, ele estava à procura de um artilheiro à altura
do tetracampeão holandês.
Encontrou em Romário tudo o que
desejava. E Romário encontrou em
Eindhoven, cidade ao norte de Amsterdá c centro siderúrgico e automobilístico com 200 mil habitantes, tudo aquilo
que sempre sonhou no futebol. Organizaçáo, dinheiro e consagração. "Ele
está muito feliz e só se lamenta do frio.
No mais, não tem do que reclamar",
explica a mãe Manuela.
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Araújo Netto
Correspondente
ROMA — Pode até cair neve cm
Bergamo, norte da Itália, mas para Evair
este será um domingo quentíssimo, que
poderá consagrá-lo definitivamente como
o goleador revelação do ano. Basta que
ao receber esta tarde no estádio Comunal
de Bergamo, o internazionale de Milão,
líder absoluto do campeonato, o seu
modesto Atalanta repita uma das suas
suas proezas, que o colocaram no terceiro
lugar do campeonato. Por exemplo, repita o que fez uma semana atrás, quando
venceu a legendária e multimiliardaria
Juventus, que jogava era casa (Turim),
no último minuto, com um gol dele, o
brasileiro que os críticos italianos insistem em considerar atípico: atlético, prálico, duro e concreto como um alemão.
Estranho brasileiro, com 1,83 de altura e
80 quilos de peso, que apesar disso conservou o toque mágico típico dos brasileiros mais leves e sutis.
Em teoria, pelo menos, para Careca,
goleador e ídolo do Napoli, apontado por
Maradona como o melhor atacante do
mundo neste momento, este deveria ser
um domingo tranqüilo] quase de moleza.
Na partida que fará, em seu campo,
contra o Ascoli, o Napoli não correria
maiores riscos. Pode até sofrer um pouco, mas ao final dos 90 minutos teria mais
dois pontos certos na corrida pelo scudet•
to 88-89. E Careca poderia deixar o
estádio San Paolo de Nápoles com sua
posição de primeiro goleador deste cam
peonato consolidada e até ampliada.
Hoje, somando-se os números de
Careca e Evair, temos 15 gols feitos pelos
dois: dez pelo atacante do Napoli, que
vive sua segunda temporada italiana, e
cinco pelo ex-artilheiro do Guarani de
Campinas. Careca no comando e Evair
no quinto lugar da competição entre os
bombers, que na Itália valem tanto quanto o ouro, podem considerar-se os brasileiros mais invejados e desejados do
futebol italiano.
Inteligentemente, em Nápoles, Careca continua a evitar qualquer confronto
ou competição com Dicgo Armando Maradona. Foi a atitude que assumiu há dois
anos, mesmo antes de desembarcar na
cidade em que o argentino reina c decide
sobre o bom e o mau tempo.
Ano passado, no primeiro carnpconato que disputou na Itália, contrariando
todos os teóricos da difícil adaptação dos
estrangeiros ao duro futebol da penínsúIa, Careca jogou 26 das 30 partidas,
marcando treze gols, colocando-se abaixo
apenas de Maradona. Este ano, prometeu pelo menos 18 gols c até aqui, na
décima quarta rodada do primeiro tumo,
já fez dez.
Mais calado c mais discreto, Evair só
foi contratado pelo Atalanta, quando o
clube de Bergamo perdeu a esperança de
contar com o soviético Belanov. Mas
trabalhando em silêncio, Evair Aparecido Paulino, nascido há 23 anos em Crisolia, pequenina e pobre cidade de Minas
Gerais, filho de um honrado pedreiro, foi
se impondo e fazendo esquecer o astro e
artilheiro russo. Neste momento, afirmase que até mesmo a Juventus, da família
Agnelli, está na fila para interromper no
próximo campeonto o contrato de dois
anos que Evair (com duas passagens pela
seleção brasileira e um título de campeão
pan-americano cm Indianápolis) assinou
com o Atalanta.
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A situação do Chile não é muito
boa. Um grupo deseja expulsar o
presidente da federação. Miguel
Nasur, e por isso a Fifa decidiu
yfeSSor ^gf 'r" J^SKg^l?-'mandar o uruguaio Rocca Couture
para observar a briga e fazer um
relatório completo da situação do
futebol chileno. Se a tentativa de
llnrelaiyir aiento
derrubada de Nasur for considerada
ilegal, o Chile pode até mesmo ser afastado das eliminatórias da
foi
Copa (está no gpjpo do Brasil). O presidente João Havelange
bem claro 3 respeito, em recente declaração no Rio: "Afastamos o
México, do meu grande amigo e companheiro da Fifa. Guillermo
Canedo, que a Federação enganou a idade dos jogadores numa
competssao de joMins. O Chile ja foi penalizat
pagamento de transferencia de um jogador e.
as norm as da Fifa. pode acabar suspense e pei
cntrar nas eliminatonas"". As eiei^oes na Fede
L

O adversário de março
O Paraguai, que jogará as eliminató- ros — Roberto Fernandes e Portela; zarias contra Colômbia e Equador, a partir Çueiros — Cáceres. Caballero, Rivarola.
de agosto, enfrentará o Brasil em dois Jacquet. Hugo Ruiz, Ramircz e Portela:
amistosos, o primeiro dia 15 de março, cm meio-campo — Riveros. Guasch, ChamorCampo Grande, e o outro ainda sem data. ro, Román, Escobar e Aranda; atacantes
O time está sendo dirigido por um argenti- — Ramon Palacios. Ferreira, Guirland.
no, Eduardo Lujan Manera. e o início da Rojas. Almiron c Britcz Roman. Os jogapreparação da equipe foi com um período dores que atuam no exterior estão de fora
de exercícios na cidade de Chololo. distan- desta primeira fase. como Romerito, Delte 93 quilômetros de Assunção. Constam eado e Cabanas. O primeiro amistoso será
da programação mais de 20 amistosos ate contra o Peru. dia 22 de fevereiro, seguinas eliminatórias. Estão selecionados: golei- do outro a 1 de março, com a Bolívia.
Jogos do fevereiro
títa
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Cabanas, o artilheiro
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Iraaue * JorJãrna
Galar * OrA
Ervados i Kuwait.
Chspre * Escócia.
kiaíxJa * Esoanha
_ iraaue x Gatar
OrrA * JordâTsa.

«a
c6a
(jia
(«a
c-a

Paquistão x Ermados
Portugaf x Bê*g-ca
15
19 TaÜârfB i Bar-çWxJeV.
Tailândia « Irâ
23
Bangladesh » Irâ
27
28. Tatóxia i Oia

Regulamento
Uniforme: quando faz inscrição,
cada equipe tem de declarar, em
formulário especial, as cores do
uniforme que utilizara. Se o uniforme das equipes dificulta a identificação do torcedor, mesmo em
caso de transmissão de TV, um
sorteio determinará qoe equipe
trocará de uniforme. Se a semeihança só for obrervada quando os
times entrarem em campo, o delegado da partida ou o árbitro, na
presença de um dirigente de cada
seleção, fará o sorteio para troca
de camisas. Cada time terá que
levar para a competição dois jogos
de camisas, de cores diferentes (a
segunda camisa do Brasil é azul).
Os números as costas da camisa
devem ter altura de 25cra e es dos
calções, lOcm. O número do jogador será aquele com que fM inserito na fita. É estritamente proibido
qualquer tipo tít pubBckUde no
calção e camba, durante a Copa.

Roberto
A competência arrasadora do
Vasco e a tentativa de recuperação
do Fluminense estarão frente a frente hoje, às 17h, no Maracanã, pelas
quartas-dc-final do Campeonato
Brasileiro. O técnico Zanata admite
que o Vasco não apresentará o mesmo ritmo do ano passado, quando
ganhou os dois turnos em sua chave,
mas assegura que a equipe entrará
em campo com a força suficiente
para vencer. Ate Roberto está tão
animado que garante ser capaz de
jopr os 90 minutos.
- Zanata acredita que o Fluminense manterá sua tática de fechar-se na
defesa para arriscar apenas contraataques. Mesmo assim, vai recomendar marcação implacável sobre
Eduardo, que realiza os cruzamentos
para Washington. França será o responsável por essa função. No ataque, Vivinho deverá jogar mais
solto.
O Vasco aproveitou bem os últimos 10 dias, preparando-se em Paraíba do Sul. O médico Clóvis Munhoz considerou positivo esse período de paralisação do campeonato
após as férias cios jogadores, argumentando que, do contrário, o time
poderia ter desgaste psicológico
maior. A maioria dos jogadores volta com a mesma forma física e a
mesma confiança de antes.

Vitória
de

sobre

jogar
garante
....
...........
Da mesma forma que o Vasco, o
Fluminense viajou para aguardar o
reinicio da competição, treinando
em Vassouras. Mais uma vez, a equipe oferece como opção de ataque o
jogo aéreo, para as cabeçadas de
Washington. O centroavante promete voltar a fazer gols, depois de 12
partidas sem acertar, pois está motivado com a convocação para a seleção brasileira.
O procurador geral da Sunab,
Fernando Melo, tentou ontem junto
ao juiz Ney Valadares, da 2a Vara
Federal do Rio, a anulação da liminar que concedeu o aumento dos
ingressos, mas a decisão foi mantida.
Assim, vigoram hoje os novos preços: arquibancada a NCz$ 1,50 e
geral a NCz$ 0,50. Com o descongelamento, os dirigentes dos dois clubes esperam um recorde de renda.
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Fluminense Vasco
Ricardo Pinto Acácio
Carlos André Paulo Roberto
Édson Mariano Célio
Edinho Leonardo
Eduardo Mazinho
Jandir Zé do Carmo
Donizete França
AndreoLi Geovani
Zé Maria Bismark
Washington Vivinho
Romerito Roberto
Técnico Técnico
Sérg-io Cosme Zanata
Local: Maracanã. Horário: 17h. Juíjb: Arnaldo
César Coelho.

Bahia
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Sport

para
fim,
RECIFE — Mais que continuar calma, terminou tumultuada. O zagueialimentando o sonho de conquistar o ro Pereira surpreendeu o técnico e os
biçampeonato brasileiro, vencer o diretores ao anunciar a sua disposição
Bahia hoje, no estádio da Ilha do de se mudar para um clube de São
Retiro, pela primeira partida das quar- Paulo. Sem contrato, Pereira não aceita
tas-de-final, significa um desafio maior sequer um seguro para jogar. Ontem,
para o Sport: quebrar um jejum que ele deu entrada cm um documento na
perdura há 18 anos. Desde a criação do Federação Baiana de Futebol, pedindo
campeonato brasileiro, cm 1971, o que o Bahia estipule o valor de seu
Sport leva desvantagem nesse duelo passe. Com esse problema, Evaristo
regional: nunca conseguiu derrotar o Macedo manteve João Marcelo e vai
Bahia. A boa performance do Sport, improvisar Claudir na quarta zaga.
jogando em casa na década de 80 pelo
Quando a situação da defesa que
campeonato brasileiro — das 90 parti- vai
jogar contra o Sport já estava soludas disputadas, perdeu apenas nove — cionada,
o técnico levou outro susto.
poderia até ser um consolo, se das nove Foi no apronto de sexta à tarde, quando
derrotas duas não tivessem sido para o o
ponta-esquerda Marquinhos se conpróprio Bahia. A última vitória do tundiu. Imediatamente tirado de campo
Sport diante do adversário de hoje foi c examinado
pelo médico, iniciou tratahá cinco anos, no Torneio Heleno mento
ver
se se recupera a tempo
para
Nunes.
de participar da partida de hoje.
• A grande arma para enfrentar o
Bahia, segundo o técnico Gainete, será
o condicionamento físico do seu time.
Sport Bahia
"Começamos a treinar uma semana
Flfivio Ronaldo
Betao Tarantini
antes de todas as equipes", diz. Outa e
Basilic)
Joao Marcelo
Vainer
vão
do
Sport
estrejas
as
Marco Antonio Claudir
que principais
Robson
Capone
Paulo
o
meia
Betão,
jogar: o lateral-direito
Dinho Paulo Rodriguos
Ribamar e o ponta-direita Robertinho.
Ribamar Gil
Zico Z6 Carlos
.Além da escrita, o Bahia tomou
Robertinho Sandro
Nando
Bobd
outra providência. Mais de 20 ônibus e
Edson Marquinhos
T6cnico
Tdcnico
invadidezenas de carros particulares
Carlos Gainete Evaristo Macedo
ram Recife neste final de semana, com
torcedores que vão incentivar o seu Local: Ilha do Retiro (Rocifo); Horário: 17h;
time no jogo de hoje contra o Sport. Juiz: Carlos Sérg-io Rosa Martins.
Mas a semana no Bahia, que começou
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no Vasco e alcanqou o sonlio de chegar a seleqao brasileira
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Acácio,
Tadeu de Aguiar
PARAÍBA DO SUL, RJ — Em
mais alguns anos, quando já tiver abandonado o futebol, Acácio talvez tenha
seu nome definitivamente associado, peIas futuras gerações, a palavras como
perseverança, dedicação e trabalho, que
tão bem ilustram o que foi a sua carreira.
Nada mais justo, ao menos para aqueles
que acompanharam a trajetória desse
goleiro de l,89m, que, desde que chegou
ao Vasco, no começo de 82, não fez outra
coisa senão lutar contra a desconfiança de
sua própria torcida.
"Sou um homem de objetivos", costuma dizer. É verdade. Contratado ao
Serrano, de Petrópolis, por míseros seis
mil cruzeiros, pagos parceladamente,
Acácio encontrou resistência desde o primeiro dia em que pisou em São Januário.
E fez disso um ponto de honra. "Sabia
que venceria no futebol", afirmou. Mas
não foi fácil superar a fama de goleiro
pesado, sem mobilidade para as saídas
aéreas do gol, e lutar para se firmar num
clube que tinha um goleiro há cerca de 10
anos, Mazaropi.
Campista de origem humilde, mas
inteligente — aos 18 anos, concluiu o
segundo grau e garantiu uma vaga na
Faculdade de Direito de Campos, que
acabou não freqüentando —, Acácio entendeu logo que precisaria dedicar-se
muito mais que os outros goleiros, se
quisesse vencer na profissão que abraçara
quase que por casualidade. Começou
como zagueiro e chegou a pensar em
abandonar o futebol, quando surgiu a
oportunidade no Serrano, em 80.
Não há dúvida de que o destino o
beneficiou. Com seis meses no Vasco,

casou-se com Andréia — hoje, eles têm
um filho, Acacinho, de cinco anos. Ela
foi importante em diversas fases de sua
cuida da alicarreira. É Andréia quem
mentação do goleiro. "Há quase sete
anos, só como verduras e carne. Não
ponho na boca um pedaço de pão, arroz,
feijão, massas e refrigerantes", disse,
lembrando a dificuldade que tem para
manter os 89 quilos ideais.
O apoio de Andréia foi fundamental,
tanto quanto a fé que sempre depositou
em Nossa Senhora Aparecida, sua padroeira e que quase sempre o acompanhou aos estádios através de uma pequena imagem. "Em 82, no triangular final
do campeonato estadual, fui efetivado
por Antônio Lopes para os jogos com o
América e o Flamengo. Lopes recebeu
muitas críticas. Os torcedores tiveram
medo de minha escalação", lembra. Mas
Acácio teve força suficiente para vencer o
desafio. O Vasco foi campeão e ele uma
das figuras mais significativas da equipe.
Aprendizado — "Na verdade,
sinto que até hoje uma parte da torcida
não confia em mim. Não sei explicar a
razão. É verdade que nos últimos anos,
com o biçampeonato, a relação melhorou
um pouco", reconhece. Acácio cansou de
ser molestado por torcedores das arquibancadas ou em rotineiras compras no
supermercado. Acabou aprendendo a
conviver com isso. Foi um aprendizado
difícil. Em 84, quando pensava que havia
se firmado no Vasco, o clube contratou o
goleiro Roberto Costa e ele voltou à
reserva.
O curioso é que um ano antes, em 83,
quase chegou à seleção brasileira e só não
foi convocado por Carlos Alberto Parrei-

obstinação
la
obstinacao
pela
Titular absoluto há três anos do Vasà Europa, porque
ra para uma excursão"Talez
co, Acácio venceu todos esses dissabores,
tenha sido o
machucou o dedo.
"O
e aprendeu muito na profissão.
goleimaior sofrimento que passei por não ser
se
erro
o
ro tem de assumir
para fortaleselecionado", recorda.
cer no grupo. Tem de ser atuante e
Recuperou a posição no campeonato
exercer uma liderança em campo e fora
brasileiro de 85, reconduzido pelo mesmo
dele", ensina. O aprendizado de Acácio
técnico Edu, que o tirara do time. De
também veio através da leitura de bons
novo titular, a seleção brasileira
passou a
livros, um hobby que preserva aindai
"E
teria chegaser o seu maior objetivo.
hoje. "O livro mais importante que li foi,
do lá, não ficasse outra vez na reserva".
a biografia de Ogg Mandino. Nele>(
aprendi que é preciso perseverança e
Acácio ficou três meses na reserva de
força de vontade para se vencer os sofriPaulo Sérgio, mas o suficiente, acredita,
mentos e as decepções do dia-a-dia!"
do
da Copa do Mundo
para afastá-lo
Goleiro estudioso, autocrítico e detaMéxico. "Foram os três primeiros meses
lhista, Acácio revela espontaneidade'
de 86, quando Telê Santana observara os
quando fala de seleção brasileira e da
jogadores", argumenta.
disputa pela posição com Taffarel, do
Acácio também se chateou pela maInternacional, e Zé Carlos, do Flamengo.
"Tenho o objetivo de ser titular. Não
ncira como saiu do time. O Vasco disputava o campeonato carioca e no jogo com
estou satisfeito cm ter sido apenas conyo-:
o América, depois de uma falha sua em
cado. Acho que os três têm condições:
iguais de serem titulares." Falar de golei-,
que o atacante Luisinho quase marcou, a
torcida começou a pedir sua substituição.
ros é algo que o agrada. Só se entristcce;
O técnico Antônio Lopes esperou o interconstata as dificuldades que pas-,
quando
valo e o substituiu por Paulo Sérgio.
como Paulo Vítor e mesmo
alguns
saram
"Acho
Mazaropi.
que foi a primeira vez que um
"Sc Deus
goleiro foi substituído no intervalo. Tive
quiser isto não vai aconteuma vergonha incrível. Estava sem carro
cer comigo, pois estou me preparando
naquele dia e saí pela rua. Andei uns três
para qualquer eventualidade", alerta,
lembrando que guardou o suficiente para
quilômetros até encontrar um táxi. Estava arrasado. Nunca mais vou esquecer
comprar um novo apartamento na Ilha do
esse dia", lembra.
Governador, onde já tem outro — além
do sídio em Petrópolis, de um apartResponsabilidade — Acácio
hotel, em Campos, e de outro aparta-,
passou alguns meses sem dirigir a palavra
mento, na Vila da Penha. Acácio é goleítempo
ao técnico e só depois de muito
"O mundo
ro por perseverança, dedicação e traba-,
voltaram a se relacionar bem.
lho. E solidário com os companheiros.
cabeça."
a
minha
sobre
havia desabado
"Fico arrasado
quando o Vasco vence
Como sempre acontecia, quando não via
com uma falha do goleiro adversário. Sei'
o seu nome na lista dos convocados,
muito bem o que é sofrer debaixo daqueAcácio saiu com a família para o sítio em
les três paus."
Petrópolis e só voltou dois dias depois.

Inter
À

de 87
trauma
com
ainda
BELO HORIZONTE — A ima- Inter — certa de que o time ficará entre
gem da desclassificação do Cruzeiro os dois primeiros colocados — pretende
pelo Internacional, cm pleno Mineirão, manter, e reforçar, para a Taça Libertanas semifinais do campeonato brasileiro dores, o Mundial Interclubes e o Caml
em 1987, ainda não saiu das cabeças de peonato Regional.
O elevado salário (NCzS 6 mil inentorcedores, jogadores c integrantes da
comissão técnica do clube mineiro, que sais) de Taffarel e também de vários
temem a repetição da história, hoje à jogadores de destaque, entre eles Luís
tárde, quando as duas equipes voltam a Carlos Winck (NCz$ 3 mil), se justifido clube,
se encontrar, na primeira partida das cam, segundo o presidente
ijuartas-de-final. O Cruzeiro sabe que o Pedro Paulo Zachia, "porque nosso
time gaúcho vai manter o sistema tático sonho é ganhar a Libertadores e o
daquela vez e por isso terá de ser mais Mundial Interclubes" (já ganhos pelo
'criativo
para vencer a retranca gaúcha. seu arqui-rival, o Grêmio), e também
Tranqüilidade, segundo o técnico vencer o campeonato regional.
Foi com tais ambições, mesmo atraCarlos Alberto Silva é a palavra-chave.
Após o coletivo de sexta-feira, ele reu- vés de empréstimos, que o Inter formou
niu apenas os 11 titulares para uma seu ataque, incluindo-se Maurício (Boconversa de meia hora e pediu aos tafogo), Nilson (passe do empresário
pelo
jogadores empenho, determinação, Juan Figer) e Ado (emprestado
cumprimento das orientações táticas e, Espinho de Portugal). Nilson, goleador
sobretudo, paciência. Pediu aos torce- do campeonato brasileiro com 13 gols,
dores cruzcirenses para não vaiarem o está na situação mais tranqüila. O cmtime, caso esteja encontrando dificulda- préstimo de seu passe vai até 31) de
junho, quando poderá renová-lo, ou ir
des para chegar ao gol de Taffarel.
Os desfalques de Careca (suspen- jogar na Europa, (vários clubes italiaso), Ademir (recuperando-se de contu- nos já demonstraram interesse).
O ponta-esquerda Ado, cuja fisiosão) e Wladimir (deixou o clube) não
chegam a preocupar Carlos Alberto nomia já lhe valeu o apelido de Filho do
Silva, ele demonstra absoluta confiança Mazzaropi (goleiro do Grêmio), está
em Robson, Gilson Jader e Genflson, emprestado até 31 de julho. Seu passe
foi estipulado pelo Espinho cm 170 mil
Os substitutos.
Para Carlos Alberto, o jogo marca- dólares. Com 25 anos, Ado diz que
íá também uma nova experiência em gostou de Porto Alegre e pretende ficar
sua carreira: a de dirigir o lime longe do aqui, se o Inter comprar seu passe.
De qualquer maneira, os três fortúnel. Suspenso por 50 dias, em dezembro, pelo envolvimento nos tumultos na mam uma situação única na história do
deixam longe os
partida com o Botafogo, vai dirigir o Inter, emprestados,
Cruzeiro de uma cabine de rádio, cedi- tempos em que o clube formava bons
da pela administração do Mineirão. Ele jogadores de ataque vindos das divisões
usará um telefone instalado exclusiva- inferiores, como o ponta Tesourinha e
mente para passar as informações aos os ccntro-avantes Flávio e ClaudiomiSeus auxiliares. que as transmitirão para ro. que chegaram a jogar na seleção
brasileira.
ôs jogadores dentro do campo.
"Estrangeiros" — Com um
Cruzeiro Internacional
goleiro excepcional (Taffarel). uma das
melhores defesas do campeonato e a
Pereira Taffarel
Balu Luis Carlos
fama de revelar bons jogadores para o
Francisco
Ser.6
Gtlmar
meio de campo, o Internacional vai
Gilson Jader Agtiirregaray
Genilson
Casemiro
dois
com
o
Cruzeiro
com
os
jogos
para
Paulo Isidore Norberto
um ataque formado só por jogadores
Heriberto Luis Fernando
emprestados: Maurício. Nilson e Ado.
Robson Mauricio
Maurício, já é praticamente certo.
Hamilton NiSson
Tolta ao Botafogo, após o fim da prorTtecieo T6cnlco
rogação do seu empréstimo, em 19 de
fevereiro (data prevista para o fim do Local Mineirão Belo Honzoni* Horario 17h JniM Dulcídio Wanderley Boschila
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Norberto Bornéo
centroavante Washington acha
O que sua missão no Fluminense
está cumprida. Amado e odiado pela
torcida, após seis anos de clube, ele
viu nova geração de jogadores subir e
acha que é a hora de passar a bola.
Washington só fica nas Laranjeiras
até o final do Brasileiro mas sua
marca vai permanecer por bom tem"O Fluminense entra agora numa
po.
nova era. Fico muito feliz por ter
ajudado esses garotos. E não foi só
no campo, eu ajudei a dar personalidade a esses jovens. Eu vou embora
mas continuo sendo parte do tricôlor", disse ele sexta-feira em Vassouras, pouco antes de regressar ao Rio
para jogar as finais de seu último
campeonato pelo clube.
Washington vai para o Guarani.
Embora o Fluminense negue, tudo já
está acertado — ele está prometido
para depois do Brasileiro. A transação sai por NCzS 150 mil. O centroavante não marcou um só gol em todo
o segundo turno mas acha que não se
trata de má fase. Para ele, todo o
time caiu muito e não conseguiu
repetir o futebol simples que o classificou no primeiro turno: "No Vasco,
O artilheiro

I

^

^

^

Hit
esquecerá o Flu
nuo^squeccrd
embora mas não
vaiembora
diz que vai
Washington
If'ashingtondiz

segundo

Evandro Mesquita —
"O Washington é demais. Supercompetente, sempre prendendo pelo menos
dois zagueiros na área, um perigo em
bolas altas. É um jogador de raça que
define as partidas. Gosto muito dele.
Acho que fez por merecer a convocação
para a seleção brasileira.
Telê — "O Washington é um
jocador muito perigosos dentro da
área. não só pela condição técnica como pela boa altura. Ele deixa as defesas

admiradores

eles conseguiram achar uma forma de
não deixar a peteca cair depois que a
vaga estava garantida. Nós também
conversamos, mas no campo saiu
tudo diferente."
Embora tenha achado indelicado
da parte do Fluminense iniciar a
negociação com o Guarani em pleno
campeonato, Washingtom considera
conveniente a transferência e já acertou salário. A perspectiva é animadora: "É um grande clube, só não vai
conseguir ser melhor que o Fluminense, mas acho que igual poderá
ser."
Washington já oscilou entre o
amor e o ódio da torcida, não esquecc a derrota de 2 a 1 para o Vasco cm
88, pelo estadual, quando o Fluminense vencia por 1 a 0 e deixou
escapar a vitória no fim. "Saímos do
campeonato e rolou muita hostilidade da torcida, mas foi com todo o
time."
Agora chegou a hora de dar a
volta por cima. Tanto para o time,
que quer apagar o segundo turno da
memória da torcida, quanto para
Washington, que pretende se despedir com gols e vitórias. Disse que o
torcedor tem sempre razão e que a
torcida do Fluminense foi a coisa
mais bonita que aconteceu em sua
carreira: "Me deu muito mais alegrias do que preocupação."
Washington vai, mas leva o Fluminense no coração.

e adversários

em polvorosa e faz muitos gols. É um
centroavante que eu gostaria de ter no
meu time. Bem aproveitado, ele pode
render muito."
Acácio — "Washington é um
grande jogador, forte e que sabe se
prevalecer de seu porte físico numa
área. Bem condicionado fisicamente é
muito perigoso, principalmente nas boIas altas. Quando ele jogava com Assis
e Tato era muito difícil conter o ataque
do Fluminense."

Paulo Roberto — (Vasco)
Washington é um dos poucos centroavantes que. quando não tem boas condições de finalização, prepara para o
companheiro mais bem colocado. A
maioria dos centroavantes só quer saber de finalizar."
Francisco Horta — Contra o Vasco, Washington tem que jogar,
nem que seja com uma pema só. Ele é
mais importante para o Fluminense do
que o Roberto é hoje para o Vasco

(refiro-me a este clássico). E foi contra
o Vasco que Washington fez o gol da
vida dele e não foi com a cabeça. Em
1987. no Maracanã, depois de driblar
vários adversários, ele driblou o Acácio
duas vezes e fez o gol com o pé direito."
Pelé — "Washington é um perigo
na cabeça. Se desloca muito bem no
ataque. Será necessário sempre dois
jogadores para marcá-lo. Um fiara
acompanhar os deslocamentos, e outro
para cuidar das cabeçadas."
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campeonato Brasileiro. O próximo jogo das duas equipes
MÍH
sera na quinta-feira à noite, no Maracanã, quando uma
vitória no tempo normal basta ao time do Rio.
O Flamengo começou com mais fôlego. Zinho arriscava dribles e Bebeto lançava sempre para Sérgio Araújo
na direita, sem que houvesse maior perigo nas finalizações. O Grêmio buscava marcar o adversário no meiocampo e encontrou pelo setor direito do ataque o caminho
mais fácil para atingir a área do Flamengo, através de
jogadas de Alfinete, Jorginho e Serginho. Foram nos
escanteios cobrados por Jorginho que o Grêmio levou
maior perigo ã meta de Zé Carlos e, se não houve um gol
neste primeiro tempo, isso se deve à sucessão de erros de
Jorge Veras na pequena área e na presença quase milagrosa de Aldair, que desarmou o adversário em praticamente
todas as investidas.
0
No segundo tempo, o Flamengo novamente começou
com mais garra e, até os 12 minutos, conseguiu cinco
escanteios a seu favor. A partir daí, o técnico Minelli
ordenou que a defesa de fechasse ainda mais, abafando
outras investidas rubro-negras. Pelo Flamengo, as jogadas
de maior perigo foram aos 15 minutos, quando Zico
cobrou uma falta na intermediária num belíssimo lançamento para Sérgio Araújo que, da meia-lua, deu um
chutão sobre o travessão. E aos 41, quando Jorginho, após
jogada de Renato (que substituiu Zico) buscou a linha de
fundos, cruzou para a pequena área, mas Sérgio Araújo
novamente errou o chute, cara a cara com Mazaropi. Nos
.,
S'?:
•' -;
minutos finais, os dois times alternaram jogadas de perigo,
mas Zé Carlos e Mazaropi conseguiram manter o marcador.
Grêmio: Mazaropi, Alfinete, Trasante, Luiz Eduardo e Aírton; Bonamigo, Cristóvão e Cuca; Jorginho,
Serginho e Jorge Veras. Técnico: Rubens Minelli. Fiamengo: Zé Carlos, Jorginho, Aldair, Rogério e Leonardo;
Delacir, Aílton e Zico; Sérgio Araújo, Bebeto e Zinho.
Técnico: Telê Santana. Juiz: Romualdo Arpi Filho. Carcolor
Crrmio. apesar
apcsur do calor
Fla e Grêmio,
di- luta
lata de Fia
dtsp„si<;ao de
mostru a disposição
A rati jo mostra
Sergio Àraújo
Cristuvao (por
cntre Cristóvão
A disputa entre
(par baixo) e Sérgio
tões Amarelos: Delacir e Luiz Eduardo.

Empate

Copa

Pelé

rodada
de

que

tem

hoje

vale

só

confraternização
Cláudio Arreguy

SÃO PAULO — Os dois jogos desta tarde, em
Santos, pela última rodada da fase de classificação da
Copa Pelé prometem ser tão amistosos quanto a
confraternização que as seis seleções fizeram ontem,
sob um sol escaldante, no Hotel Transamérica, com
fotos, feijoada, show, discursos, homenagens, rapapés
e salamaleques. Às 16h, jogam os eliminados times de
Alemanha e Argentina, e às 18h os igualmente desclassificados Inglaterra- e Itália. A rodada se completa
amanhã à noite, com Brasil e Uruguai fazendo a prévia
da final do dia 2.
Uniformizadas — umas com roupa social, outras
com trajes esportivos e os britânicos com uniforme de
jogo —, as seis seleções posaram para fotografias, uma
ao lado da outra, numa confusão de cores e idiomas.
Os times: Alemanha — Kleff, Wosab, Muller,
Bonhof e Sidka; Bernd Forster, Beckenbauer e Breitner; Herzog, Holzenbein e Toppmoller. Técnico —
Lohr. Argentina — Rodriguez, Squeo, Killer, Mouzo e
Cortez; J.J. Lopez, Berta e Brindisi; Villas, Fellman
(Más) e Peroti. Técnico: Faraoni. Juiz — Alberto
Michelotti. Inglaterra — Bonetti, Mortimer, Hunter
(Bates), Buchan e Kennedy; McDermott, Masson e
Johnson (McKenzie); Worthington, Robertson e Hill.
Técnico — Lawrence Brown. Itália — Copparoni,
Gentile, Carmine, Rocco e Restelli; Morini, Benetti e
Bedin; Causioj Paolo Rossi e Graziani. Técnico —
Valcareggi. Juiz — Ramon barreto.

Romário
sem
seleção
a
Carlos Mesquila «3
Lazaroni, o novo técnico da seleção brasilei- respondeu que todo planejamento iriam fazer
ra, chegou feliz. Elogiou a Arábia Saudita e os juntos amanhã na CBF. Lazaroni ficou sabendo
dirigentes do seu ex-clube, o Al Ahli, deu um que haveria um amistoso em março com o
forte abraço em Eurico Miranda logo que saiu Paraguai e achou excelente, por começar a
do avião da Varig e antecipou seu time favorito: testar seu esquema contra times da América do
Taffarel, Jorginho, Júlio César, Ricardo (ex- Sul, o que será importante para as eliminatórias
Fluminense) e Mazinho; Dunga, Geovani, Tita contra Chile e Venezuela.
e Valdo; Renato e Careca.
Sobre o esquema tático, o técnico diz prefeAinda na alfândega, comentou que gosta de rir o de combate o campo inteiro quando o
"Se ela ficar com a
trabalhar com quatro jogadores no meio de adversário está com a bola.
talento
de
vamos
usar
Geovani, Valdo e
o
campo para criar jogadas de contra ataque, gente,
sempre em alta velocidade. "Meu time será Tita para buscar o ataque. Aí a responsabilidade
agresivo. A principio, saio com Renato, mas a de fazer gol fica com Renato e Careca. No
entanto, os três da criação também são goleadoqualquer momento posso lançar Romário na res. Vamos ter um time brigando muito
na
esquerda. Isso é uma idéia, mas como o time só marcação,
atacado, e arrasador ao invaserá formado na Copa América vou ter tempo dir o campoquando
do adversário. É uma
que já
de fazer muitas observações para definir algu- não se possa desde agora preparar pena
junto esta
mas dúvidas."
turma."
Lazaroni chegou com a mulher Elizabete e Depois de ir às compras na loja free-shoping
os filhos Márcio, 10 anos; Bruno, 8; e Bernard, (Eurico aproveita o passaporte do técnico para
5, c o delegado Darci da Polícia Federal procu- comprar uma caixa de uísque), finalmente Lazarou facilitar a liberação de seus documentos roni sai para o luill do aeroporto. Dezenas de
("Sou Fluminense, mas agora ele não é mais flash iluminam seu rosto cansado de mais de 15
técnico do Vasco e sim da nossa seleção").
horas de vôo e outras dezenas de gravadores
"Voltei
cercam suas palavras. Lazaroni não se perturba:
técnica.
confio
na
comissão
porque
Bastam as presenças de Eurico e Paulo Angioni "Cheguei preparado para o cargo, perguntem o
para garantir a união do grupo. Não quero ser que quiserem, estou aqui para responder", diz,
absoluto. Vamos trabalhar dialogando. E assim anunciando logo a seguir a escalação da seleção,
que vejo a responsabilidade de uni técnico de em voz alta, para que até mesmo os que estavam
distante do bolo pudessem ouvi-la.
clube ou de seleção."
Ontem, o técnico assistiu ao jogo Flamengo
de
futebol
o
diretor
Durante a conversa com
televisão e hoje vai bem cedo ao
da CBF, Eurico Miranda, Lazaroni quis saber x Grêmio pela
Maracanã "torcer por um bonito futebol."
Eurico
dias.
nos
a
chegou
e
Bruno,
Lazaroni
cfiegou
próximos
Márcio
Marcio
programação
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FRIBURGO, RJ— Emhora o jogo não seja oficial, o
Botafogo leva a campo hoje,
pela primeira vez em 89, a
sempre viva. no início de temporada, esperança de acabar
com o longo jejum de títulos,
que. se não for quebrado este
ano, completará 21 anos. E um
simples jogo-treino contra a seleção de Friburgo, mas, para
Valdir Espinoza. terá uma importância fundamental e deve
ser encarado com a maior seriedade.
No jogo de hoje. Espinoza
poderá pôr em prática seu esquema de conoestionar o meiocampo, atacando e defendendo
em bloco. Hoje ainda, ele terá
um importante parâmetro para
definir a relação dos jogadores
aproveitar no
que vai ou não"Temos
muita
campeonato:
gente para o meio-campo e
deficiência nas outras posições", afirmou Espinoza, lembrando que a lista definitiva do
elenco para o Estadual será
discutida a partir de amanhã
com o vice-presidente de futeboi. Emil Pinheiro.
O técnico alvinegro confirmou que fará duas alterações
pelo menos na pari ida. Sairão
Criciúma e Mauro Galváo, que
estão sem contrato e sem perspectiva de renovação imediata.
O Botafogo jogará com Ricardo Cruz, Josimar. Jocimar.
Mauro Gaivão e Renato: Vítor. Carlos Magno e Jefferson;
Mazolinha. Criciúma e Gusta\o. A seleção de Friburgo. comandada pelo atual treinador
do Friburguense. Aimir Fonseca. •< "Mimi". joga com Armando. Hideraldò. Waüacc.
Chamberfani e Dodí: Japonês.
Pires e Julinho: Zezinho. Carli-

Empate

deixa

A torcida rubronegra comemorou o resultado como
se fosse uma vitória, num jogo disputado e equilibrado,
apesar do calor. E o empate em 0 a 0 com o Grêmio, em
Porto Alegre, deixou o Flamengo numa situação muito
confortável na busca da classificação para as semifinais do
campeonato Brasileiro. O próximo jogo das duas equipes
será na quinta-feira à noite, no Maracanã, quando uma
vitória no tempo normal basta ao time do Rio.
O Flamengo começou com mais fôlego. Zinho arriscava dribles e Bebeto lançava sempre para Sérgio Araújo
na direita, sem que houvesse maior perigo nas finalizaçúes. O Grêmio buscava marcar o adversário no meiocampo e encontrou pelo setor direito do ataque o caminho
mais fácil para atingir a área do Flamengo, através de
jogadas de Alfinete, Jorginho e Serginho. Foram nos
escanteios cobrados por Jorginho que o Grêmio levou,
maior perigo à meta de Zé Carlos e, se não houve um gol
neste primeiro tempo, isso se deve à sucessão de erros de
Jorge Veras na pequena área e na presença quase milagrosa de Aldair, que desarmou o adversário em praticamente
todas as investidas.
No segundo tempo, o Flamengo novamente começou
com mais garra e, até os 12 minutos, conseguiu cinco
escanteios a seu favor. A partir daí, o técnico Minelli
ordenou que a defesa de fechasse ainda mais, abafando
outras investidas rubro-negras. Pelo Flamengo, as jogadas
de maior perigo foram aos 15 minutos, quando Zico
cobrou uma falta na intermediária num belíssimo lançamento para Sérgio Araújo que, da meia-lua, deu um
chutão sobre o travessão. E aos 41, quando Jorginho, após
jogada de Renato (que substituiu Zico) buscou a linha de
fundos, cruzou para a pequena área, mas Sérgio Araújo
novamente errou o chute, cara a cara com Mazaropi. Nos
minutos finais, os dois times alternaram jogadas de perigo,
mas Zé Carlos e Mazaropi conseguiram manter o marcador.
Grêmio: Mazaropi, Alfinete, Trasante, Luiz Eduardo e Aírton; Bonamigo, Cristóvão e Cuca; Jorginho,
Serginho e Jorge Veras. Técnico: Rubens Minelli. Fiamengo: Zé Carlos, Jorginho, Aldair, Rogério e Leonardo;
Delacir, Aílton e Zico; Sérgio Araújo, Bebeto e Zinho.
Técnico: Telê Santana. Juiz: Romualdo Arpi Filho. Cartões Amarelos: Delacir e Luiz Eduardo.
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SÃO PAULO — Os dois jogos desta tarde, em
Santos, pela última rodada da fase de classificação da
Copa Pelé prometem ser tão amistosos quanto a
confraternização que as seis seleções fizeram ontem,
sob um sol escaldante, no Hotel Transamérica, com
fotos, feijoada, show, discursos, homenagens, rapapés
e salamaleques. Às 16h, jogam os eliminados times de
Alemanha e Argentina, e às 18h os igualmente desclassificados Inglaterra e Itália. A rodada se completa
amanhã à noite, com Brasil e Uruguai fazendo a prévia
,
da final do dia 2.
Uniformizadas — umas com roupa social, outras
com trajes esportivos e os britânicos com uniforme de
jogo —, as seis seleções posaram para fotografias, uma
ao lado da outra, numa confusão de cores e idiomas.
Os times: Alemanha — Kleff, Wosab, Muller,
Bonhof e Sidka; Bernd Forster, Beckenbauer e Breitner; Herzog, Holzenbein e Toppmoller. Técnico —
Lohr. Argentina — Rodriguez, Squeo, Killer, Mouzo e
Cortez; J.J. Lopez, Berta e Brindisi; Villas, Fellman
(Más) e Peroti. Técnico: Faraoni. Juiz — Alberto
Michelotti. Inglaterra — Bonetti, Mortimer, Hunter
(Bates), Buchan e Kennedy; McDermott, Masson e
Johnson (McKenzie); Worthington, Robertson e Hill.
Técnico — Lawrence Brown. Itália — Copparoni,
Gentile, Carmine, Rocco e Restelli; Morini, Benetti e
Bedin; Causio, Paolo Rossi e Graziani. Técnico —
Valcareggi. Juiz — Ramon barreto.

semifinal

perto
Alogro — Jurandir Silveira
Porto Alegro
Telê

não

canta

PORTO ALEGRE — O empate teve sabor
de vitória para o Flamengo, que agora conta
com a vantagem de jogar em casa, na próxima
quinta-feira, por mais um empate para se classificar. Por isso, quando faltavam dez minutos
para terminar o jogo, a torcida rubro-negra ja
cantava a vitória do seu time.
Fim de partida, e o alívio substituiu o
cansaço da equipe, que saiu de campo com a
sensação de que o pior tinha passado. Zico,
substituído no início do segundo tempo, achou
às duas equipes, aiém de gols, prepaque faltou "Depois
das férias, os times voltam
ro físico.
sem aquele ritmo de jogo rápido", acrescentou.
O técnico Telê Santana foi talvez o único no
Flamengo que não sentiu nenhum gosto de
"Nós viemos a Porto
vitória com o empate.
É
claro
Alegre para ganhar.
que o resultado nos
favoreceu, mas eu sempre disse que íamos
atacar", salientou.
O Flamengo soube administrar o nervosis-

¦i^H

Público,

gols que não poderíamos perder", lamentou o treinador Rubens Minelli,
sintetizando as opiniões entre os gremistas no
final da partida com o Flamengo. Cuca, o
melhor atacante do Grêmio, perdeu dois gols,
mas a partida de ontem mostrou que, para
quinta-feira, no Maracanã, o Grêmio continua'
com o mesmo problema: não tem centroavante
nem agressividade no ataque.
O lateral-esquerdo Airton, que prometia
uma grande atuação contra seu ex-clube, foi
apenas regular. Ele admitiu que o time gaúcho
"não teve tranqüilidade para marcar, mas em
decisão não se pode brincar". Embora lamentando o empate, o presidente do Grêmio, Paulo

O zagueiro Trasante (E) procurou conter a rapidez de Bebeto

vitória

mo do Grêmio, empurrado por sua torcida, e foi
inteligente. Soube segurar o jogo no final, tanto
que quem mais trocou passes nos últimos minutos foi o goleiro Zé Carlos com a defesa. Ainda
assim, Telê prefere atribuir a falta de conclusoes, de um lado e de outro, ao"Opreparo físico
calor atrapaainda deficiente dos jogadores.
lha e a torcida do Grêmio também pressionou
muito o nosso time".
Uma coisa Telê garante: o Flamengo será
"Não
um time ofensivo na quinta-feira.
podemos pensar no empate só porque ele nos classifica, ainda mais jogando com a nossa torcida
junto." Essa é exatamente a maior preocupação
do treinador do Grêmio, Rubens Minelli, ou
seja, o ataque do Flamengo no Maracanã.
O técnico do Flamengo acha pouco tempo
até o próximo jogo para que o time alcance
preparo físico satisfatório, mas está confiante na
vitória, até porque a partida será a noite, com
temperatura mais amena.

consolo

"Perdemos

gremista
Odone, estava eufórico com a presença de
53.842 pagantes no Estádio Olímoico, que proporcionaram uma renda de NCz$ 34.346,40,
mesmo sendo sábado à tarde. Ele acha que o
"lição e um depoimento ao
público deu uma
vivo" e pensa, seriamente, cm manter os preços
baixos, pelo menos nas gerais (NCz$ 0,20) e
arquibancadas (NCz$ 0,50).
O Grêmio cobrou preços mais baixos, inclusive inferiores à tabela da Sunab, em protesto à
decisão da CBF de marcar a partida para uni
sábado, quando normalmente a maioria dos
porto-alegrenses está na orla atlântica. Com os
preços baixos, o Estádio Olímpico apresentou
uma das maiores lotações dos último três anos.

Romário
sem
seleção
a
Carlos Mesquita
Lazaroni, o novo técnico da seleção brasilei- respondeu que todo planejamento iriam fazer
ra, chegou feliz. Elogiou a Arábia Saudita e os juntos amanhã na CBF. Lazaroni ficou sabendo
dirigentes do seu ex-clube, o Al Ahli, deu um que haveria um amistoso em março com o
forte abraço em Eurico Miranda logo que saiu Paraguai e achou excelente, por começar a
do avião da Varig e antecipou seu time favorito: testar seu esquema contra times da América do
Taffarel, Jorginho, Júlio César, Ricardo (ex- Sul, o que será importante para as eliminatórias
Fluminense) e Mazinho; Dunga, Geovani, Tita contra Chile e Venezuela.
e Valdo; Renato e Careca.
Sobre o esquema tático, o técnico diz prefeAinda na alfândega, comentou que gosta de rir o de combate o campo "Seinteiro quando o
ela ficar com a
trabalhar com quatro jogadores no meio de adversário está com a bola.
campo para criar jogadas de contra ataque, gente, vamos usar o talento de Geovani, Valdo e
sempre em alta velocidade. "Meu time será Tita para buscar o ataque. Aí a responsabilidade
e Careca. No
agresivo. A principio, saio com Renato, mas a de fazer osgoltrêsficada com Renato
também
são goleadocriação
entanto,
na
Romário
qualquer momento posso lançar
Vamos ter um time brigando muito na
res.
esquerda. Isso é uma idéia, mas como o time só marcação;
atacado, e arrasador ao invaserá formado na Copa América vou ter tempo dir o campoquando
do adversário. E uma pena que já
de fazer muitas observações para definir algu- não se possa desde agora preparar junto esta
mas dúvidas."
turma."
Lazaroni chegou com a mulher Elizabete e
Depois de ir às compras na loja free-shoping
os filhos Márcio, 10 anos; Bruno, 8; e Bernard, (Eurico aproveita o passaporte do técnico para
5, e o delegado Darci da Polícia Federal procu- comprar uma caixa de uísque), finalmente Lazarou facilitar a liberação de seus documentos roni sai para o luill do aeroporto. Dezenas de
("Sou Fluminense, mas agora ele não é mais flasli iluminam seu rosto cansado de mais de 15
técnico do Vasco e sim da nossa seleção").
horas de vôo e outras dezenas de gravadores
"Voltei
Lazaroni não se perturba:
suas
porque confio na comissão técnica. cercam
"Cheguei palavras.
Bastam as presenças de Eurico e Paulo Angioni
preparado para o cargo, perguntem o
para garantir a união do grupo. Não quero ser que quiserem, estou aqui para responder", diz,
absoluto. Vamos trabalhar dialogando. E assim anunciando logo a seguir a escalação da seleção,
que vejo a responsabilidade de um técnico de cm voz alta, para que até mesmo os que estavam
distante do bolo pudessem ouvi-la.
clube ou de seleção."
Ontem, o técnico assistiu ao jogo Flamengo
Durante a conversa com o diretor de futebol
televisão e hoje vai bem cedo ao
x
Grêmio
saber
Lazaroni
Miranda,
Eurico
da CBF,
pela
quis
"torcer
Maracanã
dias.
Eurico
nos
por um bonito futebol."
a
próximos
qual programação
Márcio (E) e Bruno, Lazaroni chegou feliz
Com os filhos
fdhos Mdrcio
escala

Lazaroni
só
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FRIBURGO, RJ— Embora o jogo não seja oficial, o
Botafogo leva a campo hoje,
pela primeira vez em 89, a
sempre viva, no início de temporada, esperança de acabar
com o longo jejum de títulos,
que, se não for quebrado este
ano, completará 21 anos. É um
simples jogo-treino contra a seleção de Friburgo, mas, para
Valdir Espinoza, terá uma importância fundamental e deve
ser encarado com a maior seriedade.
No jogo de hoje, Espinoza
poderá pôr cm prática seu csquema de congestionar o meiocampo, atacando c defendendo
em bloco. Hoje ainda, ele terá
um importante parâmetro para
definir a relação dos jogadores
aproveitar no
que vai ou não"Temos
muita
campeonato:
gente para o meio-campo e
deficiência nas outras posições", afirmou Espinoza, lembrando que a lista definitiva do
elenco para o Estadual será
discutida a partir de amanhã
com o vice-presidente de futeboi. Emil Pinheiro.
O técnico alvinegro confírmou que fará duas alterações
pelo menos na partida. Sairão
Criciúma e Mauro Galvão, que
estão sem contrato e sem perspectiva de renovação imediata.
O Botafogo jogará com Ricardo Cruz. Josimar, Jocimar,
Mauro Galvão e Renato; Vitor. Carlos Magno e Jefferson;
Mazolinha, Criciúma e Gustavo. A seleção de Friburgo, comandada pelo atual treinador
do Friburguense. Almir Fonseca. o "Mimi". joga com Armando. Hideraidõ. Wailace,
Chamberlain e Dodi; Japonês,
Pires e Julinho; Zezínho. Carlinhos e flsoa
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a uma semana, cessam todas as crises,
—
® desaparecem os problemas,
problcmas, some a tristeza
lH
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As# um valor mais alto, o mais alto valor cultural da
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Marques
cidade vai levantar mais de 100 mil pessoas na Marquês
MOBRE-3
madeira
cidade
mobre-3 pás
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pas de madeira
com
COm lustre
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Sapucai.
011 melhor, na passarela, 75 mil
de Sapucaí. No palco,
!
Palco> ou
atores
DE: • 103.98
interpretarn o maior espetáculo
espetaculo do planeta Terra.
atores interpretam
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São 18 escolas de samba, só
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nivel de luxo e criatividade que
durante duas noites um nível
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durante
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poucos países
pafses no mundo podem exibir.
No país
ja foi moda dizer que as escolas de
pais das crises, já
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ec segunda,

elas vão
vao demonstrar que
e nunca foram tão
tao auto-

nunca estiveram tão
tao fortes
wlM
rrffc**Hy
nunca
suficientes em termos de organização
organizagao e poder financeiro.
suficientes
¦¦•
Cada
.>
Cada uma recebeu NCz$ 120 mil de um total arrecadado
~ • porpor elas mesmas, entre ensaios, vendas de discos e,
/,
L
sobretudo, de ingressos. Afinal, as melhores cadeiras,
sobretudo,
cobradas em dólar
tres vezes
dolar — 145 por noite — custam três
x:j^,
cobradas
lustre
g,
a^o sem lustre
NovELLi-pas de aço
NOVELLI-pás
mais do que o mais caro show de Nova Iorque.
DE: : 76,77
'
As escolas, que alguns julgaram em crise, prescindem
VIDEO
ROD VÍDEO
|
DE:
38,87
38,87
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P°R
hoje da ajuda oficial, se dão
dao ao luxo de impor suas
»¦i,: -I

16, ®9
POR: 16,
©9
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I
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vontades àa Riotur e caminham para se tornar, em breve,
oreve,
donas do seu próprio
proprio carnaval.
—
O desfile
cujos enredos desse ano parecem querer
retratar o Brasil e o seu povo — acaba sendo o oposto do
retrato. As alegorias milionárias,
milionarias, as fantasias cujos preços
?os variam de NCzS 15 a NCzS 5 mil e a alegria
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duvida da força
forga das escolas, veja como se
diploma - 4 pás
Quem tiver dúvida
lustre
POR:
Quem
pfc de madeira com lustre
DE. 25 76
^
DE: 124,42
124,42
preparam
preparam os sambistas do futuro, meninos e meninas que
11
P0R:
ja já nascem sonhando com o desfile (página
Conhega a
(p^igina 7). Conheça
por: >5/*3Sl- •¦
^ deston^isu)
\o«b dedescota°
ficom?ta5
as
as
curiosa geografia do samba (página
t°4as
curiosa
(pagina 6). Anote os nomes
^ todas dc^°
stonto lc®
majs
dc
das mais fascinantes personalidades que brilharão
brilharao na
50°fc
c0•om cartas
coo?135
— e cheia
lpr#aS%ig^
passarela
OTDEO
If
passarela (pagina
(página 2). E saiba como ée renhida
de mistérios — a luta das 18 escolas pela nota 10 nos 10
%M
misterios
apontarao.^ na quarta-feira de cinzas, a
Bonfim, 616 Lj/ 7 Te!s.: 278-4249 • 571-9842 quesitos
TULCA Rua Conde de Bonfim
Barbosa, 1 SI. 109 Tel.: 594-4938 • TUICA
MEIER Rua Manocla Barbosa.
quesitos que apontarão.,,
-Te!.:
•
•
Tel.: 255-6583
BRASÍLIA SCLil
209
SCLP? Quadra 209
Tel.: 272-1608 Srande
BRASILIA
Hilario de Gouveia,
COPACABANA
Gouveia,
COPACABA>A Rua hilário
Campea (páginas
(pacinas 3 a 5).
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Neuma

A pressão arterial pode subir ao mesmo
nível do entusiasmo no desfile, mas ela
não abre mão. Com ou sem crise de
hipertensão ou dores de coluna, D. Neuma, um nome lendário na história da
Mangueira, estará na avenida. Não mais
de baiana, como há 60 anos, quando a
Mangueira era apenas um bloco. Há 15
anos ela deixou a ala para atravessar"Oa
Marquês de Sapucaí na diretoria.
importante não é a roupa. É estar lá para
sentir a garra que a gente traz e transmite
com a escola", ensina ela, responsável
pela ala de crianças que este ano sairá
com 160 componentes.

Vanessa
_
_..
.
,
vai MOtlWUC
19 anos, a top model , da, Dijon vai
Aos
EVOttlS
com
,
ajudar a Império
Impcno Serrano a fechar com
11
chave de
scgunda-feira Duas horas. de
dc ouro o desfile da segunda-feira
ginastica, duas dc muscula$ao, regime especial e
de
dc Carnaval. Madrinha
Madnnha da bateria pelo
pclo fopfess em Ipanema, para manter o bronzeado que pegou na ilha
cla usará
usara uma
uma particular da famflia do futuro marido, Josd Clark, no Nordeste. E
terceiro
consecutivo, ela
tcrceiro ano consecutivo.
de assjro
malha arrastão
arrastao cor da pele
pclc bordada de
a modelo de 32 anos se prepara para um Carnaval de
um agenda que
cabega, um
pérolas,
pcrolas, botas brancas e, na cabeça,
chcia. Rainha do Baile Vermelho e Preto, ela vai participar
cm
Ja cobertura da jy Manchete durante os bailes do Scala. Na"
arranjo com um pássaro
passaro bordado em
de Vanessa
Vanessa scgunda-feira, Monique cntra na avenida vestida (?) de Jesouro de
tcrcciro desfile dc
pérolas.
pcrolas E o terceiro
ano
Pelarta na Unidos de Sao Clemente. Um dos garimpeiros que
contrário do ano
na Impcno
Império Serrano. Ao contrano
damp estarto Ihe escoltando sera Josd Clark, 21 anos. Monique avisa:
au as de dança
passado, quando tomou aulas
cla acha
acha "Estou apaixonadtnima, de
Zé Reinaldo,
Rcmaldo, ela
com o dançarinho
danqannho Zc
qttatro c, depois do Carnaval, vamos
avcnida casar na igreja".
que jája sabe sambar ce vai para a avenida
na
só com as
US experiências anteriores
antcnores na
Império.
Impdrio
|XperlCnCiaS
Xuxa
Em 1987, a musa dos baixinhos
estreou na avenida pela BeijaFlor. Ano passado ela ficou no
camarote e desfalcou a festa das
escolas de samba, que ficou sem
seu encantador visual. Agora, aos
25 anos, ela está de volta, na
Tradição e na Beija-Flor, acompanhada de crianças e da
turma do seu -Vou. Ela iV,
ainda não decidiu em que % V \
duas escolas vai
setor das "Eu
desfilar.
prefiro no
•%;
chão para sambar, mas o
meu pessoal acha mais seguro num carro", conta. AtenJ$
i|
ção turma do gargarejo: no
ela
estará
resto do desfile
||
com seu grupo em dois camarotes do lado direito da avenida.
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Clóvis Bornay
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^
dc
dc fantasias dc
desfilcs de
campeao dos desfiles
/
OO campeão
invn
p«f'i prtp«irando
mmn
nnnn
iriri
nunca
como
se nrrmnndn
luxo
*ihestá
para
para
preparando
!
brilhar
novamente
Lsit
bnlhdr
nmamtnit nas passarelas.
passart.as. Este
da
ano ele
vcm enfeitado
enfci,ad0 com pombas
clc vem
Poinbas da
dc
da
dc
Unidos
num
carro
alegórico
alcgdrico
paz.
Direito ée
Vila Isabel, dentro do enredo Direilo
iiaiS& Vila

Dona

Zica

Álcione

dc 41 anos vai vestir blaser,
A cantora de
Mangueira
BjjjBj
A eterna primeira-dama
primcira-dama da Mangueira
dc seda
scda rosa com strass ce
calça, blusa de
cjdqa,
de IPf•
scgunda-feira de
,
completa 76 anos na segunda-feira
, - l
marcar presença
dourado
e
tênis
tenis
>^11
a
mais
promete
prometemarcar
present
mais
gjki
será
sera
a
comemoraqao
Carnaval e comemoração
'
Sao 14 anos dc
no desfile da Mangueira. São
desfilcs ^'lg|
an0s de desfiles
u^jmos 61
6i anos
A M
intensa
jnlcnsa dos últimos
cspas°
e0ra?i'0 que
avenida ec um coração
viuva
avcnida
quc divide espaço
cscola que ajudou a fundar. A viúva
pc|a escola
pela
cria"Sas da Mangueira
com mais dc 2 mil crianças
!
Gavides JjW
tambem na ala Gaviões
Cart0|a sairá
saj*| também
de
dc Cartola
do Amanhã,
Amanha. onde ée presidente. Alcione
Acadc- '.
l|F •<
njuca, na Acadêde
lle Ouro,
0uro da Unidos da Tijuca,
\'
'
vai desfilar ainda como destaque na lndcIndedo p
k,
micos dc Cordovil e na Mangueira do
gSf
f
sera homehomcdc Cordovil, onde será
pendentes de
samba
pendentes
folcgo ainda garante samba
Amanhã.
Amanha. O0 fôlego
"Ano
liraMarram samba Branageada no enredo Marrom
cu
I
no
n0 pé
passado eu
pe o0 tempo todo.
' <&
diretoria,
escola
sairá
na
cscola
Na
mirim
saira
sil.
:
carr0 alegórico
aieg6rico porque
vim em
cm cima
cjma do carro
porque Jgk
mas na Mangueira vai usar ec abusar do
cora- JRi.KI'i
estive
estivc internada, com problemas no cora|
"Vou
"Von
-it
—
asfalto com muito samba no pé.
JBkT
pe.
vem
comigo
cfuv
o
médico
mddico
Esse
ano
}' jg
ção.
scm
ate ficar quase sem
cantar o tempo todo, até
dizendo flPr Jr
M§
fantasiado, ée claro", anuncia, dizendo
voz", promete.
do
samba.
samba.
W
no
meio
morrer
morrcr
que quer
qucr

Luma de Oliveira
Nem adianta
I
reclamar — es**
se ano ela vem Bfc
com os seios
|
p
J
cobertos. Não 1'
|é;. •? |
I
vai-se repetir o |||y
ji^
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Martinho da Vila, o samba

Jurados
. Nelson Xavi

arquibancada nada tem a ver com a qualidade
do samba. E o refrão é muito feito para
conquistar as arquibancadas.
¦ Letras — Anos atrás ainda era possível
uma escola desfilar cantando um samba assim:
"Queimou seu último cartucho
0 estadista Uíston Churcho..."
Hoje, nem cm Juiz de Fora. As letras dos
sambas que serão ouvidos domingo e segunda
de carnaval, no desfile do primeiro grupo,
podem não ser muito claras, podem apelar
para os clichês, podem abusar de adjetivos um
tanto despropositados, mas de forma alguma
cometem versos como aqueles. Ou como estes,
atribuídos por Rubem Braga a Cartola:
"Bidu Sayão um dia deste entristeceu
Tomou veneno pra morrer c não morreu
Subiu no morro e encontrou lindas atriz
Quem é você que não sabe o que diz?"
Dificilmente uma escola dc primeiro grupo
desfila com tais pérolas. Suas letras, pelo
contrário, raramente contêm erros de português (mesmo que contenham, o regulamento
recomenda que os jurados não os levem em
conta). Mas, de certa forma, tendo de abordar
temas complexos e não raro abstratos, muitas
vezes ainda partem do complicado, resvalam
no confuso e deságuam no non sense.
b Regulamento — Dois subquesitos são
considerados. O primeiro, de três a cinco
pontos, é a melodia. Originalidade c riqueza
devem ser fundamentais. Plágio, nunca. O
segundo, valendo dc dois a cinco pontos, é a
letra, que pode ser descritiva ou interpretativa,
ou seja, contar a história de modo linear ou
não sc fixar em detalhes, "contendo implícitamente a idéia, o espírito dos principais itens do
enredo".
n Jurados — Eri Galvão, Gustavo Caiuby
Ariani, Hilton Prado, Salcth Lisboa c João
Máximo. Só o último julgou no ano passado.
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mestre-sala e porta-bandeira — pelo menos simbolicamente — são os personagens mais importantes do desfile, pois
têm a incumbência de carregar o pavilhão da
escola. Muitos já defenderam a diminuição do
peso desse quesito, já que a responsabilidade dos
dois é muito grande e já provocou até um
fenômeno: foram eles dos primeiros a sc profissionalizar. Muitos recebiam ofertas — e aceitavam
— para desfilar cm outras escolas.
No início desta década, chegou-se ao exagero
de ser eliminada a nota desse quesito. Voltou, o
que é bom, pois é dos momentos do desfile que
menos mudaram. Vem do tempo dos ranchos e
sua importância explica-se nos primórdios da
história dos desfiles quando duas agremiações
vinham pela rua e havia uma disputa. Cabia ao
mestre-sala cuidar para que não roubassem o
pavilhão da porta-bandeira e todo o bailado que
se criou evoluía cm função disso. O mestre-sala
ronda e protege sua parceira; o lenço ou o leque
simbolizam hoje a navalha com que ele a defendia.
Durante anos esse quesito não ganhava nota,
o que ocorreu só na década de 50, e a dança sofreu
poucas alterações. Ela tem características raramente alcançadas por quem é estranho ao meio.
Como na bateria, é formada basicamente por
pessoas ligadas ao núcleo da escola, e não é raro
que famosos porta-bandeiras ou mcstres-sala passem seus postos a pessoas dc sua família.

à

Bicho Novo da Estácio de Sá, o primeiro mestresala da história do samba, este ano, vai dar lugar a
seu neto. Com mais de 80 anos, ainda dança,
embora não no primeiro casal.
Este, aliás, um dos problemas do julgador
deste quesito. Identificar entre os três quem é o
primeiro casal, o único a receber a nota. Ele
carrega a bandeira com a data do ano do desfile.
Os outros dois levam as bandeiras dos dois anos
anteriores e alguém da diretoria sempre faz a
indicação para o júri. Mas a falta de informação
de alguns jurados fez com que muitos dessem nota
10 à porta-bandeira da Portela, de olhos fechados,
acreditando piamente era Wilma, na verdade há
algum tempo afastada da escola.
Hoje cm dia, o desfile do casal está um pouco
prejudicado pela evolução da escola que apressa o
ritmo e impede que eles apresentem sua dança
com calma. Para julgar, é bom observar a elegância e cuidado do mestre-sala, o sorriso e o charme
de sua parceira. Ou lembrar da definição de
Wilma da Portela: "Ela deve desfilar com amor e
alegria, ele deve ser como um beija-flor que beija
a roseira." Fundamental:'o olhar altivo da portabandeira, verdadeira rainha.
¦ Regulamento — Três pontos são considerados. Um deles, as características da dança,
vale de dois a quatro pontos. Deve-se ter em
conta que o par não samba, "mas desenvolve um
bailado ao ritmo de samba", sutiliza que só os
iniciados em desfile compreendem. O segundo,
também dc dois a quatro pontos, é a harmonia do
par. E o terceiro, um ou dois pontos, a postura e a
indumentária.
® Jurados — Beatriz Badejo, Marly Guedes, Carlos Wilson, Ilclemar Nunes e Roberto
Roney. Os três últimos julgaram no ano passado.
Almir Veiga

Há nomes ilustres que fizeram e fazem história. Como Delegado e Neide da Mangueira, e
Wilma da Portela, que incorporou ao seu o nome
da escola c ganhou samba de Evaldo Gouveia e
Jair Amorim: "... a emoção de ver Wilma dançar/
com o seu estandarte na mão...". Famoso também foi Nocl Canelinha do Império Serrano.

|H

sc disse c|ue conjunto c a soma dc todos
os quesitos mais um que não existe: emoJá
ção. Aqui. mais do que nunca, o julgador
só aproxima do público e dá sua nota a partir da
visão geral do desfile da escola. Dc acordo com o
regulamento, o julgador deverá avaliar a unidade
e a seqüência do desfile sem se preocupar com
uma análise detida e minuciosa dos outros quesitos já recebendo notas pelos julgadores espccíficos.
1 louve um tempo cm que harmonia, evolução c
conjunto eram julgados pela mesma pessoa. E há
até quem defenda (Pamplona e Maria Augusta
entre eles) que todos os julgadores deveriam dar
duas notas: para o seu quesito específico e para
conjunto. Isso porque — todo mundo sabe — cm
julgamento de escola de samba a emoção, o
subjetivo, pesa na hora do julgamento.
"Então — raciocina Pamplona — supondo
que
uma escola desfila maravilhosamente, tudo perfeito, mas suas fantasias são verdadeiros desastres, o
que fará o responsável por esse quesito? Terá
jrandes chances de sc entusiasmar pelo todo e
dar, cm função disso, uma nota benevolente para
as fantasias. Com direito a dar nota de conjunto,
ele extravasará o seu prazer pela escola nessa nota
e dará .1 nota mais adequado ao quesito fantasia."
Como prova de que este quesito ainda sc
confunde com outros, cabe a ele — ainda secundo
o regulamento — observar se a escola se apresenta coesa, mantendo um espaçamento, o mais
uniforme possível entre os seus componentes, alas
e alegorias, evitando a ocorrência de qualquer
tipo de "quebra" de conjunto, ou os "buracos",
espaços entre as alas. O que tem muito a ver.
também. com evolução e harmonia.
o Regulamento — Todos os quesitos devem ser avaliados c as notas vão simplesmente de

escola

samba

IH
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nistas bem ao gosto da ditadura Vargas — o
samba começou a sc transformar cm quilométrica dissertação histórica. Por ser grande,
tinha que ter várias idéias melódicas, vários
blocos. Para a maioria dos compositores, uma
tarefa difícil. Poucos conseguiam, como Silas
de Oliveira, criar vários pequenos sambas
dentro de um só:
"Hoje tá tudo mais simples — diz Fandinho, um dos autores do samba Trinca dc Reis,
da Mangueira — A força toda a gente põe no.
refrão. É o refrão que levanta o povão e
carrega a escola."
Quase todas as escolas desfilam hoje com
um refrão forte. Truque que, sc não foi inventado pelo Salgueiro, foi por ele consagrado a
deste samba de Zuzuca:
partir"O-lc-lê,
Ü-Ia-lá,
Pega no ganzê, pega no ganzá..."
Martinho da Vila é um dos que resistem ao
uso fácil do refrão apelativo. Seus sambas —
entre eles Sonho dc uni sonlio, inspirado em
Drummond, e Raízes, ousado pelos versos
brancos — têm procurado romper com as
fórmulas do gênero, os lugares-comuns, as
repetições.
"Tem-se
que pensar em algumas coisas
antes de se fazer um samba-enredo. Primeiro,
no próprio enredo. O samba do desfile tem que
funcionar como uma trilha sonora dc um filme
ou de uma peça de teatro. Ele serve, antes de
tudo, à história. Depois, é preciso levar cm
conta que o samba vai ser cantado cm coro c
em movimento. E importante, também, ter cm
mente as características da escola, sua estrutura, sua bateria. Um samba que funciona muito
bem, por exemplo, na Vila, pode não funcionar na União da Ilha. Refrão? Cá entre nós, só
atrapalha."
Para Martinho — e os jurados são muito
alertados para isso — o que o público canta na

do

uma

Mestre*Sala/Porta-Bandeira

ItllálÉlIfi

samba-enredo é o segundo quesito de
\3ljp' desempatef mas se fosse o primeiro, à
frente da bateria, não haveria nada de
mais. Afinal, c ele a própria razão dc ser do
espetáculo. Mais do que a ilustração líteromusical do tema. do enredo, é a origem mesma
das escolas e do desfile. Não nos esqueçamos
de que foi para cantar seus sambas que os
lendários crioulos do Estácio criaram a pioncira Deixa Falar. E com ela, toda uma cultura.
Dos 10 quisitos, o samba-enredo é o único
que o povo já conhece quando vai para a
avenida. E mesmo assim pode haver surpresa.
Quem tem alguma intimidade com os desfiles
sabe que é grande a diferença entre o que sc
ouve nos discos, lançados no fim do ano pela
Liga Independente, e o que se vai ouvir na
hora da verdade. Nos discos, os sambas, embora gravado por pu.xadores e ritinistas das escoIas, soam mais ou menos iguais, arranjados,
ensaiados e cantados segundo a batuta do
mesmo maestro (este ano, Ivan Paulo, que
aliás vai julgar bateria); Na passarela, tudo é
diferente. E a própria escola cantando ao viva
aquilo que foi feito para ser ouvido lá c não na
vitrola. Na Sapucaí, alguns sambas crescem.
Outros, pelo contrário, perdem a força que
pareciam ter.
"Se os discos fossem o bastante
para deci—
observa Aílton Guimarães, o presidente
dir
da Liga — os jurados não precisavam ir ao
desfile. Ficavam em casa e enchendo seu mapa
de notas."
w Melodia — Os sambas-enredo mudaram
muito ao longo dos anos. Já foram um simples
refrão, a partir do qual os tiradores improvisavam interminável versalhada, c já foram tambem peças muito simples, primeira c segunda
partes curtas e fáceis de assimilar. Quando se
oficializou o concurso — exigindo-se que os
enredos tivessem conteúdos patrióticos e ufa-
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á dois anos, ao ganhar o campeonato
com o enredo sobre o poeta Carlos
Drummond de Andrade, a Mangueira
gerou uma polêmica quase tão grande quanto a
criada — pouco mais dc uma década antes —
por Joãozinho Trinta com a apoteose visual de
suas alegorias. Em 1987, as alegorias da Mangueira — assinadas pelo mais antigo carnavalesco da escola, Julinho Mattos — foram consideradas pouco criativas, pequenas se comparadas às
de outras escolas e de pouquíssimo esplendor.
Enfim, longe do visual luxuoso e belo perseguido por várias escolas nos últimos anos. Pois
todos os jurados deram nota 10 à Mangueira
nesse quesito.
A indignação foi grande justamente aí.
Alguns acusavam os jurados de tcrfcm feito uma
opção pelos pobres, outros defendiam o jeito
"pobre" das alegorias da verde-e-rosa, em contraponto com o luxo "abusivo" de Joãozinho
Trinta e seus seguidores.
Na verdade, o motivo da unanimidade da
nota máxima nesse quesito foi outro. Naquele
1987, pela primeira vez os jurados foram anunciados com antecedência e freqüentaram um
curso onde um dos motes, principalmente nesse
quesito, era de que se deveria julgar sem esquecer as características de cada escola. Ou seja, o
luxo está indelevelmente identificado com a
Beija-Flor, enquanto o despojamento visual e o
verde-e-rosa carregado, que muitos consideram
brega, são a cara da Mangueira. Pois os jurados
entenderam a lição, acharam que as alegorias
eram a cara da escola e tome nota 10.
a Polêmica — Com essa indicação, o
então coordenador dos cursos dc jurados, Hiran
Araújo, procurava evitar que eles ficassem excessivamente preocupados com o visual apoteótico (c envolvente), cm detrimento de algumas
escolas que podem fazer belas alegorias, mas
por falta de dinheiro ou simplesmente por gosto
optassem por outra linha e não tivessem, de
saída, uma oportunidade igual a outras escolas
nesse quesito. A polêmica rendeu mais porque
há dois anos o novo visual das alegorias criado
por Joãozinho Trinta já tinha sidoabsorvido por
muitos dos que o criticaram 10 anos antes. E a
frase do carnavalesco — "Quem gosta de miséria é intelectual" — já era repetida pelos próprios intelectuais.
A dificuldade dc sc julgar alegorias e adereços sob esse critério — observando-se as caractcrísticas de cada escola — é de que muitas vezes a
cara de uma escola não é a dela, mas a do
carnavalesco. E este, pelo menos no quesito, é o
responsável absoluto. Vale até falar um pouco
desse personagem — o carnavalesco — figura
imprescindível hoje e inexistente em outros
tempos. E um fenômeno que surgiu no início da
década de 60, mais precisamente no Salgueiro e
na pessoa de Fernando Pamplona, cenógrafo e
formado em Belas-Artes.
Na sua esteira veio uma leva de carnavalescos de formação "erudita", entre os quais Joãozinho Trinta. Sem discutir este ou aquele jeito
de trabalhar, mas só para ilustrar o outro lado,
cita-se o falecido Arlindo Rodrigues que tinha
em seu currículo tantas escolas (Salgueiro, Mocidade, União da Ilha, Vila Isabel, Imperatriz
Leopoldinense) e um estilo inconfundível: belís-
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Alegoria da Vila Isabel: originalidade substituindo o luxo
sinio, barroco, minucioso. A escola despontava
na avenida e todos sabiam: lá vem o Arlindo.
Outro exemplo: a alegria, a crítica c a irreverência, nos primeiros anos desta década, da Caprichosos de Pilares, que encantou a todos, tem um
nome: Luís Fernando Reis. Hoje ele está no
Salgueiro e já passou pela Imperatriz Leopoldinense. E tudo isto é dito porque é nas alegorias
onde está mais explícito o "luxo" ou a "pobreza" das escolas (e esta é uma das grandes
discussões destes tempos), além do estilo dos
carnavalescos.
Esta é a questão filosófica, onde Joãozinho
Trinta deita e rola com suas teses. É ele sem
dúvida o grande mago das alegorias que atraiu
tanto ódio em meados da década de 70 quando
aumentou muito a altura dos carros, colocou
gente em cima e fez um visual de luxo (reparar
que esta palavra nem sempre é sinônimo de
riqueza, mas muitas vezes de criatividade, quando se consegue um efeito especial em um
material inesperado e barato). Joãozinho teve
seguidores e o tema discutido passou a ser as
escolas sustentadas por banqueiros de bicho: só
eles poderiam bancar o tal "luxo". Hoje, com o
dinheiro recebido através da Liga, a verba das

escolas do primeiro grupo praticamente se equivale
Julgando as alegorias do ponto de vista
técnico, exige-se que elas estejam bem acabadas, é importante a criatividade no uso dos
materiais e principalmente que ajudem a entender o enredo. A carnavalesca Maria Augusta —
que fez na União da Ilha um carnaval encantador com o tema Domingo — tem uma frase que
define bem: "Num enredo bem montado, um
cego pode entendê-lo apenas ouvindo a música,
e um surdo também, apenas vendo alegorias e
fantasias". A bem da verdade, algo raro de
acontecer.
a Regulamento — Divide-se o quesito
em três subquesitos. O primeiro, valendo de
dois a quatro pontos, é a concepção (a idéia
plástica transmitindo o conteúdo do enredo) e a
identidade (adequação das alegorias e adereços à
temática proposta). O segundo, também de dois
a quatro pontos, é a originalidade c o efeito. E o
terceiro, um ou dois pontos, o acabamento.
¦S Jurados — Catarina Guedes, Henrique
Moraes dc Carvalho] Lula Vieira, Maurício
Salgueiro e Ricardo Rizzo. Salgueiro foi o único
que julgou no ano passado.
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fantasia
povo gosta de luxo", diz Joãozinho
Trinta. "Luxo não ganha campconato", sentencia Martinho da Vila.
E os dois estão certos. Fantasia de escola de
samba é tema tão complicado — e por isso tão
discutido — que opiniões opostas como estas
podem estar igualmente certas. A Beija-Flor de
Joãozinho já ganhou campeonatos graças às
cores de suas plumas e ao brilho de suas pedras
preciosas. E a Vila de Martinho fez-se campeã,
no ano passado, coberta de palha c de pano
barato.
Essa diferença de opiniões funciona muito,
também, na cabeça dos jurados. De tal forma
que, tirando o conjunto, o quesito fantasia é o
mais subjetivo de todos. Figurinistas, artistas
plásticos, gente de teatro c socialites têm sido os
mais freqüentes julgadores de fantasia, inclusive
em épocas recentes, quando a Liga Independente das Escolas de Samba passou a se preocupar
em redefinir e tornar permanente o corpo de
jurados. A experiência mostra que — apesar do
que diz o regulamento — figurinistas, artistas
plásticos, gente de teatro e socialites são geralmente mais sensíveis ao luxo do que à originalidade. Mas o que dizer da vitória sem luxo da
quizomba da Vila?
O regulamcto é claro. Para começar, cm
nenhum momento fala cm luxo. Pelo contrário,
ressalta que "não importa o material a ser
usado, tecido e outros, e sim a criatividade, a
originalidade, a graça." Uma boa fantasia deve,
mais que tudo, estar rigorosamente dentro do
enredo (com exceção da comissão de frente, da
bateria c da ala das baianas, compartimcntos
tradicionais que podem ou não prender-se ao
tema). Em segundo lugar, o certo seria que as
fantasias fossem confortáveis o bastante para
permitir ao componente desfilar e dançar à
vontade. Por essas duas exigências, já se vê que
um superdestaque. exibindo no alto de um carro
sua milionária c pesada fantasia de rei sol ou
rainha da noite, tão ao gosto dos carnavalescos,
não deveria ganhar pontos.
¦ Fundamental — "Carnaval, antes de
qualquer coisa, é fantasia", disse certa vez
Adindo Rodrigues para justificar a ênfase, segundo alguns exagerada, que sempre dava ao
visual de suas escolas. Na verdade, há carnavalescos que consideram a fantasia tão fundamental que pensam nela antes de pensar no enredo.
E o caso de Sílvio Cunha, 32 anos. 13 de desfile,
estreando agora como carnavalesco da Portela:
"Primeiro, visualizo a escola, ala
por ala,
fantasia por fantasia. Se a idéia me parece boa,
vou para o papel, faço esboços, desenho tudo.
detalhe por detalhe. Só depois de constatar que
as coisas funcional é que passo a escrever o
enredo".
Esse processo meio às avessas — o enredo
partindo das fantasias em vez destas sc adaptarem ao enredo — c. segundo Sílvio, um dos
trunfos da Portela para fazer de seu Achado não
(• roubado um dos desfiles mais harmoniosos e
equilibrados deste ano. Figurinista. homem de
teatro e televisão (largou o emprego na Manchete para se dedicar ao samba em tempo integral).
Silvio não se considera discípulo de ninguém.
Não é tradicionalista, nem se filia a linha de
Joãozinho Trinta:
6 6 jí*^
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Silvio Cunha, carnavalesco cia Portela: a surpresa pelo visual
ano. E um dos modos mais eficazes de surpreender e justamente pelo visual."
Luxo ou originalidade? Silvio entra na discussão ficando no meio. tirando partido de um e
dc outra, em vez de radicalizar:
"Sc eu fosse
jurado, a primeira coisa que
procurava ver era a identificação da fantasia
com o enredo. Depois, a criatividade e a beleza,
entendendo-se por beleza um pouco de cada
elemento, inclusive o luxo. Fantasia é mesmo
íundametal. Enredo não é só texto c samba.
Pensando bem. o publico quer ver o samba na
avenida. E saber pelas fantasias o que está
acontecendo. Isso pode ser conseguido tanto
com simplicidade como com luxo e riqueza."
Mas ele faz questão dc ressaltar que. neste
último caso. não se refere ao custo da fantasia,
mas "a luxo c riqueza para us olhos"
16 Custo — Fantasias custam dinheiro. E
muito. Não se desfila por uma Beija-Flor. por
exemplo, por menos de NCzS 70. A fantasia
mais barata da Mangueira está cm torno dc
NCzS *»•. A do Salgueiro, um pouco mais Em
média, calcula-se que os preços das {Éifásias das
18 escolas do primeiro grupo oscilam de NCzS
30 a NCzS 5 mil. contando-se naturalmente o-

em verdadeiras instituições, com presidentes,
diretores, tesoureiros). Mas há também quem
não desfila porque não pode. a comunidade
mais pobre dos morros ou dos subúrbios afastada da passarela por não ter sequer os NCzS 15
pedidos por uma modesta ala dc índios.Se luxo
não ganha campeonato, pobreza, sabem as escoIas. muito menos.
¦ Regulamento — O quesito fantasia é
subdividido em três subquesitos. O primeiro,
valendo de dois a quatro pontos, refere-se à
concepção (a criação artístiva baseada no enredo) e à propriedade (a adequação, ao tema c aos
passos do samba, das fantasias e dos materiais
usados). O segundo, também valendo de dois a
quatro pontos, diz respeito à originalidade (mancira própria de criar e utilizar as fantasias),
variedade (a diversidade das fantasias na expioração do enredo) e acabamento (o cuidado na
confecção e a uniformidade das fantasias de
cada conjunto). O terceiro, valendo um ou dois
pontos, prende-se ao efeito (a impressão causada
pela utilização e distribuição dos materiais usados nas fantasias de cada ala e também no
conjunto) e a tonalidade (entrosamento. utilizacão e exploração das cores).
s Jurados — Dulce Tup\. Fred Sutter.
Marcelo Silva. Paulo Coelho e Sueli Siambows-

evolução é um dos pontos altos da
escola e quesito que depende diretamente do samba, da bateria e da harmonia. Se estes três vierem bem, a tendência é
uma evolução perfeita. E para julgá-la deve-se
observar a empolgação, agilidade, espontancidade e criatividade dos passsistas e das alas, em
movimentos progressivos e contínuos, como diz
o regulamento.
O mais delicado nesse quesito é o que o
regulamento não menciona, verdadeiro fantasma para os diretores de harmonia também
encarregados do bom andamento da evolução
da escola: os buracos, aquele espaço enorme
entre os componentes que provoca correria de
quem vem atrás, mais afastado. Efeito tão
devastador quanto o do atravessamento do canto, julgado no quesito harmonia.
Hoje cm dia, a experiência de anos de
desfile e a ditadura da cronometragem fizeram
com que as escolas descobrissem em quais
situações os buracos aparecem. Um deles é o
momento da bateria entrar c sair do curral. É
momento delicado, nem sempre bem resolvido.
As alegorias grandes, mas estruturadas, também
emperram o caminho c, como observa Maria
Augusta, as alegorias são dimensionadas para
serem confeccionadas com determinado tipo de
material e para determinado número de pessoas;
muda o material, aumenta o número de pessoas
c o problema está criado.
Para enfrentar tanta situação crítica, para
alguma coisa serve a criatividade. Fernando
Pamplona cita o exemplo dos carros alegóricos
imensos de Joãozinho Trinta, tão criticados
inicialmente. Pois com eles Joãozinho resolveu
dois problemas críticos da evolução: primeiro,
ao colocar os destaques cm cima dos carros —
reclamaram dizendo que as escolas estavam
virando grande sociedade — evitava os espaços
abertos, atrás c â frente de cada destaque, de

pelo menos cinco metros. Como observa Pamplona, é só multiplicar dez metros pelo número
de destaques (c eles não são poucos) e teremos
centenas de metros com buracos durante o
desfile. Segundo, para o alto dos carros não
foram apenas "as bichas exibidas e as ricas de
São Paulo", como diz Pamplona, mas também
as crianças. As alegorias dc João acabaram por
ajudar o samba no pé.
Foi-se o tempo, entretanto, cm que as alas
podiam evoluir criando passos como o da cobrinha, uma fila indiana caminhando sinuosamenj
te. Hoje o tempo mais exíguo faz com que a
escola desfile compacta com pouco espaço para
a dança" de cada um. E impede definitivamente
alas com passo marcado — criticado por muitos
por considerar uma violentação no samba —
mas que teve seu momento, como observa
Hiram Araújo.
O passo marcado surgiu pela primeira vez
com a ala dc Candeia na Portela, década de 50.
Pouco depois a ala Sente o Drama, do Império
Serrano, onde despontava Jorginho do Império,
seguiu a trilha. Inspiravam-se nos musicais amerieanos, mas tinham criatividade, avalia Hiran,
um portelense c autor dc um livro (com Amaurí
Jório) sobre o desfile das escolas de samba.
ia Regulamento — Os jurados devem
observar dois subquesitos. O primeiro, de três a
seis pontos, são a unidade c a cadência, isto é, a
evolução contínua c progressiva das alas c
passistas. São faltas graves os claros e os retrocessos (das alas, e não dos passistas dentro de
uma ala que evolui). O segundo é a garra, ou
seja, a empolgação. o vigor com que a escola se
apresenta, contando dc dois a quatro pontos.
o Jurados — Carlos Alberto Pousa, Cláud® Cunha, Luís Eduardo Rezende, Jandira
Gonçalves e Joel Rufino dos Santos. Os três
primeiros julgaram no ano passado.
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impõem ao desfile um andamento cada vez mais
longe do samba e mais perto da marcha. Crítica que
Marçal não poupa sequer à sua própria escola, a
Unidos da Tijuca, onde diz estar realizando um
trabalho duro, paciente, mas lento, no sentido de
"reensinar a meninada" a batucar direito.
Transformação Muitos fatores têm contribuído para a transformação das baterias nos
últimos anos. O gigantismo é um, gente demais
desfilando, os uníssonos substituindo as variações
de antigamente. O material de que são feitos os
instrumentos é outro, a madeira e o couro cedendo
lugar à lata e à matéria plástica, o que resulta numa
sonoridade excessivamente metálica (característica
acentuada, também, pela predominância cada vez
Um terceiro
maior dos tamborins sobre os surdos)."orquestrado",
fator: o ritmo está a cada ano mais
isto é, as bossas ensaiadas tirando um pouco da
criatividade de cada instrumentista.
Para citar uma das saborosa onomatopéias do
samba, as baterias das escolas estão cada vez menos
"bum-bum-paticumbum-prugurundum" e cada vez
mais "plac-plac-plac-tiplac". Detalhe ao qual, tudo
indica, os jurados começam a ficar atentos. No ano
passado, a Mangueira que Marçal cita como exceção foi a única a ganhar nota máxima de todos os
jurados (então quatro). E nada menos de cinco
escolas saíram da Sapucaí sem o consolo de um
único um único 10.
A bateria é o quesito mais técnico de todos. E
também o mais importante. Mais técnico porque,
assim como não há nela lugar para enganadores.

bateria é o coração da escola. É ela que
determina o andamento, a cadência, a
pulsação do desfile. E como cada coração
bate de um jeito, é ela também o centro das mais
acirradas discussões do mundo do samba. Uma: o
número cada vez maior de ritimistas não estaria
influindo negativamente no resultado? Outra: o
excesso de bossas — paradinhas e repiniques —
não tenderia a descaracterizar o ritmo? Outra mais:
as baterias estarão passando por uma evolução
natural e inevitável, ou caminham, perigosamente,
para transformar o samba em marcha?
Há quem afirme que, de modo quase imperceptível (já que o ouvido do leigo raramente atenta
para certas sutilezas rítmicas), a bateria é o clemento que mais se modificou ao longo da história das
escolas. Exagero. Modificou-se muito, é verdade,
mas não tanto quanto o samba, o enredo, as
alegorias, bem mais diferentes há 20, 30 anos.
Talvez, por ser ela o coração da escola — e um
quesito tão imoportante que vale para desempatar
duas ou mais escolas com mesmo total de pontos —
o que acontece com a bateria parece mexer mais
com o sambista. Daí das discussões.
"Estão certos os
que dizem que samba está
virando marcha", diz Nilton Marçal, 58 anos, com a
autoridade de quem. muito provavelmente, é o
maais admirado e respeitado de todos os diretores de
bateria. Segundo ele, à exceção da Mangueira, de
batida mais tradicional, todas as baterias que serão
ouvidas este ano na Sapucaí sofrem do mesmo mal:
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exige dos jurados conhecimento muito além do
simples gosto pelo samba. Por isso, tem-se evitado
repetir erros de anos passados, quando até o craque
Sócrates foi jurado do quesito.
Estrutura Uma bateria de primeiro gnipo,
hoje, tem entre 100 e 300 figurantes. Tanto as
fantasias como os instrumentos são bancados pela
própria escola. Estudiosos do assunto têm observado que não apenas por isso a bateria é um segmento
único na estrutura do desfile. Em algumas escolas
os presidentes das baterias seriam os chamados
"donos do tóxico" no morro ou no bairro. Assim,
durante o carnaval, ocorreria uma espécie de
trégua com a polícia, possibilitando que gente do
tráfico, fichados ou perseguidos, pudesse desfilar
sem problemas. Terminado o desfile, guardados
surdos, taróis e tamborins, fica tudo como dantes.
Pelo menos, até o próximo carnaval.
B Regulamento Embora o julgamento
da bateria seja dos mais técnicos e difíceis, o
regulamento é simples e direto. Determina apenas
que o jurado observar a cadência dada pelo ritmo,
deverá apresentar marcação firme e precisa,
qi-e
"podendo ser variada e diversificada através
de
breques e paradas". São permitidos desenhos rítmicos e deve ser respeitado o estilo de cada escola.
Notas de 5 a 10.
H Jurados Antônio do Espírito Santo,
Cláudio Luís Mateus, Ivan Paulo da Silva, Luís
Carlos Torquato Reis e Teófilo Pereira Lima. Só o
primeiro julgou no ano passado.
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História pareceu esgotar-se e uma nova geração
de carnavalescos ousou substituir o tradicional
"porque me ufano do meu
país" por outros lemas.
Há quem atribua ao Salgueiro de Arlindo Rodriguès e Fernando Pamplona essa ousadia, mas o
fato é que, a partir da metade dos anos 70, todas
as escolas — umas mais que outras — partiram
para enredos que iam de Ilu-Ayê ao Quizomha,
passando por toda sorte de abstratas temáticas das
quais Joãozinho Trinta tornou-se uma espécie de
profeta:
"As escolas de samba realmente são uma
ópera de rua. O enredo deve ser concebido em
termos de algo que reflita a grandeza, o esplendor, a magia do carnaval. É tudo que importa.
Simples? Despojado? Nunca. Quem disse que
crioulo tem que ser despojado? Crioulo já é
despojado o ano inteiro."
Daí Joãozinho preferir enredos como Sonhou
com rei dá leão ou Vovó e o rei da Saturnália na
corte egípcia à História do Brasil. Hoje, a liberdade é total. Valem temas concretos e abstratos,
históricos ou ficcionais, nacionais ou, como gosta
de dizer Joãozinho, universais.
n Regulamento —O jurado deve dividir seu julgamento em duas partes. A primeira,
valendo de dois a quatro pontos, trata da concepção do enredo. Diz respeito ao tema e à originalidade, ao argumento e ao roteiro, isto e, como
cada um desses itens foi concebido. A segunda, de
três a seis pontos, é a execução. Quer dizer, o
modo como o desfile passou do papel para a
passarela, considerando-se o respeito ao tema e
ao roteiro, o aproveitamento, a clareza e a
apresentação.
0 Jurados — José Clécio Quesado, Pedro Arídio Gomes Coelho, Rogério Fróes, Sebastião de Oliveira e Thilmar Jorge Graça. Só
Quesado julgou no ano passado.
Marcelo Carnaval
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pessoal das escolas até hoje não perdoa
Sérgio Porto pela impiedosa crítica contida em seu Samba do crioulo doido, cuja
letra, como se recorda, conta a história de um
compositor obrigado a fazer um samba sobre o
enredo A aluai conjuntura. Mas a crítica procedia.
Os enredos bolados pelos carnavalescos ainda não
chegaram a endoidar compositores a ponto de
dizerem que Xica da Silva se recusou a casar com
Tiradantes — ou que este se elegeu Pedro 11. Mas
quase. Enredo complicado sempre foi — e ainda é
— o tormento do sambista. E geralmente está na
cabeça do carnavalesco que o criou e de ninguém
mais.
0 enredo é o tema sobre o qual a escola vai
realizar o seu desfile. A ele deve prender-se quase
todos os outros quesitos: samba, fantasias, alegorias & adereços, comissão de frente (não obrigatoriamente), harmonia, conjunto, bateria. Por isso,
acabou sendo o que mais influiu na transformação
das escolas.
0 primeiro desfile da história aconteceu em
1932 e já no ano seguinte instituia-se o enredo.
Dois anos depois, a Prefeitura começava a intrometer-se no espetáculo, através do seu Conselho
de Turismo então dirigido por Lourival Fontes (o
mesmo mais tarde seria comandaria o DIP). Esses
dados explicam por que — com o desfile passando
a fazer parte de um regulamento que acabaria
tendo suas diretrizes ditadas pelas próprias autoridades da ditadura Vargas — os enredos passaram,
já nos anos 40, a endoidar o sambista.
Transformação — Por muito tempo se
exigiu que o enredo fosse sobre tema nacional.
Estimulou-se o ufanismo, sugeriu-se que as escoIas usassem como temas episódios e personagens
de nossa História, ou que cantassem as belezas e
riquezas de nossa terra. Multiplicaram-se enredos
sobre Abolição, Tiradentes, Bahia. Até que a
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dc frente
comissão de
Poeta:s, sambistas,
PoWas,
Drummond, na comissao
sambistas. amigos
aminos de Drummond.
frente da Mangueira em H7
"Os mais
comissão de frente dc burrinhas:
M comissão dè frente é um dos ciegros enormes dc peruca de Xuxa, tanga dc
oncinha e montados em motocicletas, pervelhos protestaram na época", recorda
IrL mentos mais tradicionais da escola
feita síntese so enredo Tupinicópolis, um
dc samba c dos quesitos onde é
Pamplona.
no
foi
incorporado
Hoje,
máxima.
tirar
a nota
fácil
Quase não há
jurado desse quesito, o Embaixador Raipróprio
já
mundo dc Souza Dantas, deu nota baixa.
regulamento do julgamento, desde que
como errar, pois há apenas duas formas
Segundo se soube, por não ver dignidade
venha fantasiada de acordo com o enredo.
de se apresentar uma comissão de frente.
cm tal comissão dc frente. E ano passado,
E comum que sejam convidadas pessoas
Originalmente, e esta é uma tradição que
vem dos ranchos, ela é composta pelos
a Mangueira se deu mal nesse quesito. O
amigas do homenageado da escola aquele
veneráveis da escola, gente que c a síntese
ano. Assim fez a Mangueira convidando
enredo era sobre o negro c a comissão de
de Chico Buarque. Affonso Romano de
de sua ancestralidáde e resistência, e vem
frente vinha com artistas simbolizando
"os negros
SanfAnna e outros poetas (enredo sobre
abrindo o desfile saudando o público.
que deram certo". A museóloCarlos Drummond de Andrade) e a MociComo diz o compositor mangueirense dc
Fernanda
Camargo-Moro achou que
go
dade Independente fará este ano apresen86 anos. Carlos Cachaça: "É a introdução
era racismo e tirou da Mangueira o predo grupo no desfile".
tando de João Bosco a Ronaldo Bòscoli
cioso ponto que deu a vitória à Vila.
A comissão de frente não dança. Vem
(enredo em homenagem a Elis Regina).
Regulamento — É facultativo
A Imperatriz Lcopoldinensc, há alem passos lentos, geralmente cumprimcnela faça ou não parte do enredo. Num
que
ta com o chapéu e. quando em vez.
guns anos. causou sensação ao trazer um
caso ou noutro, o quesito cm dividido cm
executa alguma coreografia rigorosamengrupo de belíssimas mulatas para abrir a
dois subquesitos. O primeiro, de três a
te ensaiada. Costuma ser composta pela
escola. E Pamplona recorda deliciado a
cinco pontos, refer-se à atitude, a forma
velha guarda da escola ou por sua ala de
Caprichosos de Pilares (cujo enredo dizia
"Elegância,
gentil, elegante e coordenada dos compocompositores.
que quem casa quer casa) cuja comissão
postura e a
nentes desfilarem. A segunda, de dois a
dignidade intrínseca de cada um são imde frente vinha fantasiada metade de
cinco
pontos, a indumentária, consideranhomem (fraque), metade de mulher (vesportantes". no entender do carnavalesco
o efeito, o apuro da confecção, o
do-se
Fernando Pamplona.
tido de noiva). Conforme a posição só se
acabamento
e, se for o caso. a adequação
Foi exatamente ele quem. em 1965. no
via um dos lados.. De frente, cada compoenredo.
ao
um
Salgueiro, mudou essa tradição. O enredo
casal.
formava
nente
Jurados — Aníbal Miguel La Vaicontava a história do carnaval carioca e
Qualquer que seja a forma, o acabaPamplona pesquisou que a primeira festa
le. Maria Elisa Manzilli, Miriam Glória
mento da roupa aí á fundamental, mas
carnavalesca foi uma cavalhada realizada
Duarte da Costa. Orlando Miranda e
Raphael D a vi d dos Santos Filho Só este
detaíhc< \um ano em que a Mocidade

uitos dos que assistem ao desfile não
sabem exatamente o que é a harmonia de uma escola. Para começar, cni
nenhum momento se deve confundi-la com
harmonia musical. Ou com harmonia de cores.
Ou com harmonia entre as alas. Estes são
objetos de outros quesitos, embora, no passado, jurados desinformados tenham feito confusão tão grande que andaram premiando com
notas altas escolas que não mereciam.
Harmonia de uma escola é o modo como sc
combinam ritmo & dança, canto & ritmo,
canto & canto. Em outras palavras, os figurantes devem dançar rigorosamente dentro do
andamento imposto pela bateria, o samba deve
ser cantado dentro do ritmo e, finalmente, as
vozes de toda a cscolam devem estar perfeitamente entrosadas umas com as outras.
Antigamente, quando a passarela não contava com equipamento de som tão sofisticado
como os de hoje (e as vozes dos puxadores não
eram ouvidas com nitidez por toda a escola),
era comum o chamado atravessamento, isto e,
as alas da frente estarem cantando um trecho
do samba e as de trás outro. Muitas escolas
perderam carnavais por esse grave erro, que de
fato resulta numa espécie de cacofonia prejudiciai a todo o desfile. Hoje, sendo raro o
atravessamento, as atenções dos jurados concentram-se mais na coreografia da escola (ritmo & dança) e na obediência da melodia ao
andamento imposto pela bateria (canto &
ritmo).
Exército — As escolas contam com um
verdadeiro exército dc diretores de harmonia
para se assegurarem dc que sc sairão bem no
quesito.Houve tempo cm que um diretor de

harmonia tinha que ser como mestre Jaburu,
um negro imenso, cara amarrada, vara na mão,
impondo, mais que respeito, medo aos desfilantes. Hoje, porém, há outros estilos.. Cada
escola conta com 20 a 40 homens especializados na tarefa de impedir atravessamentos,
claros, retrocessos, figurações indesejadas, desarmonia enfim. Laíla, da Beija-Flor, é estilo
desta década. Trabalha mais com a cabeça do
que com a garganta: faz muito gritando pouco.
Os jovens diretores da Unidos de Cabuçu —
talvez a escola que mais cresça entre as do
primeiro grupo — também têm estilo novo.
Carlos Werneck acredita na força dos ensaios,
como num bale. Isso desde os tempos cm que
era da Caprichosos. Ele nem parece exercer na
escola as funções de "sargento" de um Jaburu.
É branco, boa pinta, 32 anos, fala mansa. E
trabalha o ano inteiro dc paletó c gravata como
funcionário da Atlantic.
ffl Regulamento — O quesito também é dividido em três subquesitos. O primeiro, dc dois a quatro pontos, é o da harmonia do
canto (todo mundo cantando corretamente
letra c música, sem atravessamentos). O segundo, também de dois a quatro pontos, o da
harmonia do samba (entrosamente perfeito da
melodia do samba com o ritmo). E o terceiro,
um ou dois pontos, o da harmonia do ritmo (a
manutenção do andamento da dança dos componentes em função do ritmo imposto pela
bateria).
h Jurados — Denira Costa Rosário,
GÍaucenira da Costa, João Batista Cordovil
f ilho, Rivaldo Santos e Waltcr Lopes de
Carvalho. Nenhum dos cinco julgou no ano
passado.
Barrolo
Gilson
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Tini Lopes
samba de Noel Rosa,
um dos maiores compositores da
©antológico
MPB. dava a exata dimensão dos
locais onde nasceu, cresceu e se fortaleceu a manifestação cultural mais genuínamente carioca. Hoje, samba não se faz só
no alto do morros, a polícia não corre
mais atrás de sambista e a sensibilidade se
espalhou pelo asfalto. Mas, mesmo assim, resiste o clima de alegria nos redutos
onde o samba fez a sua história.
Nos morros de São Carlos, Mangueira e da Scrrinha, berço da escola de
samba Império Serrano e Oswaldo Cruz
— uma estação depois de Madurara — e
onde debaixo de uma árvore gçrminiou a
Portela, a saudade permanece na alma
dos sambistas mais antigos.
No alto do morro de São Carlos, no
Estácio, num lugar conhecido como Largo da Bica, dona Anastácia, 85 anos.
conta nos dedos as vezes que desceu a
colina nesses últimos 20 anos. Ela lembra
com dificuldade dos carnavais da Praça
Onze e do bloco Deixa Falar que deu
origem à primeira escola de samba do
Brasil, em 1928. Naquela época, segundo
dados do IBGE, a cidade tinha quase
dois milhões de habitantes. Hoje, nos
dias de carnaval, dona Anastácia se contenta em escutar o batuque que vem lá de
baixo, da Passarela da Samba.
O lendário Ismael Silva, que organizou em 1928, junto com um grupo, a
primeira escola de samba, foi lembrado
na semana passada pela família Mendondas mais tradicionais da comuniça.
'(jadeuma
de São Carlos. A ala " Deixa Falar"
é uma homenagem ao fundador das escoIas de samba. Dona Áurea, 71 anos, não
esquece de Ismael, das suas brincadeiras
e dos sambas que compunha de improviso. numa mesa de botequim. " Era um
homem brincalhão, dizia muitas graciilhas e era disputado pelas mulheres",
recorda Áurea, olhando a fantasia de

árabe da ala. E toda a família promete
fazer sucesso no desfile da Estácio de Sá,
na próxima segunda-feira, na Passarela
do Samba.
Mas se o bairro Estácio de Sá ganhou
a fama de ser o lugar onde nasceu a
primeira escola de samba, a Mangueira
virou um celeiro de sambistas de primeira
linhagem e de samba no pé. No Buraco
Quente, a entrada do morro mais cantado
do Brasil, o tititi já tomou conta da
comunidade. A notícia de que Carlos
Cachaça, 85 anos, autor do primeiro
samba de enredo da Estação Primeira,
cm 1931, parceiro de Cartola c amigo da
fina flor da malandragem do Estácio na
época das fundação da Deixa Falar, não
vai desfilar este ano correu o morro, em
lugares como Santo Antonio e Chalé. "
Estou adoentado, não estou com disposiçáo", disse o compositor na sua casa
verde e rosa no pé do morro da Mangueira.
Carlos Cachaça, dono de uma memória invejável, lembra dos amigos Ismael,
Brancura, Rubens Barcelos, o seu irmão
Bide e outros bambas do Estácio. " A
gente sempre estava por láe, quando a
polícia chegava, batendo em todo o mundo. a turma corria c ia se esconder na
Mangueira", lembra Carlos Cachaça. Para dar um toque de intimidade entre as
duas comunidades daquela época, ele
lembra de Juvenal Lopes, um dos maiores presidentes da verde c rosa, nascido
na Estácio c criado na Mangueira. O
compositor se recorda das festas da antiga Praça 11, na casa das negras velhas,
como Tia Ceata, que faziam festas que
duravam dias. Os convidados eram os
batuqueiros vindos tanto do morro de
São Carlos, como da Providência, local
onde, no início do século, um grupo de
negros remanescentes da Guerra dos Canudos formaram a primeira favela da
cidade. " As festas eram boas, muita
comida, bebida e samba", diz com saúda-
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de Carlos Cachaça, autor de mais de 200
composições.
Entre os morros da Tijuca, Borel,
Formiga c Salgueiro, não há dúvida de
que o mais famoso é o que leva o nome
da cscola de samba fundada em 1953 e
que tem as cores vermelho c branco. A
importância histórica do Salgueiro é atribuída à comunidade que ocupou o morro
na década de 20. Segundo um dos mais
apaixonados salgueirense, o jornalista e
produtor de shows Haroldo Costa, a
maioria negra do interior de Minas Gerais, chegou ali trazendo na mudança as
folias de reis, o calango, o jongo e outras
tradições.
Mas naquela época não era o Salgueiro que despertava atenção dos sambistas
que se concentravam, principalmente no
Estácio, Mangueira e Madureira, e sim a
Unidos da Tijuca. Ela participou de uma
reunião, em 1931, onde se decidiram as
cores das escolas que desfilariam no ano
seguinte. A reunião foi na casa José
Espinguela, um mangueirense doente.

segundo o pesquisador Hiran Araújo, e
dela participaram Paulo, pela Portela;
Ismael Silva, representando a Estácio;
Saturnino, pela Mangueira; Zé Comissário, pela Favela (era como se chamava o
morro da Providência) e Paulo Pereira
Filho, pela Unidos da Tijuca.
Na reunião, ficou decidido, através
de sorteio, que cores teriam as escolas:
Mangueira ficou com as cores verde e
rosa; Portela, com azu! e branco e a
Estácio com vermelho e branco.
"O carnaval
para mim é da Mangueira prá cima e a grande capital é Madureira, com a Portela e o meu querido
Império", diz com orgulho Dona Yvonne
Lara, cria do morro da Serrinha, ali em
Madureira, onde se dançava jongo e
caxambu e onde foi organizado o bloco o
" Prazer da Serrinha",
que mais tarde
virou a escola de samba Império Serrano.
Companheira de partido alto de Clemcntina de Jesus, Cartola e Xangô da Mangueira, ela critica os sambas-enredo de"
hoje por considerá-los muito corridos.

Antes era mais bonito, tinha melodia,
mais poesia", conta Dona Yvonne , uma
das mais criativas intérpretes do samba
que fala de" Cartola e Ismael Silva com
devoção: Eles são a alma do samba". O
seu primo Mestre Fuleiro, um dos fundadores da cscola, um bamba nos passos do
samba e na dança do jongo. gosta do
samba como da vida. " O samba é raiz e
também nasceu aqui", diz o diretor de
harmonia.
A Rua Clara Nunes, onde fica hoje o
Porteláo, divide exatamente os bairros de
Madureira e Oswaldo Cruz. Aos sábados
e domingos, nesta época do ano, é samba
só. Manacéia, 67 anos, autor de Quantas
lágrimas e integrante da Velha Guarda da
Portela, fundada e idealizada por Paulinho da Viola, diz que naquelas bandas
também se fazia samba de primeira. Ele
lembra da disputa com os sambistas do
Estácio e da Mangueira que cariavam
dizendo que no subúrbio ninguém fazia
samba.
Debaixo de uma frondosa manguei-

ra, no quintal da sua casa em MaduWíta,
ele se recorda, cantarolando, de urfl^íílnba feito por Paulo da Portela: " Parnque
havemos de mentir/ o samba está é bom/
venha ver não é história/ se por acaso
estou errado/ dou a mão a palmatória/".
Para Manacéia, essa foi a resposta às
" lá de baixo"
provocações do pessoal
o
maioral.
Aliás,
informa o
se
achava
que
compositor, foi por isso que o Noel' fez
aquele samba Palpite infeliz. Ligadò à
Portela desde dos seus primeiros aiiós.
ele lembra da dificuldade que havia 'fftra
a escola que antes era o bloco " Vai como
pode". No dia de desfile, os portelénses
iam de trem para o centro da cidade
carregando a única alegoria, representado o samba enredo. " A gente colocava a
alegoria no vagão logo atrás da locomotiva e, apesar de todo o cuidado, ficávamos
todos sujos", diz Manacéia quê era menor e ficava ajudando a segurar a corda.
"Também, antes da meia-noite, o desfile
já tinha acabado. O único remédio ira
ficar bebendo pelos bares e tendinhas ali
da Praça II. Dá uma saudade danada."
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Alam Gaballero
A raiz é a mesma. E na
árvore genealógica do samha. algumas famílias são a
própria razão de ser de algumas escolas de samba. Foiam fundadoras,
desfilam
ate hoje e através de filhos,
netos c bisnetos formam
uma linhagem nobre preservada no amor às escolas, na
dedicação integral c na
ocupação de postos-chave na
cscola. A estes os descendentes daqueles que originaram essa história — uma
história com H maiúsculo —
aos quais os descendentes
destes fundadores chegaram
não por pistolão. mas pelo
aprendizado c talento. São
diretores de bateria e liarmonia,
baianas, passistas,
mcstrcs-sala
e portabandeiras c aí competência é
fundamental.
Enveredar pela história
dessas famílias c fácil. Há a
família de Natal da Portela;
sua irmã.
Tia Vicentina,
mestra no samba c na feijoada, recentemente falecida;
seus filhos Nczio (fundador
da GRES Tradição) e Mazinho. casado com Wilma da
Portela. Cada escola tem a
sua, ou mais de uma. c são
muitas as famílias. Difícil c
delimitá-las. Não raro muitos têm mais de um casamento. há os filhos de fora
do casamento c consideramse irmãos aqueles que foram
criados juntos. E para eles
quem é da comunidade tambem faz parte da própria
família.

gene
aidgi

Mestre Fuleiro. Faísca e /•Mcidcs Gregório. mestres da harmonia e da bateria
Império:
Três
que

famílias
contam

mesma

a

história

não se pode dizer que a família
Santos c dona do Império SerraSó no
porque esta escola caractcrizou-se por não ter donos. Mais: foi sempre das que melhor cantou o tema liberdadç, como o clássico samba-enredo de
Silas de Oliveira e Mano Decio da Viola
Heróis ila Liberdade, de 1969: "Já
raiou a liberdade a liberdade já raiou
es$à brisa que a iu\entude afaga t essa
chama que o ódio não apaga
pelo
universo é a evolução em sua legítima
razão".
E também porque duas outras familias — a Oliveira c a de Alcides Gregório
disidiriam com os Santo-, essa "propriedade" do Império. Na fundação da
escola estavam lá os irmãos João c Sebastiâo de Oliveira [Tião blolequinho). He»
lio e Antonio dos Santos, o mestre Falaro. até hoje diretor de harmonia da
cscola. c Alcides Grecóno. A própria
história da fundação c um bom evempio.
Lram todos do Pra/cf da Serrinha. cscola
dirigida com mão de ferro por um portu*
£ucs Alfredo Consta ouc ve aclha^d dono

de tudo pois alguns dos ensaios eram
feitos em sua casa.
Em 1947, Mano c Silas compuseram
um samba que não era do agrado de seu
Alfredo pois o enredo foi desenvolvido
por um ex-portclense. Ele queria outro e
na hora do desfile, seu Alfredo impôs sua
vontade. A escola perdeu. Os desçontentes fundaram o Império Serrano. É história que dona Ivone Lara. compositora e a
primeira mulher a vencer a disputa de
samba-enredo numa escola-de-samba
lembra muito bem: prima de Fuleiro e
Hélio, dona hone era também nora do
temido seu Alfredo Costa. Fuleiro, por
sua vez. era casado cotn uma sobrinha de
Costa.
O núcleo da escola era formado pelo
pessoal da estiva, gente que trabalhava
no Cais do Porto, do Sindicato da Resisténcia. Talvez por isso o sentido democrático que sempre imprimiu â escola.
Ganhavam bem para os padrões da época
c eram comuns os anéis de ouro. brílhando nas mãos negras e fortes. Dona Ivone
recorda: "Hoje é tudo lata. Tinha nego
ate com brilhante no dente".
Vaidosos mesmo. Dois anos depois
de fundados, inovaram desfilando de paletó — branco, marinho ou cin/a —.
impecáveis luvas brancas, calça estreita,
sapato bico fino e chapéu de aba larga.
Hélio. Fuleiro e Alcides Gregono. entre
eles. unidissimos ate boje. tanto que os
dois consideram Alcides seu irmão. Cres-

O filho de Fuleiro, recebeu do pai o
mesmo nome de batismo, o mesmo apelido e o mesmo trabalho: o cais. Sc Mestre
Fuleiro é diretor de harmonia até hoje,
Toninho Fuleiro, o filho, é diretor de
bateria, ao lado de Faísca, filho de Aleides Gregório: "Tenho este nome só no
samba: na guerra, sou Alcides Jacinto",
diz ele sorriso largo, aos 6S anos.
Faísca. (Marco Antonio Pereira Guimaráes) 22 anos. crioulo magro, mantém
a vaidade dessa linhagem: não dispensa
os óculos espelhados e o bonezinho de
palha para dirigir os ensaios da bateria. O
mesmo cargo de seu pai. Alcides, mas faz
"Cheguei até aqui com
questão de dizer:
muita luta que foi isso que ele me cnsinou. Toco todos os instrumentos, sou
passista c já fui "Omcstre-sala". O pai
Alcides comenta:
Faísca trabalha como eu. quem não tocou direito leva
varada. Dizem que ele é o melhor diretor
de bateria, mas isso eu não sei. Só sei que
cu era".
Tio Hélio e seus tres filhos saem na
escola: Mestre Fuleiro continua firme na
direção da harmonia — é aquele que
cuida para que a escola desfile sem atravessar — e gosta de dizer que não faz isso
com autoritarismo: "Controlo o elenco,
não como um domador de tigre, msharmonieamenie". E se csouecc de reíerir-se à mãe. vovó Tereza. matriarca da
família ímperiana. joneucíra, que morreu
com mais de 110 an.>s.~Mcstie Fuh ir». 77

,
D. Fia, matriarca de família de artistas e baianas
família — e são mais de 50 — incorporarse ao Salgueiro. A sua história é simples,
Salgueiro:
começa com a vinda de sua mãe, de
Minas, onde era lavradora. acompanhada
O matriarcado
das filhas (Nair, Marli. Olinda. Lecí e
Maria Hilda) e do filho Geraldo. }ir;i
década de 30 e no mesmo ano começaram
vive
para
que
a desfilar numa das trés escolas do morro
Em 1953, ajudaram a fundar o Salgueiro
fazer escoia
e hoje saem todas na ala das baianas e
/
Geraldo é da Velha Guarda.
verdadeiro matriarcado o que
O resto da história da família confunE reina numa família salgueirense.
de-se com a própria história da cscola.
Na verdade, os maiores expocnNoites a fio bordando a fantasia, meses
tes dessa família são homens, artistas,
seguidos freqüentando os ensaios. Os
com disco gravado c fama no mundo do
filhos de seu Iraei (a mãe deste também
samba; Família que tem seu Irncí Serra.
73 anos. violonista, até hoje apresentanpastora) e dona Fia seguindo o caminho.
Das filhas, Lueí ••ai como componente c e
do-se em clubes de subúrbio e três de
seus filhos: mestre Louro, diretor de
Gcorgette já foi porta-bandeira por trés
anos.
bateria da escola, da-, melhores desta
cidade: Chiqumho do grupo Originais do
E asMin continua a descendência. O
Samba, dos primeiros conjuntos a gravar
filhos de Louro (Louri\a! de Souza Sere vender muito com o samba. O outro c
ra), Sidney e Silvinho, saem na bateria:
Almir Guineto. milhares de discos vendicomo as f.ihas. Simone e Sheila, esta
dos. que sc lançou com um pagode (c porta-bandeira da Alegria da Passarela.
eram os primórdios dessa moti.i que toExatamente como todos os filhos e netos
nou conta da cidade) que fez sucesso.
das irmãs de Ra. Nunca houve discordãnDepois de lamentar os muitos problemas
cia cm desfilar ou não no Salgueiro, ou
do quotidiano, vinha o refrão que ficou
melhor, apenas uma. Louro, quando mefamoso: "Deus está até de saco cheio. / .
mno. detestava fantasiar-se e choras a
Mas neste pagode. Guineto teve uma como um condenado para desespero de
mulher com.* parceira. Nair de Souza suj mãe. dona Fia. Hoje. difícil é cn eontra-!o fora do Salgueiro. Imrv-sivcl ser
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guarda
jovem
Gilmara,
de 10 anos,
a porta-bandeira
Jocenir e Gilmara
Nani Rubin
eles não demoram muito a aprender que
tudo passa quando os surdos, tamborins e
A primeira vez que entram na aveniNasce uma nova
começam a esquentar. E hora
repiniques
a
tão
forte
da o coração bate
quanto
de mostrar para quem quiser ver a lição
bateria de suas escolas. Os olhos brilham
aprendida na Serrinha, Mangueira, São
como lantejóulàs e paetês dc fantasias.
dupla
no morro
Carlos ou no bairro de Vila Isabel, onde
Sentem um friozinho no estômago. Filhos
nasceram e cresceram embalados pelo
dc gente famosa, como Tunico, 15 anos,
da
Mangueira
ritmo do samba, samba que adoram e
caçula de Martinho da Vila, ou de anôniano era 1984, inauguração do Sambódromos cidadãos dos morros cariocas, como
prometem perpetuar.
II mo. A Mangueira, última escola a desfilar
Luclana Leal
na segunda-feira, fez o caminho de volta na
avenida levando a reboque uma multidão empolgat\jv
m*:
Tunico
(t
da com a onda verde e rosa. Jocenir Santana da
Silva, então com nove anos, saía pela primeira vez
na escola e não resistiu. "Chorei muito, muito
Das
almofadas
mesmo. Caramba! Nunca vi a Mangueira sair assim", emociona-se o garoto.
Gilmara Jesus de Melo, 10 anos, acompanhou
a
ao
tamborim,
o entusiasmado desfile pela televisão, louca de
vontade de estar lá. Quatro anos depois realizou o
mestredesejo, saindo na ala de porta-bandeira e "E
samba
do
trilha
uma
sala mirim da escola, junto com Jocenir.
emoção incrível, é uma emoção incrível", repete,
uando era bem pequeno, Antonio João e
tentando descrever a sensação do desfile.
141 Pedro Cuniné Ferreira costumava dormir
Jocenir e Gilmara fazem parte do cenário do
ouvindo historinhas como Chapeuzinho
morro da Mangueira. Engatinharam ouvindo samVermelho e cantigas de ninar. Não qualquer cantiga
ba, deram os primeiros passos atentos ao samba,
de ninar. O repertório do pai incluía consagrados
desceram e subiram as vielas do morro com os dois
sambas criados em Vila Isabel, que Tunico, apelido
Pifiil
naturalmente,
pés metidos no samba. Acabaram,"Dancei,
que abrevia o nome considerado engraçado pelo
I
dancei,
na ala das crianças da Mangueira.
dc 15 anos, aprendeu a gostar desde cedo.
garoto
<f^gmrn
lf-f
"Desde
ala
de
mestrevaga
na
uma
tinha
Até
com
samba",
dancei.
II
me
acostumei
que
pequenininho
1! .'¦ V'
sala e porta-bandeira, eu se inscrevi e passei", relata
confirma o filho mais novo de Martinho da Vila.
cresJocenir.
Tunico cresceu batucando em almofadas,
da
Vila,
dc
Martinho
filho
Para Tunico,
ceu mais um pouco batucando na geladeira e
De lá para o posto de primeiro mestrc-sala da
só dá samba na cabeça
acabou batucando na Unidos de Vila Isabel, onde
versão
mirim da Mangueira, a Mangueira do Amatoca tamborim. "Bato cm todas as peças, mas
nhã, bastou o olhar da presidente, a cantora Alcioacertar a melodia de uma canção. Jorge da Vila, o
tamborim é mais alegre", considera. A paixão pelo
ne, que o juntou a Gilmara, primeira portaCavcirão, um dos diretores da escola, acha que ele
samba não se manifesta somente na véspera do
bandeira da escola. A dupla deu certo quando
"Esse
rapazinho
o
dia
do
frente.
tem
muita
estrada
chegar
carnaval, quando fica ansioso para
pela
estreou no carnaval do ano passado. "A gente se
ainda não aprendeu a tratar o couro, é um destruidesfile. Para ele, todos os outros dias do ano têm o
entrosa muito bem", garante Jocenir, enquanto
dor de bateria", critica zombeteiro, referindo-se ao
samba como fundo sonoro ideal.
zomba da bandeira feita pela parceira para treinar
"Adoro samba", diz. E Tom Jobim, João
fato de ter acabado com o instrumento, agora
enquanto o carnaval não vem.
substituído por um piano.
pensar. Em consideQjjberto, Caetano. Rock, nem"uma
É uma bandeira caprichada: plástico azul preMas emoção mesmo ele sente quando a batetortura nos meus
rftção aos amigos, o rock —
"Aí
cabo de vassoura. Identificando a escola, uma
so
cm
—
uma
dá.
é
concentração.
formar
ria
na
começa a
tem lugar garantido nas festas que
ouvidos"
folha dc caderno branca com a palavra Mangueira
loucura, fico nervoso, o coração bate rápido",
:Mas quando ouve falar em heavy metal fica nervoso.
cm letras verde e rosa. Antes, até pano de"o chão
confidencia, os olhos fechados de quem parece estar
um disco que ganhou da
,Há pouco tempo, escutou "Aquilo
mais
serviu para rodopiar no papel que considera "É
na
é
antecipando
o
momento
maior
do
samba.
é
música,
Que,
não
gravadora de Martinho.
a
bacana da escola". Jocenir tem opinião igual:
sua opinião, está mais vivo do que nunca. "Que
.barulho, me deu vontade de quebrar cm pedacicoisa mais bonita na avenida", concorda, cheio de si
-nhos". irrita-se.
nada!",
é
esse
do
samba
morrer?
Morre
papo
por acumular a mesma função na Unidos de Jacaréafirma, com o aval que lhe dão os seus 15 anos de
O garoto entende é de samba. De vez em
paguá.
intimidade
com
o
assunto.
solicita
o
é
acordado
para
que
pelo pai,
quando

Carla Rio

m

%
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Enquanto odia dodesfilc nao chega, Jocenir e Gilmara ensaiam na Mangueira com a
bandeira de plástico que ela mesma fez
Mas o garoto é fiel à terra onde nasceu. "Sou
Mangueira doente", confessa. Bom sujeito ele
também é: "Me amarro num samba. Não perco
um." Para dançar não recusa uma música lenta.
Aliás, a escolhida por Gilmara quando não está
ensaiando os passos que daqui a uma semana
encantarão o público do Sambódromo.
"Tu deita assim dc
joelho e fica rodando no
chão, aí eu vou e fico rodando em volta", ela
combina com Jocenir. Mas na hora não vai ter
espaço para palavras. "A gente se olha e sai
sambando", dizem, conscientes de que são o meIhor exemplo de que o samba está longe de morrer.
"Morrer? E nós aqui?",
perguntam, desafiadores.
Quem inventou esta história que a reconsidere
agora.

Rogério

Débora e Eduardo
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Débora e Eduardo: os caminhos do morro

De

para

São

Carlos

a

avenida:

vivido
Os irmãos Débora Cristina, 12 anos, e Eduardo da Silva Gomes, 11. têm alguns anos de ansiedadc pela frente. Exatamente quatro, no caso dela, e
cinco, no dele. Para poder sair como querem na
Estácio de Sá — ela de passista e ele na bateria,
tocando repiniquç — os dois terão que completar 16
anos. É com esta idade que as crianças da Estácio
abandonam o rito de passagem que c a ala mirim
para se empenharem na parte que mais lhe seduz do
samba.
A escolha deles foi sendo feita aos poucos.
Nascidos e criados no morro de São Carlos, netos
de um dos fundadores e atual vice-presidente dc
patrimônio da escola, Gaudêncio Silva, Débora c
Eduardo estrearam cedo. Tinham sete anos quando
enfrentaram pela primeira vez a avenida. Além da
fantasia carregada de purpurinas e paetês, eles
o

sonho
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CARNAVAL PODE SER ASSIM!"

WmroteK

Gaúcho
Rua Marquês de Valença, 83.
Tel.: 284-5889
Entrada, também, pela Carmela Dutra.

^

como mcstre-sala e pretende agora ir fundo na
carreira como compositor.
Carreira que começou no improviso, com um
bloco formado com os amigos. "A gente não tinha
instrumento, aí ficava batucando nas latas mesmo",
conta. De tanto descer o morro da Serrinha, em
Madureira. o bloco ganhou o nome de Descendo a
Ladeira. A animação não passou despercebida a
Careca, fundador e até hoje diretor do Império do
Futuro, que viu em Rogério o futuro mestre-sala da
nascente escola de samba.
A postura e os passos foram aprendidos rapidamente pelo garoto de onze anos, que encarou a
avenida pela primeira vez em 1984. O gosto pela
música veio um pouco mais tarde. "A gente gravava
tudo o que fazia", lembra. A gente, além dele,
eram o parceiro Marcelo e o .primo Washington.
Um dia os dois fizeram um samba. "Aí começaram
a me tentar pra fazer também", diz. A tentação
acabou criando um compositor.
"Mas me amarro também num
funk. no Chico
Buarque, Gilberto Gil. Música estrangeira uma vez
ou outra", concede. Tudo isso, porém, fica muito
"O
pequeno perto da importância que dá ao samba.
samba é que é o bom. Já tó aqui. é por aqui mesmo
que eu vou", afirma o professor do menino Charles
Eucy. 10 anos, segundo mestre-sala da Império do
Futuro. O samba, não há dúvida, continua.

com
futuro
uando a Império do Futuro despontar no
Sambódromo no sábado dc carnaval, um
menino magro e alto, de olhos vivos c
sorriso fácil vai ter que se concentrar muito nos
volteios da porta-bandeira para não deixar a emoção atrapalhar a elegância dos seus próprios passos.
Mas Rogério dos Santos Barros, 15 anos, primeiro
mestrc-sala da escola, promete não perder a pose —
afinal, viveu situação semelhante ano passado,
quando pela primeira vez um samba seu foi cantado
na avenida.
Este ano vai ser igual ao que passou: enquanto
os componentes da escola cantarem os versos de
Rcpublincandóhá um século, composto em parceria
com Marcelo, Rogério vai respirar fundo. "É uma
emoção enorme, é aí que a gente toma mais
coragem", reflete o garoto que começou no samba
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RINCÃO
*****

a música
Ro^crio prefere
/; ? cvs^/ ^ /.i ce compositor, Rogcrio
c /c mestre-sala
Duble dc
Duh/c
prclerc^

vestiram uma máscara imaginária de sambistas
veteranos, para enfrentar relaxadamente o desfile.
"Fiquei nervosa; foi muita emoção", lembra Débora, apoiada pelo irmão.
A sensação de calafrios cedeu lugar ao prazer
nos anos seguintes. "É a melhor coisa do mundo",
dizem os dois, listando em segundo lugar os bailes
onde vão para dançar, principalmente balanço e
channinho — "nem muito lento, nem muito rápido" — tenta explicar Débora. Mas quando não
estão ouvindo Zeca Pagodinho, Almir Guineto ou
Neguinho da Beija Flor. não dispensam um bom
funk, música que ecoa constantemente pelas ladeiras íngremes do morro.
Mas é do samba que eles gostam mais. Desde a
época em que Eduardo pegava qualquer peça que
visse pela frente para sair batucando. Ou que
Débora observava atentamente as tias — uma
delas. Jurema, é passista da escola — para depois
imitar em frente ao espelho o jogo de pernas,
braços e quadris. Samba, já foi dito e repetido, nao
"Samba se aprende no
se aprende na escola.
morro", ensina Débora, desdenhando dos cronistas
"Samba não morre.
que anunciam a sua morte.
Descansa até chegar fevereiro e março." Depois
disso é preparação para o carnaval do ano seguinte.
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RINCAO GAÚCHO,
GAUCHO,
a mais alegre
churrascaria do Rio,
funcionará normalmente, para
almoço e jantar,
durante o CARNAVAL
com todas as suas atrações
gastronômicas e artísticas.
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muito verde e ar puro
1.000.OOOm2 de conforto e lazer
comida e quitutes caseiros
relax total p/você e sua família
(recreadoras p/crianças)
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MARIA CLAUDIA HOTEL FAZENDA
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Durante o Carnaval

PARQUE DO FLAMENGO - Tel.: 551-1131
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bateria

a

Sabino Barroso
melhor bateria hoje é a da União
da Ilha, Não é que as outras
sejam ruins, de forma alguma.
Mas a maneira que a escola da Ilha do
Governador encontrou de levar para a
bateria um nível de harmonia, faz parecer
que ela incorporpou a prórpia melodia do
samba. As viradas, as marcações de repiques no momento em que o samba vai
levantar e, depois, quando o samba vai
amaciar, são fora do comum. Como exbaterista da Mangueira, tenho enorme
admiração pelo ritmo da nossa escola,
mas acho que a União da Ilha superou as
outras nesses últimos anos.
A rapidez com que os sambas estão
sendo cantados na avenida igualou as
escolas, pondo cm ritmo de marcha quase
todas suas marcações. Pode-se distinguir
algumas escolas, como a Mangueira, que
tem o seu eterno surdo de marcação e o
repique, dado pela caixa média. A Porte-

fato, o momento em que passa a bateria e
toda a escola canta em função dela: é a
essência do samba que está ali.
Na história da bateria, a grande mudança foi a substituição do couro pelo
acrílico, com vantagens e desvantagens.
E evidente que o couro produz um som
diferente do acrílico, que 6 mais metálico, mais rápido, sem aquele som natural
do couro que só existe nos surdos e nas
caixas médias. Mas quando chovia, as
peças em couro ficavam encharcadas e o
som não era o mesmo. O acrílico, por
outro lado, apresenta inegáveis vantagens: quando afina, não altera jamais;, se
molhar, não tem problema. Além disso, é
altamente resistente, as batidas dos tamborins são com baquetas enormes de
plástico e o som fica diferente. Tornou-se
outra coisa, continua até bonito, mas a
resposta do couro é inigualável.
As sutilezas técnicas que envolvem
aquele conjunto de instrumentos, e sua
prática, transformam a bateria numa atividade que não dá lugar aos aventureiros.

la continua com sua marcação típica, três
por três, com respostas dos surdos médios fazendo o contraponto; o Império
tem uma batida muito tradicional que é
aquela do contraponto marcadâo — dum
dum dum dum\ a Mocidade continua com
a tradição, com pequenas paradas, voltas
e marcação predominante dos tamborins
e das caixas; o Salgueiro tem uma batida
peculiar, com contraponto também, mas
é mais acelerada.
Essas grandes escolas têm cada uma
sua marcação. E pena que, com o acelerar do ritmo na avenida, elas se igualem.
Outras estão tentando voltar a trazer o
samba de uma maneira mais lenta e mais
baixa, para sambar c não para marchar e
pular.A bateria da Ilha conseguiu o seu
auge no carnaval de 1986, quando ganhou nota 10. Foi deslumbrante.
A bateria representa nas escolas o
ponto máximo de beleza, de apoteose do
próprio samba. Não se deve esquecer do
mestre-sala, da porta-bandeira c das
baianas. Mas o ponto alto da escola é, de

Um sambeiro da Zona Sul, por exemplo,
pode sair em qualquer ala, pode fingir
que samba, mas jamais poderá simular
um papel na bateria. Eu, por exemplo,
entrei na bateria da Mangueira em 1972,
quando era o arquiteto da construção do
chamado Palácio do Samba e acabei
ficando amigo de mangucirenses como o
saudoso Cartola, o Djalma Preto, o Pedro Paulo, filho do Juvenal. Mas o que
me levou à bateria foi o fato de tocar
pandeiro desde criança em Belo Horizonte. Eu freqüentava os desfiles com minha
mulher, Nininha, desde 1952, quando
ainda era na Avenida Rio Branco, com
arquibancada pequena e cordão de isolamento. O Ciro Ramos (morreu na madrugada de segunda-feira passada) sabia
que eu tocava pandeiro: costumava vir
aqui em casa nuns pagodes que eu armava. Ele contou então para o Djalma que
eu batia um pandeiro firme. Um dos
diretores, o Zé Ramos, me levou para a
antiga sede, no Buraco Quente, onde os
instrumentos eram guardados, para fazer

Muitos

ligam

um teste. Agradei. Mesmo assim, passei
três meses ensaiando antes do carnaval.
Havia poucos pandeiristas, mas mestre
Valdemiro gostava, achava que a suavidade do pandeiro dava um ritmo leve à
bateria. Uma coisa c o pandeirista que dá
exibição, a outra é o que sai na bateria.
A minha grande emoção foi depois
da estréia na bateria em 1972. O Jamelão
ia puxar Lagoa do Abaeté e o pandeirista
não estava presente, só estava o cara do
cavaco. O Pedro Paulo, naquele sufoco,
disse: " Sabino, vem que a gente vai
arrancar." Fiquei meio tímido mas encarei. Foi a glória. Na hora cm que o
Jamelão encerrou a parte dele e entrou o
surdão dando aquela explosão na bateria,
foi de arrepiar. Durante seis anos, fiquei
na bateria da Mangueira.
É assim a bateria. Basta ver os instrumentistas mirins. Eles tocam com a maior
qualidade, sabem tudo. Já aprendem o
batuque, o balanço, na barriga da mãe.
Qualquer pessoa que pensa que tocar

numa bateria é moleza, que experimente.
O componente se integra no som, fica
meio anestesiado, em êxtase, é fantástico.A bateria é a primeira a entrar na
avenida e a última a sair. Ela tem tanta
importância que pode decidir um campeonato. Quando há empate, o primeiro
quesito de decisão é a bateria. E ela que
faz levantar o público, que agita. Entre o
primeiro e o segundo verso de um samba,
é a bateria que comunica para o puxador
onde vai haver a mudança. Ninguém fica
insensível. É emocionante ouvir no meio
da bateria o grito 'não deixa cair'. Os
ritmistas se sentem responsáveis pela segurança da bateria, pela exaltação da
escola e pelo show na avenida. E na
verdade são.
O arquiteto Sabino Barroso é autor
do projeto da sede da Estação Primeira da
Mangueira, da qual também foi ritmista
durante seis anos.

a

TV e torcem como
se

estivessem

lá

Sandra Chaves
ssistir ao desfile de escolas de
samba pela televisão é programa
tão carnavalesco quanto vestir a
fantasia e esbaldar-se na rua. Que o
digam as mais de 3 milhões de pessoas, só
no Rio, que anualmente preferem ficar
cm casa nas noites de domingo e segunda-feira de carnaval para sintonizar a tv
na transmissão direta da rua Marquês de
Sapucaí, a Passarela do Samba. Para
muitos, esse programa requer preparação.
No alto do morro do Pinlo, por
exemplo, uma elevação de onde se vê, de
um lado a paisagem do cais do porto e o
fundo da baía de Guanabara, e do outro,
a Cidade Nova, a Marquês de Sapucaí e
Santa Teresa, a festa já está acertada.
Hermes lanclli conta que os moradores
do final da rua do Pinto já encomendaram a cerveja, compraram a carne c as
donas de casa fizeram a lista dos tiragostos.
No domingo à noite, engradados de
cerveja e caixotes diversos interditam o
trecho final da rua, os carros dos moradores são retirados e estacionados na entrada do Parque Machado de Assis, que é ao
lado do numero 100 da rua do Pinto, a
televisão é colocada na calçada, a churrasqueira posicionada no meio da rua,
cadeiras e mesinhas arrumadas em volta.
Maridos, mulheres, mães, filhos e vizinhos tomam conta da rua para assistir ao
desfile.
Privilegiados, os moradores do morro do Pinto podem também assistir à
entrada das escolas na avenida porque lá
üo alto vêem a Marquês de Sapucaí toda.
"A
gente nem precisa aumentar o som da
televisão para ouvir o samba da escola
o som do sambódroporque se ouve todo
mo", diz Hermes. "Essa* festas na rua são
uma tradição de mais de 20 anos
Do outro lado da ponte Rio-Mterói.

Paulo Silva
vai reunir
15 amigos
para comer
um
churrasco e ver
o desfile
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Paulo e
Kátia têm
até
colchoiiete
para os
que
quiserem
dar uma
cochilada
com os amigos, mas queria mesmo é estar
na avenida sambando na última ala da
Imperatriz Leopoldinense.
"Eu organizei
quase tudo da ala que
vai apresentar uma surpresa para o público. mas contraí uma pericardite e não
posso desfilar. Minha mulher Regina vai
estar Ia. c vou vê-la pela televisão", é seu
consolo.
Paulo combinou com uns 15 amigos
uma churrascada para a noite do desfile,
comprou fitas de vídeo para gravar as
evoluções da Imperatriz na transmissão
da TV Manchete e da TV Globo e
mandou acelerar a «instrução do banheiEm Campinho. na Zona Norte do

churrasco com cerveja. Ele faz esse programa há três anos. e agora, casado e
com um filho de seis meses, acredita que
é a melhor forma de se divertir no
carnaval.
Paulo Roberto coloca a televisão, a
churrasqueira, as mesinhas e cadeiras
num corredor longo e coberto entre a
casa e o bar. E ali que m; reúnem ós
amigos e os vizinhos que esse ano serâò
15. Para quem dorme durante a transmissão. Kátia Rosângela, mulher de Paulo
Roberto, arranja colchonetes. Alguns
durar o samba na Marquês de Sapucaí.
No carnaval tenho de abrir o bar, e
nara me recuperar dou uma «xhilada à
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a sangrenta guerra de extermíao Rio, tudo indica que o avennio racial.
tureiro está à morte: hepatite,
Antes de voltar à Europa e ao
complicações pulmonares, agraOriente, ainda viaja pelos países
vadas pelos medicamentos da
do Sul do Continente, faz amizaépoca, não podem alimentar
de com Bartolomé Mitre (tradumuitas esperanças. Por fim Isator entre outras bravuras da Dibel apela para um escapulãrio,
vina Comédia), espantando os
relatando que o marido escapou
conterrâneos ingleses com seu
por milagre. A intervenção misaspecto andrajoso e ferocidade
tica não dá pra converter o infiel,
de seus pronunciamentos.
nem ameniza sua hostilidade
É o que nos conta em capítulo
contra a Igreja, sobretudo conespecial o excelente livro de.
tra a educação católica no BraFawn M. Brodie: The Devil Drisilf atrasada de meio século.
ves, a vida de Sir Richard BurRichard Burton, com 47 anos
ton, com 380 páginas.
de idade, perde a robustez, anda
Entre todos os sábios estranfraco e envelhecido. Mas não se
faz ermitão; é o diabo nele que
geiros que escreveram sobre o
Brasil há outros de valor científisempre se agrava. A mulher reco mais extenso e harmonioso;
gressa à Inglaterra, enquanto o
nenhum porém é mais demoníapossesso dá uma voltinha pelos
co ou interessante.
campos de batalha do Paraguai,

Roberto Nunes
ra uma vez uma inglês chamado Richard Burton que
nunca trabalhou no cinema. Mas que viveu no sécuE lo passado, ininterruptamente, seqüências de
aventuras que a tela não teve
ainda a imaginação de filmar.
; Foi soldado, tradutor, poeta,
profuso conhecedor de idiomas,
^etnólogo, botânico, zoólogo, fabuloso esgrimista, e outras coisas mais, tendo, como quase todo mundo, antecipado Freud.
Teremos no próximo ano e centenário de sua morte.
Em 1865, vemos Burton em
Santos, onde, para melhorar o
orçamento particular, especula
com café e algodão. Isabel, sua
mulher, detesta a cidade (o clima, as pessoas, o cheiro, os inse|tos), rejubilando-se quando o
marido compra em São Paulo
jum convento abandonado. Isabel também não sabe parar ao
galopar pelas ruas da Paulicéia,
às vezes carregando na garupa
ürri anãozinho, o Chico.
I Trançando entre o litoral e o
planalto, Burton escreve sobre o
comércio e a geografia do Brasil.
Com freqüência vem ao Rio de
Janeiro e costuma subir até Petropólis, onde, naturalmente,
fascina D. Pedro II, que se intefessa igualmente pelo sânscrito
e pelo árabe.
O imperador recebe esse renascentista tardio com intimidade, comparece às conferências
que ele faz, provocando pruridos
de ciúmes nos mais altos escalões dos funcionários da rainha
Vitória. Além disso, Isabel recet>e da imperatriz um bracelete
de-diamantes.
Entre outras estrepolias, o
adoidado inglês dá pra beber
com a mesma energia satânica
dfe"todas as suas iniciativas. Depois de citar uma frase do DoutQ£ Johnson (conhaque é bebida
"Aqui
(no
pira heróis) anota:
Brasil) os homens bebem a sua
cachaça heroicamente; e o o resültado é fígado, hidropisia e
rrtbrte."
O casal anda por Sabará, desce ao fundo da mina de Morro
Velho (nitidamente dantesca,
um inferno swedenborguiano),

não

cobra

a

consulta

os dentes quase perfeitos,
não fosse uma prótese do lado
direito, lá no fundo. (Barbeiragem de um tio dentista, que no
início dos anos 50 ainda não acreTenho
ditava em radiografia. Que Deus
o tenha, teimoso e espanhol).
E a tal prótese durou muitos anos da
minha vida até que um dia quebrou.
Tentei consertá-la inúmeras vezes
por esse Brasil à fora, mas sempre quebrava de novo.
O dentista de Ilhéus consertou-a de
graça. O de Natal cobrou um absurdo, e
oito dias depois a prótese partiu junto
comigo no avião pra Manáus.
O de Anápolis disse que com ele nâo
quebrava nunca mais. Durou um fim de
semana. E o de Porto Alegre foi radical.
Disse que o dente
não tinha jeito e
que assim como a
ponte Rio-Niterói,
estava carcomido
pelas cracas.
Tudo novo, dente inclusive, ficaria
\
irnw
em 250.000 cruzados velhos, o que o
dentista do Rio
confirmou.
Tudo combinafó&tffcO
do com o dentista .. pido Rio, espero acabar seu mês de férias e marco hora
pra final de janeiro.
Enquanto isso encontro uma amiga
que não via há tempos e tenho com ela a
mesma conversa prosaica que estou
tendo agora.
Claro que tem conserto! Diz ela
enxugando o suor do rosto dentro dos
abrasadores estúdios da TV Manchete.
Nâo tem. Meu dentista é de confiança, amigo, e disse que não tem.
Acredito. Mas o Doutor Padilha
faz milagres.
E me abandonou depressa pra se
transformar numa prostituta da novela
das oito, deixando comigo o telefone do
Dr. Padilha, sempre reclamando do
calor.
Passei três semanas sem ligar. Q' .se
perdi o telefone tão discrente eu r .cava
de pontes e dentistas, até que a dita
ponte ruiu de vez.
O Dr. Padilha me atendeu nj mesmo
dia, coisa inédita.
Fui logo dizendo que sabia que precisaria fazer nova prótese, pedindo o orçamento.
O Dr. Padilha sorriu, esperou eu acabar de falar, e sem dizer palavra, tirou a
ponte do lugar com um delicado murro
de boticáo.
O senhor não entendeu, doutor...
Gostaria de saber somente o orçamento...

O Dr. Padilha me fez um carinho na
cabeça e sumiu lá pra dentro, de onde
voltou alguns minutos depois.
Abre a boca, minha filha. Demora
só um pouquinho...
Obedeci, literalmente boquiaberta.
Minutos depois ele me mostrava um
espelho de aumento.
Era isso que você queria, minha
filha?
Não, Dr. Padilha, eu queria uma
prótese. O senhor fez um milagre!
Que qualquer dentista pode fazer,
minha filha... É só querer e entender de
prótese.
Quanto tempo sem comer desse
lado, doutor?
Minha filha, você só quer dente
pra sorrir? Pode comer do lado que
quiser!

If

W If
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Levanto da cadeira estupefacta, enquanto o Dr. Padilha esquenta um café.
Estou de férias, sabe minha filha?
Mas hoje dei um pulinho aqui só pra
brincar um pouquinho... Gostoyje dar
umas peruadas no trabalho dos coíeggs.
Al você ligou, eles não tinham hor&:
fiquei com pena e te atendi.
O Dr. Padilha elogia o café que ele
mesmo fez. Em seguida fala do absurdo
dos preços dos condomínios.
Por que não cobram o preço real
das coisas, minha filha? O mundo seria
tão melhor!
Pergunto quanto lhe devo.
A hora, minha filha. Eu estava
aqui de férias, sem fazer nada...
— Quanto? Pergunto cada vez mais
espantada.
Dez mil cruzados, minha filha.
Abro a bolsa e vejo que esqueci minha carteira em casa quando paguei a
faxineira.
O Dr. Padilha sorri.
Isso acontece, minha filha... Outro
dia você paga... Eu estava aqui brincando no consultório...
Despeço-me do Dr. Padilha e ando
até meu carro estacionado no Leme.
Por um momento esqueço a devastaçáo do Amazonas, Chico Mendes, Bateau Mouche, sorrio e respiro o ar puro
da manhã.
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Darly Alves
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de Rio
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freudiana

Edilson Martins
HA B9 áo são poucas as interpretações
para explicar o assassiH| sociais
ecologista Chico Menl&l nato
V des, tais são os conflitos de terra
II que dominam o Acre. Entretanto, ninguém pode ser acusado
de alienado se também buscar Freud
•para explicar o universo de crueldade,
morbidez e poder da família Alves, onde
de forma cínica e diabólica o
pontifica"capo"
Darly Alves da Silva.
grande
Durante os meus encontros com Darlv Alves e seus dois filhos — Darcy e
Qlossi Alves — na penitenciária de Rio
Branco, capital do Acre, tomou-se
transparente que a relação do pai com
seus 21 filhos e seis mulheres pode se
prestar para uma instigante reflexão
freudiana, onde emergem e dominam
sentimentos de ódio, competição, culpa,
rejeição e poder.
Terror — Ninguém melhor para fomecer dados pertinentes do que o delegado
Nilson Alves de Oliveira. 27 anos, acreano. que presidiu o primeiro inquérito
para elucidar o assassinato de Chico
Mendes. Primeiro porque nada mais natural que sejam instaurados outros,
uma vez que parte da família Alves,
numerosíssima hoje no estado do Acre,
principalmente Xapuri, está envolvida
em diferentes homicídios, segundo as
autoridades policiais.
Conta o delegado que durante os
interrogatórios a postura de Natalina
dalSilva Alves, ou Natália. 47 anos. a
mais velha das esposas atuais de Darly
iflSfis. foi bem expressiva do clima de

terror dominante no interior dessa família. Natalina tomou-se de um sentimento táo grande de não-colaboraçào com a
Policia que num dado momento chegou
mesmo a não reconhecer a figura do
próprio marido numa foto.
D. Natalina, testou o delegado
Nilson Alves de Oliveira, a Sra. pode me
confirmar se está chovendo lá fora?
(Chovia muito na ocasião).
Isso eu posso, quanto ao resto não
sei de nada. Sei apenas de meus filhos;
se meu marido tinha outras mulheres,
se elas viviam aqui, se existiam outros
filhos, nada disso posso informar, sob
pena de estar mentindo.
Somente na Fazenda Paraná, de propriedade de Darly Alves, viviam ultimamente quatro esposas, que não se falavam, nâo se comunicavam, embora morassem próximas e se odiassem silenciosamente. Mas esses ódios não podiam
emergir. O código interno não escrito,
imposto pelo grande "Capo", rezava
que caso uma matasse a outra, morreria
da mesma forma, ou então envenenada.
Na Fazenda Paraná. 2 mil hectares,
próxima à Xapuri, que por sua vez dista
188 km de Rio Branco, viviam quatro
esposas de Darly Alves: Natalina. Margarete, Francisca e Maria Zilda. Esta
última, nos últimos meses, quem sabe
pressentindo a desgraça que já ameaçava desabar, fugiu da Fazenda Paraná.
No Paraná, em Umuarama. vivia também Elpídia Pereira da Rocha, mãe de
Darcy Alves, réu confesso de ter assassinado Chico Mendes na noite de 22 de
dezembro último.
Darcy Alves. 21 anos, que hoje encontra-se preso juntamente com o pai

SB

Darly Alves e o irmão Olossi Alves, tem
nessa mãe uma fixação obsessiva. Ele
garante que matou o Chico Mendes
porque este infemizava a vida de seu
pai, mas sempre faz questão de dizer
que sente muitas saudades da mãe Elpídia Pereira. Semi-analfabeto, frio, tido
como facínora consumado, raras vezes
olha nos olhos do interlocutor, apontado como participante em outros assassinatos na região de Xapuri, Darcy só se
emociona quando evoca o nome da
mãe. O próprio encontro com o pai, na
cadeia de Rio Branco, foi de uma frieza
exemplar.
A primeira morte —.Natalina, no
auge dos interrogatórios, abandonou a
fazenda Paraná. Francisca permaneceu,
e consta que inclusive teria ajudado a
Polícia na localização do marido, Darly
Alves. Logo apareceu morta. Um corte
fulminante na jugular. A perícia feita no
local admitiu o suicídio, mas há outras
versões.
— Culpa, principalmente culpa, garantem ospoliciais. Não acreditamos
que Francisca temesse ser assassinada.
Tratava-se de uma mulher forte e corajosa. Preferiu o suicídio.
Quanto às razões dessa escolha só
com esfera de cristal. Táo logo Francisca morreu Darly Alves encenou uma
grande dor. Repetiu, para ouvidos já
cansados, que Francisca era a sua mulher de verdade.
Mais uma vez mentia, segundo seus
interlocutores. Sua preferida sempre foi
Margarete, 21 anos. e bonita.
Os líderes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri e os policiais
pelo menos num único ponto concor-

dam. Todos os filhos adultos, tanto de
Darcy, como de Alvarino Alves, seu
irmão, são facínoras consumados. Matavam com frieza, e já no dia seguinte
desfilavam sorridentes pelas ruas e bares da cidadezinha de Xapuri, como se
nada tivesse ocorrido. Ninguém ousava
dizer nada. A cidade permaneceu quase
15 anos mergulhada no mais profundo
terror. Embora modestos fazendeiros,
proprietário de não mais de 2.500 cabeças de boi, numa área de 4 mil hectares
— pequena tratando-se de Amazônia —
Darly e seu irmão Alvarino AAlves dispunham de mais de 30 pistoleiros.
Quando as primeiras vozes de protesto partiram do incipiente Sindicato
dos Trabalhadores Rurais, naquela ocasiào com a liderança no município de
Brasiléia, as retaliações não se fizeram
esperar. A morte mais grave, do ponto
de vista da sobrevivência do movimento dos seringueiros, foi a de Wilson Pinheiro. presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia, também assassinado dentro de casa. melhor
dizendo, dentro do próprio Sindicato.
Perfil — Quem imagina encontrar
em Darly Alves a figura do "Capo", digo
a figura fisica, ou então de um homem
sedutor, ou mesmo os olhos frios de um
matador, quando se depara com ele,
vive uma grande decepção.
Homenzinho esquálido, óculos fundo-de-garrafa. um olho cego, esguio. magricela, visivelmente subnutrido, fala fina. sem nenhum encanto, fazendo o
tempo todo o tipo da vítima, do Inocente. Darly Alves é a figura acabada do
pobre diabo. Mas as aparências nem
sempre são o melhor caminho para se

chegar a um juízo sensato. A um olhar
mais atento, mais inquiridor, Darly Alves é a etapa superior de um cínico
acabado, redondo.
— Eu gostava de Chico (Chico Mendes). Cheguei mesmo a ajudar sua família, a lhe dar conselhos. Não digo que
fôssemos amigos, mas, como pessoa
mais velha, tentei orientá-lo.
Mais de um mês após a morte de
Chico uma nova lição se repete. Alvarino Alves e seus três jagunços — os
irmãos Pereira.í Amadeus, Sérgio e Jerdeir) — mesmo que venham a ser encontrados, mostram que até um sofisticado
aparato policial exerce um papel desmoralizador. Um bandido e seus três
jagunços desafiaram os rambos de pés
de barro. Tanto as tropas da Polícia
Federal, como as da PM e Polícia Civil,
estão cansadas e desnorteadas. Os deslocamentos dessa miniguerrilha — e coisa curiosa, no caso com apoio de fazendeiros — desmoralizam e levam à exaustáo uma competente tropa convencional.
Quando converso com os homens
que cercam Alvarino e seu bando, tenho
diante de mim rambos aparentemente
imbatíveis, musculosos. altos até não
poder mais, superequipados, olhares
faiscantes.
Alvarino e seu grupeLho fez. durante
mais de um mês, parecerem de barro os
pés desses musculosos rapazes Ou será
que são verdadeiramente de barro? A
velha lição da guerrilha, ãs avessas, está
sendo repetida. E as matas xapurienses
são um prato feito. Que o digam os
bravos rapazes treinados nos batalhões
da selva da tropical mata amazônica.
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• Sai amanhã o resultado
da disputa entre as agências
S a 11e sInteramericana e Standard, Ogiivy & Máther pela conta da cerveja Brahma Chopp, seguramente
umas das três mais polpudas do Rio.
« Tradicional detentora
da conta, a Sallcs antecipou-se á concorrência e,
na quinta-feira, apresentou uma nova campanha,
o Na sexta-feira, foi a vez
da Standard, que entrou
em campo com um trabalho batizado de O resgate
do mito.
* * *
o Entende-se a briga de
foice entre os dois gigantes
da publicidade,
o A conta da Brahma
Chopp bate, por ano, os 4
milhões de dólares.

Toe

Loucura
Reina o mais total alvoroço no mercado imobiliário da França.
o A Philips acaba de colocar à venda seu
Paris, e
prédio na Avenue Montaignc, em de
área
está pedindo pelos 13 mil metros
construída nada menos de 210 milhões de
dólares.
* * *
Dá um pouco mais de 16 mil dólares
(cerca de 100 mil francos) o metro quadrado — uma loucura.
« jVa Avenue Montaignc, hoje tão ou mais
valorizada do que a Avenue Foch, o metro quadrado anda custando normalmente 5 mil dólares (30 mil francos).
a m «
Estreia
o A estonteante Luma de Oliveira está conversando com a TV Manchete.
A idéia é convidá-la para estrela da próxima novela da emissora, Canaiíga do Japão.
El 1-9 El

B ¦ ¦
no jato
® Assim que a comitiva do
presidente José Sarnei/
deixar Angola de volta ao
Brasil, o ministro José
Aparecido de Oliveira se
lançará África afora, com
escalas em Cabo Verde,
Guine-Bissau, Moçambique, São Tome e Príncipe,
o Na bagagem, um projeto.
® A criação do Instituto
Internacional da Língua
Portuguesa.

Liberou

geral
« Os ventos liberais da
glasnost começaram a soprar na Hungria onde acabam de ser liberados mais
de 8 mil títulos de obras
literárias até agora mantidas no index dos governos comunistas.
Um dos primeiros a ter
suas obras permitidas foi
o escritor (checo Milan
Kundera.
* * ?
Também na Uuião Soviética, a glasnost acaba
de cometer mais uma generosidade.
Foi liberada a publicação das obras de Sigmund
Freud.
Estavam proibidas há
GO anos.

O aniversário de Maité Proença, Paulo Marinho
ao lado, festejado na sexta-feira por um grupo de
amigos com um jantar no Hippopotamus.
O príncipe Jcan-Louis de Faucigny-Lucinge vai
emendar de sua temporada carioca em Palm
Bcach e, dp lã, irá para o México, sempre fugindo
do inverno europeu.
¦ • O Hotel Caesar Park abrirá durante o carnaval
para o seu tradicional breakfast à fantasia.
O comediante Castrinho seguiu para Nova Torque para visitar várias tratorias. Na volta, inaugurará o restaurante Castrinho e Amici, em pleno
Largo do Machado.
Míriam Rios está negociando com a TV Globo a
distribuição de um video sobre ginástica, feito
recentemente nos Estados Unidos por ela e Diana
Martin, filha do ator Dean Martin.
Que é do verde nos quadros de Augusto Rodrigues? 15 o que ele vai explicar hoje, as 17h, no
programa Baleia Verde, da TVE.
o A jornalista Bebei Nogueira Batista vai passar
três meses em Nova Iorque visitando os pais. ele, o
embaixador do Brasil na ONU. Aproveitará o
tempo para aperfeiçoar numa escola de música a
sua voz de soprano.
Durante o café da manhã, na terça-feira, a
Choppcr desfilará sua nova coleção outonoinverno, no Hotel Méridien.
Está com reserva marcada para o dia lu no hotel
Plaza-Athenée de Nova Iorque a Princesa Diana.
SI SI Si

o Há um artigo escondido
em uma das medidas provisórias do Plano Verão
que escapou, pelo menos
até a noite de sexta-feira,
à atenção do Congresso.
o É o que permite ao governo, na prática, promover a estatização do setor
financeiro.
• O governo aumentou
para 80% o depósito compulsório dos bancos e, no
mesmo artigo, ganha o direito de, a seu gosto, obrigar o setor bancário a recolher 100% do que arrecadar.
* * *
e Os banqueiros contimiam a morrer de medo
da visão estatizante do exgovernador Leonel Brizola e nem perceberam que a
estatização já está batendo na porta.

Prontuário
A editora Revan lançará na próxima-Semana, em dia ainda a ser marcado, o livro A
Nova Constituição — Avaliação do Texto e
Perfil dos Constituintes, assinado a quatro
mãos por João Gilberto Lucas Coelho e
Antônio Carlos Nantes de Oliveira.
« Expõe detalhadamente a atuação de cada
um dos constituintes nas 915 votações da
assembléia Constituinte.
Trata-se de um verdadeiro manual para.
os eleitores.

Alto

lá

Cansados pela longa vigílíã em Brasília, a uma
semana do carnaval, os
congressistas rebelaramse na sexta-feira em plenário quando o deputado Nilson Gibson (PMDB-PE)
subiu à tribuna para fazer
um longo discurso de elogios ao governo Sarney.
a Aproveitando os gritos
de "cala a boca!", que cresciam, o deputado José Genoino (PT-SP) apossou-se
do microfone de apartes e
interrompeu o orador:
— Se V. Exa. deseja ser
puxa-saco, tudo bem, mas
com decência...
Gibson desistiu do discurso.

Quem

CADERNO B/ESPECIAL

chega

• Comandada pela editora de modas Carlween
Curf, desembarca hoje no
Rio uma equipe da revista
Vogue americana.
® Na pauta, uma reportagem de 25 páginas sobre o
lançamento da moda de
verão, que terá como pano
de fundo o litoral do Rio e
de Búzios.
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Primeira vez
e O reitor da Universidade de
Brasília, Christovam Buarque,
saiu impressionado do primeiro encontro entre os reitores de
todas as universidades e o novo ministro da Educação, Carlos Sant'Anna.
c Segundo Buarque, pela primeira vez em quatro anos de
governo Sarney, os dirigentes
de universidades puderam discutir questões educacionais
com o ministro da Educação e
não as habituais queixas de
falta de verbas.
« Sant'Anna cobrou das universidades um "plano de navegação", como classificou o reitor da UnB, e uma atuação
mais vigorosa em áreas como a
da erradicação do analfabetismo no país.
b a b

Revanche
Os ex-ministros da Habitação, Prisco Viana,
e da Reforma Agrária, Leopoldo Bessone, ainda
náo engoliram o sapo de sua degola do ministério.
Os dois deixaram de votar com o governo
nu 25.
pela aprovação da medida
* * * provisória
Já os ex-ministros da Educação, Hugo Napoleão, e da Saúde, Borges da Silveira, ficaram
solidários com o governo na derrota.
B B B
Musona
A promoter Marilena Cury vai botar pra
quebrar.
Submete-se pela
enésima vez a uma
dieta para emagrecer.
Surge desde já eomo a mais séria eandidata a musa do verão de 1990.
b a

Nos
bastidores do
show de
Simone,
a estrela
ladeada
por
Helcius
e Ivo
Pitanguy
e Olavo
Monteiro
de
Carvalho

O melhor
o Dc Pele, sobre seu
filho, Edson, ou Edinho como chamam os
amigos, atualmente
residindo nos Estados Unidos:
— Dentro de pouco
tempo, ele será o medo
llior
goleiro
Brasil.
b

VIVO
® Antes mesmo que a revista Le
Point brindasse a cantara Ute
Lemper com os maiores elogios,
como aconteceu na semana
passada, o sempre alento Oscar Ornstein ja estava de olho
na alemãzinha há pelo menos
seis meses.
De viagem marcada para a
Alemanha no carnaval, Ornstein pretende de lá voltar com o
contrato assinado para a apresentação de Ute no Brasil ainda este ano.
Para ele, ela é a maior desçoberta do show biz nos últimos
anos.

Música maior
A Série Internacional de Grandes Concertos,
organizada pela Aulus, acaba de garantir a
contratação, para apresentações ainda este
ano, de duas das mais destacadas sinfônicas
européias.
* * *
A primeira é a Nordeutsche Rundfunk
(NDR), a orquestra sinfônica da Rádio de Hamburgo, que se apresentará dia 7 de abril, no
Teatro Municipal, sob a regência do compositor
polonês Krisztof Penderecki.
A outra é a Orquestra Sinfônica do Estado de
Moscou, que subirá ao palco do Municipal no
dia 7 de outubro regida por um dos grandes
monstros sagrados da música soviética, Eugenin Svetlanov.

» O governo anda tão mal, tão de-,*
samparado, que ganha onde não ¦
tem líder e perde onde o tem.
® Na Câmara dos Deputados, onde'
ficou sem líder desde que o baiano
Carlos Sant'Anna foi catapultado
de volta ao ministério, o governo
ganhou a aprovação da primeira
das oito medidas provisórias que
integram o Plano Verão.
o A medida passou por um placar
apertado, aprovada com menos de20 votos de diferença, e acabou
rejeitada amplamente pelo Senado.
o Ali, o governo se dá ao luxo de
ter, não apenas uni, mas dois lideres — senadores Marcondes Gadelha, do PFL, e Saldanha Derzi, do
PMDB.
• Comentário do jovem e pondera- k«
do senador Divaldo Suruagy, de r
«
Alagoas:
— Não conheço nenhum outro pre-*"
sidente da República que tivesse
perdido a maioria dentro do Se-"'
nado.
* * *
® É precisamente a Casa que abri- .
gou Sarney nos seus últimos 16
anos de vida parlamentar antes de ,
ser empossado na presidência da
República pela junta médica que",',
cuidou do presidente Tancredo
Neves.
Novos

rumos

o Reunidos em almoço opiparo no
restaurante Salão Assyrius, líderes g|
do PCB deram anteontem os arremates na campanha de marketing
que será desencadeada em feverei- .
ro com o objetivo de transformar
seu candidato à presidência da Re-, „
pública, Roberto Freire, num must ~,
r
deste final de verão.
o O jornal mensal que venderá a
nova imagem do senador ganhou o
nome de Jornal da Democracia.
• É o comunismo light.
Logo

lá

Na churrascaria — com a griffe
Bassi — do hotel Méridien de Salvador não é permitida a entrada
nem de cachorros nem de pimenta.
Tolera-se quando muito vidrinhos de tabasco.
Logo em Salvador, capital da.
Bahia e da pimenta.
Zózimo Barrozo (lo Amaral,
com sucursais
'inf>

"7
r
¦
0 JORNAL O GLOBO
OS MELHORES
CINEMAS DO RIO SEGUNDO OJORNA^GLO^
MELHORE^cIr^7^"AS~DO™l'6'''s'EGUNDd
''Muita
7777
' 'É
^
mentira,
men ira,
dura
^a
E na
mi parada dura
ai,
¦*
muita enganação
e.
muita
enganagao por aí,
Cortinas Japonesas
que a gente prova o que é.
HOJE
Correr -.Enrolar-Painéis
2-340520
3'5hs
„¦
feiHtiI
minha
chega
de
minha
chega
cumprir
depromessas!"
jf!|Corrcr-™r:Ss
*te .KMl-ll
honesto,
Sou
promessas!"
quero
Quifdo c!c wm pronto ....
I"
ocmamimtojos
Im-..
ji.Tídurw-ididfi
Bf.Jffijn
ssss: ocASAMurroaos
pjrnunu
no/n/ro"
it'"
nii-j inbplidtd
_
Tonre
8 »"
palavra"
TBAEALHOES
Paiavra
R
<•
S TKAPMJICES
K®
fW"KOOIRCU. |
11m Brasileiro
Brasileiro
um
nrasueiro
Brasileiro
Brasileiro
jorge,
Jorge,
79^
Jorge,um
Mv.háe
Persianas
ramboiii
persianas®*®«w
%s|
]/
|
:
——¦
J1
ESfcjL horizontais
horizontals e
V
Í verticais
Kaiser ]3Melra L16MV ASldfadQ HO PSOpfe
Psiquiátrica RJ
Serviço de U^gSncia
IUVenezianas
Urgência Psifuiatrica
Servi(o
em PVC '<
PIT TTRf^ Ml
JB
Guarde este Telefone: 542-0844
João Saldanha
*»,.
370
Ws8 <208.79971
^
O bato-papo sobre o toque de bola,
Mr J4n
I
Atendimento especializado a domicílio
J—

Carro e Moto
no JB.
Parada obrigatória||
¦
m
SLfflEmi-Z

/TrH

lliOlinWl

REFORMA
p2j«°\

"Umn

I OS

PRECOS
Descositos

CAIRAM

de

W'AWW

ESTOFADOS

PEWD0 DECDRAgOES
„
(gmi'lia a seu servigo

NA

&

581-2147
Sr. Penido

FOLIA.

ate

POll'

W

DE

%

Rmodadoâà-a-âà.
Rio do Janeiro: •
Copacabana
Rio Sul • BarroShopping • Ipanema
• Centro Rio • Rua Sete
Tijuco • NorleShoppmg•
de
Setembro. 132 Nltorói Plaio Shopping
deSe#
Juiz da Fora:
Mister Shopping • Nível 2

!

!MniiM
ll«

iw

í(Muita
dura
dura
Muita mentira,
na
parada
gWEM
"E
ai,
é.
e.
muita
enganação por aí,
muita enganagao
M
que a gente prova o que
Mwllk
que
^
miiiira
chega de promessas!
Sou honesto, quero cumprir minha
promessas!"
JB
AZ3L
Sou
"
Puhvr;l jorge.um
palavra
Brasileiro
Jorge,um
Jorge, um Brasileiro
Jorge,um Brasileiro
' 'É

mnTv;

'

"Ii

A

SEWwsfc . n-, . : V !

ingtanannMH

KvIPERDfV^EL 3
COMEDIA LMPERDIVEL
UMA COMÉDIA
direção de
Bibi Ferreira
^^o.,e,ra
11

Agendas
HpT
A venda nas Agências
MCOLE
Nln§^
e
.1
do
SPruiMO
FULVIO YV t
de Classificados
JB
, I
fXYWtfBD
FLZZl
SITEfANINl
shtef.-vntni
Q
—srS"
CoK
nas facuidades
faculdades de CoVjV/N
.
M.-VRIA
vT
mSSsfjt
c
13
liili
NL\RL\
*
LUÍS
municação Social.
S0C'a,•
0
ESTELA
GUSTAVO
GTOTAVO
LA
3
MARCELA
NOMAS DE
NORMAS
JUCADE
jtCADE MARCH
BE
raUMra9,°
R-\fEA
OLAT.IRA
ir\r>ir\ a <r » rr> m A en
WtfZk
OIJVEIRA
RAFEA
h
JORNAL DO BRASIL
TEATRO Tf REZA RACHU.
REDAÇÃO DO
REDACAO
DO IB. MS
jqrnaldqbrasil
S
apoio
«
cultural
pra
mm
'"*•
o,teSlkJBank

4

?

CADERNO B/ESPECIAL

?

domingo, 29/1/89

JORNAL DO BRASIL

es Polêmica

Quem

LMis&'.gf

y

I

matou

quem
Olney

São

Rocha

no

assassinatos

exílio,

assassinos,
impunidade

consagração
ou

Glauber

torturado,

Paulo

coleção

sem

da
de

clichês?
Manifestemos,

O poeta Geraldo Carneiro, o
teatrólogo Paulo César Coutinho e o cineasta Sílvio Tendler
trazem novas reflexões ao debate desencadeado há 12 dias
pela publicação, no Caderno B,
do manifesto de 181 artistas e

Tristeza
Paulo César Coutinho
televisão a vilà Odete Roitman foi morta por engano, mas
alguém puxou o gatilho. No país
do vale-tudo, a realidade supera
a ficção; h'a assassinatos sem
Na assassinos. É a secular consagração da impunidade. Diante de evidentes conseqüências, alega-se ausência de causas. Tudo é obra do acaso, da
fatalidade, ninguém tem nada com isso.
Como os advogados do Bateau Mouche,
que acusaram os passageiros de causarem o naufrágio. Chocante, no caso da
cultura, é que os advogados do acaso
sejam dois jovens cineastas, Rodolfo
Brandão, o Dodô, e Luiz Carlos Lacerda,
o Bigode.
O assassinato é uma prática geral no
país. A cultura tem a parte que lhe cabe
nesse latifúndio. O povo brasileiro é
assassinado a cada dia, por fome, miséria, corrupção. O genocídio assume várias formas. A bala, como Chico Mendes. Por afogamento, como Yara Amaral. Por transfusão de sangue contaminado, como Henfil. Há formas lentas de
matar. Se os artistas são intérpretes de
"O

assassinato é

uma prática geral no
país. A cultura tem
a parte que lhe cabe
nesse latifúndio."
sua época, seres mais receptivos ao espírito do tempo, é compreensível que
estejam na linha de frente do pelotão de
fuzilamento. Este assassinato é mais
sórdido, porque camuflado. O tiro é
seco, silencioso, traiçoeiro. A bala é tumor, vírus ou coração. Leva anos para
derrubar um homem. Aí seus companheiros se unem, e, em nome de sua
memória, dizem que foi assassinado.
Sua consciência exige essa denúncia.
Como é que, nessa hora, os que deviam
estar entre nós chamam este ato de
"hipocrisia"?
Há muito está superada a idéia de
separação entre corpo e mente. A ciència vem demonstrando a estreita relação entre saúde física e condições psicológicas. As doenças que mataram nossos cineastas estão ligadas a quebras de
resistência do organismo, desequilíbrios de energia, estresses, esgotamentos. Com o avanço dos estudos sobre
câncer e Aids, é evidente a correlação

Haja

intelectuais que denunciou a
morte recente de cineastas braassassinato
como
sileiros
cultural. O homem de teatro e o
diretor de filmes coonestam a
denúncia. O poeta a refuta. Aqui,
os argumentos de cada um.

Sílvio Tendler

mata
entre resistência imunológica e estados
depressivos. Comprova-se hoje, o que a
sabedoria popular sempre soube. Tristeza MATA. Frustrações, humilhações,
desenganos, impotência, acumulados
durante anos são venenos corrosivos.
Algumas dessas mortes ocorreram por
"acidentes" criminossos. Mas, em todas
as situações, seus assassinatos se inscrevem socialmente, nesta forma dizimante e massacradora de cultura. A
qualidade de vida, vista não só como
padrão classe média de conforto, mas
como possibilidades de realização indivisível e artística, não terá influência
nessas mortes precoces?
A produção em cinema, televisão e
teatro, continua existindo. O que o manifesto questiona é a qualidade dessa
produção, e a marginalizaçáo de grandes talentos criadores do mercado de
trabalho. Para verificar as condições de
trabalho desses artistas mortos, basta
recorrer às suas declarações quando
ainda vivos. Roteiros guardados anos a
fio, falta de verbas, longas e infrutíferas
batalhas por financiamentos, má distribuição, críticas superficiais e adversas.
No teatro ocorre o mesmo. Paulo Pontes
e Vianninha morreram jovens. Onde estão Zé Vicente e Isabel Câmara? Novos
autores são recebidos a pedradas por
uma crítica furiosa, sedenta de estraçalhar qualquer sinal de vida inteligente.
O Brasil é um país que despreza seus
artistas, exceto a griffe exclusiva dos
eleitos pela moda.
Bigode atribui à "incompetência" a
marginalizaçáo de realizadores. Reclama que "voltou o tempo dos manifestos", e diz "vamos trabalhar!" É o célebre — chega de baderna, vão trabalhar
vagabundos! Continuo achando que "le
chienlit c'est lui". Olha, Bigode, fico
feliz de que você finalmente esteja conseguindo realizar seus filmes. Também
estou montando uma peça por ano. Mas
não dá pra dizer que todos os cieneastas
e autores, que não conseguem espaço
nesse asfixiante mercado de trabalho,
sejam incompetentes ou preguiçosos.
Se nào, fica aquela coisa de self-mademan se afirmando — "Faça como eu,
meu filho, que você chega lá, há lugar
para todos". Há mesmo? Há é desemprego em todas as áreas, o pessoal está
até emigrando. Lacerda diz ainda que
"a esquerda não acredita no
céu, porque
vive no inferno que a alimenta". Parou
no tempo. Hoje dá pra ser de esquerda,
feliz e transar todas, inclusive sexo, sucesso e rock'n'roll. A gente está até
ganhando eleição. Erundina tá ai, que
náo me deixa mentir. E o Dodó endoidou. Para ele, o pobre do sistema, coitadinho, é um inocente caluniado. Tomou

as dores. Essa dupla é que vai para o
inferno das boas intenções, se as têm,
porque seu discurso auto-referente e
alienado alimenta é a velha direita.
Conheço alguns dos signatários do
manifesto. Sei que não precisam da
televisão para "encher barriga", como
diz Brandão. É ótimo que estejam no
vídeo, sem puxar saco de ninguém, elevando o nível do veículo com seus talentos. As duas atrizes citadas, Fernanda
Montenegro e Marieta Severo, também
náo precisam de novelas para que "o
interior do Brasil conheça monstros sagrados". O Brasil já as conhece ao vivo.
Ambas excursionaram com peças pelo
país. São verdadeiras estrelas, sem estrelismos. Fernanda é uma dama do
teatro, em sua acepção mais plena, simpies e generosa. Marieta é uma dessas
raras pessoas autênticas, de sentimentos transparantes.
Negar os assassinatos é alienação,
estar fora da realidade. Detratar e ironizar os que têm a coragem de denunciar
os assassinatos culturais neste país é
cumplicidade. Nós, artistas, náo somos
culpados pelas mortes prematuras de
nossos irmãos. Mas somos responsáveis,
enquanto estivermos vivos, por clamar
contra as condições que causaram suas
mortes. Isto náo é hipocrisia. É Consciência. Afirmação de vida. Que vivam
os artistas e seu povo!

Paulo
César
Coutinho

Senna, redator, e Otávio
Bezerra, formulador, estão ausentes. Coube a mim, signatário,
fazer a defesa desse manifesto.
Pode parecer antiquado, mas
antes de tudo quero fazer a defeOrlando
sa da livre manifestação. Uma sociedade organizada na qual desejamos viver
implica que todos os segmentos dessa
sociedade estejam organizados. Quando os cientistas da Fiocruz ou do CNPQ
rebelam-se contra demissões que visam
desarticular a pesquisa científica do
país não são menos solidários com os
negros, homossexuais, cantores, cineastas, donas-de-casa, vítimas da mesma
opressão cotidiana. Estão apenas defendendo os justos interesses do conjunto
da sociedade em relação a temas específicos. E afinal, suponho, produzir tanto
arte quanto ciência no Brasil é necessário. Ou não? Nesse quadro, sempre é
tempo de manifestos e manifestações.
As vozes divergentes serão sempre bemvindas, pois as soluções surgem do debate e, antes de tudo, monologar é um
tédio. Manifestemos, pois, mas em alto
nível. Quem quiser acertar velhas diferenças, velhos rancores, que o faça, inclusive pela imprensa, mas que não se
utilize um grito de dor e indignação
como pretexto.
Assassinato cultural? O que há de
comum entre um enfermo de Aids, câncer, infarto, ataque cardíaco, senão um
extremo espírito de sacrifício em defesa
do bem cultural e de uma luta pela
organização democrática da sociedade.
Recordar é viver: Olney São Paulo
foi preso em 69 e selvagemente torturado e de sua passagem pela prisão também permaneceram seqüelas que ajudariam a debilitar ainda mais sua saúde, acelerando a doença. Glauber Rocha passou alguns anos de sua vida no
exílio por manifestar-se publicamente
contra a ditadura Médici. O Presidente
Jango dizia ser o exílio uma invenção do
diabo, mas houve quem considerasse o
exílio de Glauber uma experiência positiva pois "produziu cultura brasileira no
exterior".
Leon Hirszmann e Joaquim Pedro
foram organizadores, agitadores, formuladores de uma política para o moderno
cinema brasileiro abrindo o caminho
que nos permite estar aqui hoje como
cineastas. Isso sem mencionar o compromisso político que levou Leon para o
exílio depois do golpe de 64 e Joaquim
para a cadeia por duas vezes; Roberto
Santos autor de obras como Grande
momento, A hora e a vez dc Augusto
Matraca, Vozes do medo e formador de
várias gerações de cineastas, nào poderia ter sido maltratado e humilhado
como foi no Festival de Gramado,.antevéspera de sua morte. Fernando Coni
Campos, autor entre outros de Ladrões
de cinema e O mágico e o delegado,
obra-prima do realismo mágico, viu em
84 seu filme lançado a público sem
nenhum esquema especial de divulgação imprensado numa pequena sala de
Ipanema, na semana de premiação do
Oscar. É assassinato cultural sim e
mais: Millór Fernandes há algumas semanas registrava do alto de seu quadrado que na mesma semana em que morria Odete Roitman, personagem de fieçâo, noticiado com muito estardalhaço

pois
pela imprensa, também morria o genial
Fernando. Os meios de comunicação
registraram com muita discreção a perda desse talento. Duplo assassinato
cultural ou não?
Dentro desse quadro, em um país
cronicamente enfermo, ainda que o mal
tenha cura, a morte é conseqüência, náo
é causa náo. Patho científico.
Ora acusam os signatários do manifesto de reclamarem de barriga cheia,
ora nos mandam trabalhar. Quero falar
em meu nome. Não tenho procuração de
ninguém de uma lista tão extensa quanto desconhecida — negligência brasileira, os autores viajaram sem deixar cóa sua, aproveito para
pia. O JB perdeu "Signatário
lançar um repto:
desconhecido, apresentai-vos"!!!
Esse não é um manifesto de fracassados. Todos os que o assinam são profissionais de reconhecida competência em
sua área de atuação. Pergunto: é necessário ser medíocre para poder manifestar-se? E quando atuamos para um determinado produtor faz parte do contrato entregar também a consciência crítica? Trabalhar para a televisão é uma
relação profissional ou uma venda da
alma ao diabo? Grave deformação esta.
Será então que quem vende sua força de
trabalho náo pode manifestar-se livremente? Além do bem que faz o exílio, já,
já esses jovens talentos descobrirão outras virtudes na ditadura.
Quanto a mim, gostaria de esclarecer
ao Sr. Rodolfo Brandão que além de
deformado é mal-informado e leviano.
Nunca trabalhei para o Globo Repórter
nem para a Rede Globo de Televisão, o
que faria sem nenhum problema e sem
perder a minha consciência crítica. Portanto, não reclamo nem de barriga
cheia, nem de barriga vazia, mas com a
consciência tranqüila. Prefiro errar solidário a meus amigos a permanecer solitário movido por um brilho efêmero e
fugaz. Corta essa.
"Prefiro

errar solidário

a meus amigos a
permanecer solitário
movido por um brilho
efêmero e fugaz."
Chico Buarque, Marieta Severo, Fernanda Montenegro, e Herbert de Souza
merecem o nosso respeito e desagravo.
São amigos que foram solidários nesse
momento de dor pela perda de mais um
companheiro. Quanto a nós, a saída é
seguir lutando para, vinculados ao conjunto de lutas da sociedade, seguir produzindo cinema voltado para a realidade brasileira.

Silvio
Tendler

manifesto

Geraldo Carneiro
RR ào assinei o tal manifesto. O
B» I Breno Moroni, porta-voz telefódos manifestarites. é uma
1 Kl nico
adorável e diversos signa| a| figura
ra tarios de primeira hora são
JL
¦ ¦ meus amigos. Só isso. num país
em que o afeto avaliza as barbaridades
mais torpes, bastaria para justificar um
jamegáo. Mas o texto parecia um replav
histórico. Fiquei intelectualmente erivergonhado. Decidi nào assinar.
Diversas cartas de leitores assinalaram as incongruências mais visíveis do
tal manifesto. E há ainda outras. O tom.
por exemplo, é anacrônico. No 18 Brumario de Lufs Bonaparte. Karl Marx
diz que todas as revoluções gritam as
palavras de ordem das revoluções anterlores. Como não há qualquer revolução
em andamento (se Trotski fosse brasileiro. talvez pregasse a desrevolução
permanente), o tal manifesto ganha

uma feição ainda mais ridícula, com sua
musica altissonante e vazia. E o assassinato cultural? Ora. francamente.
Apesar de nossa desmemória proverbial e arlequinesca (ou talvez por causa
dela), ainda náo nos livramos do estilo
da ultima ditadura. O.K., os tempos
autoritários geram um contradiscurso
igualmente autoritário. Haja manifesto.
O pensamento se translorma numa coleção de clichês. O senso critico vai pras
cucuias. Numa dessas. Bertolt Brecht
chegou a escrever uma ode a Josef Stálin (expurgada, claro, das Obras Completasi. depois companheiro de cama e
mesa de Adolf Hitler. A História está
cheia dessas gafes ideológicas.
A ditadura passou, pelo menos em
seu aspecto mais visível. A despeito das
novas legiões de miseráveis, o outrora
chamado sistema perdeu a aparência
demoníaca. Hoje, para descer aos infernos do avesso da ideologia dominante
precisamos de instrumentos mais refi-

nados que os de Rimbaud. O bateau
ivre virou bateau mouche. E daí? Dai
que a resistência a esse tal sistema
perdeu a sua aura de heroicidade. Byebye.
É triste. A revolução só passa por nós
de raspão, na melhor das hipóteses. O
proletariado brasileiro aprendeu a forjar suas próprias lideranças. Nenhum
oprimido de primeira classe (claro que
há oprimidos de quinta) imagina-se tu"Cultivar

essa nostalgia

do martírio, chamando
para si uma proeminència
rigorosamente ilusória e
baixo-astral — essa não!"

telado por esses scholars engomados
que vivem com um pé em Chicago.
Nossos manifestos tém a maior pintona
de desabafo classe-média. A polícia nào
bate mais à nossa porta. Só nos restou o
trabalho (artístico, intelectual ou politico) propriamente dito. sem mais cambalhotas de filme noir. Ou quem sabe (a
imprensa é capaz de tudo) a invenção
do pós-exílio transexual nas aléias do
Bois de Boulogne.
Mas o narcisismo não passa assim de
uma hora para outra. Antes, éramos os
enfants à gtés da revolução. Agora, passageiros de segunda do descalabro nacional. fomos removidos para o poço da
orquestra, onde recebemos as imprecações da platéia faminta e as cusparadas
dos barítonos da classe dominante. Experimente fotografar o inconsciente
desses viúvos da vanguarda histórica:
eles morrem de saudade daqueles aureos tempos negros.
Chega de saudade. Hoje. ninguém é
suficientemente tolo ou otimista i^ara

fazer o elogio do presente. Mas cultivar
essa nostalgia do martírio, chamando
pra si uma proeminència rigorosamente
ilusória e baixo-astral. essa nào. O mundo canibalesco do capitalismo brasileiro nào nos elegeu como seus mártires
prioritários. Somos inocentes inúteis.
Se continuarmos nesse exibicionismo
anacrônico e messiânico, ninguém assistirá ao formidável enterro de nossa
última quimera. Vá trabalhar, vagabundo.

Geraldo
Carneiro liir
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estudada. Na prática, os protagonistas
desse processo de separação devem desapegar-se de uma relação que deve
necessariamente ser modificada. A
criança usará para tanto, além de sua
individualidade constitucional e herdada, a bagagem emocional armazenada
durante toda a infância. Buscará sua
indepenência mantendo sempre como
referência a família de origem.
Para os pais, será difícil, muitas vezes, entender e aceitar essa situação
nova surgida com a adolescência, na
qual as regras parecem ter sido totalmente transformadas por crianças rebeldes que estão cada vez mais, e rapidamente, se transformando em atraentes adultos. É nessa fase que os filhos se
mostram inconstantes, instáveis, impulsivos, desobedientes, infratores
constantes das regras familiares estabelecidas, demonstrando freqüentemente
seu egoísmo, este necessário à sua autoafirmação e buscando no contato externo um novo objeto para sua relação.
É na adolescência dos filhos que os
pais, muitas vezes sem se dar conta,
vivenciarão a implacável realidade do
passar dos anos, enfrentando, assim,
junto com os filhos, um período de desafio à maturidade e à organização da
família. Esse processo evolutivo normal
sofrerá interferências na dependências
do comportamento dos pais e das inflüências do meio ambiente.
Nessa fase, é comum os pais sentirem-se culpados por alguns problemas
do adolescente, seja na área social, escolar, psicológica. "Se ele não vai bem,
devo ter feito alguma coisa errada" — é
um sentimento familiar a muitos pais
de adolescentes de classe média. Ora, os
pais não são perfeitos e muitas vezes
erram procurando acertar. O importante é que saibam que são educadores e
modelos naturais, e que a família funciona como uma microestrutura social,
onde a criança e o adolescente treinam
e testam seu aprendizado para bem
integrar-se à sociedade em que vivem.
Por outro lado, nossa sociedade atual,
extremamente violenta e competitiva,
egoísta, consumidora e voraz, inclusive
de sexo, é geradora de frustrações, baixa auto-estima e, principalmente, de
uma grande insegurança, para pais e
filhos.
Filhos inseguros, temerosos de crescerem e tornarem-se adultos, como na
síndrome de Peter Pan, podem ter como
parceiros, às vezes inconscientes, pais
também inseguros, às vezes aparentemente confiantes e autoritários, ou
mães superprotetoras e castradoras.Os
pais, muitas vezes perderam seus referendais e, para mostrarem-se atualizados, utilizam os referenciais e estereótipos criados pelos meios de comunicação, enquanto os filhos necessitam e
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nascimento à vida adulta o ser
humano passa por um longo processo evolutivo de amadurecimento, sob muitos aspectos interminável, pois são constantes
Do e ilimitadas as transformações
sofridas ao longo da vida. Mesmo que
muitos contornos dessas mudanças não
sejam sempre nítidos, pode-se afirmar
que o ser humano deixou de ser criança
e ultrapassou a adolescência quando
conclui seu desenvolvimento biológico
e consegue assumir sua independência,
sua identidade, sua individualidade
própria, do ponto de vista sexual, psicológico e social.
Se o desenvolvimento corporal do
adolescente caracteriza-se por um processo de limites biológicos bem definidos, o mesmo não acontece com a sua
tumultuada e, às vezes, pouco aparente
e bem dissimulada luta de relacionamento com o mundo exterior. Mesmo
sem nos aprofundarmos em questões
psicológicas, podemos entender e avaliar a dimensão dessa luta quando, ao
longo dos anos, acompanhamos o relacionamento de uma criança com seus
pais. São anos de intensa troca mútua
de emoções. A gravidez nem sempre
inicialmente desejada, a prazerosa sensação do aleitamento materno, a extrema dependência da criança nos primeiros anos de vida e tantas outras situações forjam desde cedo uma relação
marcante e profunda vivenciada pelo
binômio mãe-filho. A participação do
pai nesse binômio é variável, e depende,
basicamente, da imagem introduzida à
criança pela mãe. Ele conquista a duras
penas sua posição junto ao filho, pois,
em contraposição à imagem idealizada
da mãe, o pai, por imposições culturais,
deve oferecer a imagem de protetor e
guia, e, simultaneamente, de autoridade representativa das exigências do código social.
Durante anos, se processam dessa
forma intensa, e se consolidam, as relações desse núcleo familiar, no qual os
modelos masculino paterno e feminino
materno são fundamentais para a estruturação da personalidade da criança. E
a chegada da adolescência é vivenciada
por pais e filhos como uma dura separação, como são, aliás, todas as separações. Sabem disso pais e filhos.
A adolescência é um período da vida
supervalorizado não só pelos problemas
nas áreas psicológicas e social, mas
também pela sociedade de consumo.
Pessoas de todas as idades vestem calças jeans, mas quem as vende na TV é
um jovem se despindo, pronto para a
atividade sexual. A adolescência é tão
crítica quanto qualquer outra fase da
vida. Apenas, talvez, hoje, seja mais
¦
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O artista gráfico Peter Weber configura o tumulto do
adolescente e sua luta, às vezes bem dissimulada, com o
mundo exterior

chamo de moratória da adolescência.
Dar um tempo, enquanto a vida rola.
Esse sentimento pode, muitas vezes,
originar-se da necessidade dos pais de
tutelar os filhos, desestimulando a luta
e alimentando a espera. Uma das consequências desse quadro bem comum é o
prolongamento da adolescência, que
em tese iria até os 19, 20 anos. Hoje,
encontramos adolescentes de 25, 28
anos, morando com a família, sem independência social ou financeira e com
relacionamento ainda muito infantil
com os pais. Esse quadro se detecta
sobretudo na classe média, pois na ciasse pobre, aos 10,12 anos, e até antes, as
crianças já estão na real, vendendo baIas nos sinais, enquanto os jovens mais
favorecidos se preparam para a vida por
muitos anos. Por outro lado, as exigências da sociedade de consumo em confronto com as poucas possibilidades de
realização dos projetos, especialmente
nos países subdesenvolvidos, levam os
adolescentes a situações bastante conflituosas. Inúmeros jovens entram no
mercado de trabalho precocemente e
sem condições de se preparar cultural e
intelectualmente para um projeto de
vida mais ampla, regidos pela preocupação imediata da sobrevivência.
Os adolescentes em geral absorvem
boa parte das exigências da sociedade
capitalista, nas quais são premiados
pela necessidade de competir e consumir, que aliada à crise das instituições
de ensino e à falta de empregos condizentes com sua formação acadêmica
retarda a entrada do adolescente na
vida adulta e a adoção de responsabilidades pessoais e comunitárias. Para es-'
sa situação concorre também a supervalorização da juventude, conduzindo o
adolescente a um culto narcísico exagerado do seu esplendor físico, em detrimento de suas possibilidades intelectuais.
Para melhor entender a adolescência, pais e filhos devem lembrar-se de
que a vida é inerentemente difícil de ser
vivida, e que a adolescência é apenas
um de seus períodos. É importante ainda que os pais conheçam bem seus
limites em relação ao que podem oferecer e cobrai- de seus filhos, permitindo
que eles possam assumir seus próprios
problemas, suas próprias responsabilidades, suas próprias vidas. E que os
adolescentes, por sua vez, tenham certeza de que depende basicamente deles —
e não de seus pais — o papel que representarão na sociedade.

responsabilidade. Os pais têm a respon •
sabilidade de criar os filhos até o final
da adolescência. Mas também devem
permitir ao filho adquirir responsabilidades próprias. Muitos pais, misturando culpa e essa noção de responsabilidade, sobretudo na classe média, acabam propiciando um fenômeno que

Lauro Monteiro Filho, 52 anos, é médico pediatra, presidente da Associação
Brasileira Multiprofíssional de Proteção à Infância e Adolescência e chefe
do serviço de pediatria do Hospital
Municipal Souza Aguiar.

elétrico
co de 89 aconteceu na semana passada
Gilvandro Filho
durante o tradicional Bal Masqué, que,
abre oficialmente a folia no Recife. Ao
contrário de todos os anos, quando a
frevo, a mais tradicional manifestação musical de Pernambuparte musical do baile era entregue a
orquestras de frevo, os diretores do Cluco, está ameaçado de perder
be Internacional — um dos mais sofistiuma guerra em seus próprios docados da cidade e promotor do Bal
0 mínios. A menos de sete dias
Masqué — resolveram pôr mais lenha
para o início do carnaval, poucas são as
na fogueira, ao entregar a abertura da
emissoras de rádios do Recife que tofesta ao baiano Luiz Caldas. Foi uma
cam frevos pernambucanos, preferindo
hora e meia de "fricotes" e "reggaes", o
dar espaços amplos para a música baiasuficiente para reacender uma polêmica
na de Luiz Caldas, Cid Guerreiro e Chiclete com Banana. Os baianos conseguique já vinha acontecendo por causa do
desnível entre pernambucanos e baiaram entrar, este ano, em um reduto
nos na disputa das FMs. Foi um desresainda invicto do frevo, o carnaval de
Olinda, que depois de oito anos, abre
peito para com o frevo e para com os
nossos carnavalescos — reclamou, insuas ruas para a passagem dos trios
dignado, o compositor Lourenço da
elétricos. Três deles já foram contrataFonseca Barbosa, o Capiba, principal
dos para tocar em locais que vão desde
nome do frevo no estado, conhecido por
a orla marítima até a entrada da cidade
se recusar a alimentar polêmicas desse
alta, reacendendo a rivalidade entre os
tipo.
dois estados que lutam pela liderança
"Os baianos? São eles lá e eu aqui",
do Nordeste.
costuma repetir — Capiba acha que não
O primeiro sintoma da chamada iné somente a música baiana que toma
vasão baiana no carnaval de Pernambu"com deslealdade" o lugar do frevo
pernambucano: "Até o rock é mais tocado,
o que é um absurdo". Para o carnaval de
89. Capiba compôs uma música — "frevo até o mané chegar" — que, para sua
surpresa e frustração, ainda não tocou
nas rádios e, dificilmente, será cantada
pelo povo nas ruas.
A falta de frevos na programação dos
rádios, às portas do carnaval, acabou
levando o prefeito do Recife, Joaquim
Francisco (PFL), a reunir representantes das emissoras e fazer um apelo dráft
Tip-4
matico: "Toquem a música pernambucana", implorou o prefeito. Um pedido
que. até agora, não surtiu nenhum efeito. Para cada frevo, as FMs estão rodando pelo menos quatro a cinco músicas
baianas. Só uma é frevo, o Roda e avisa,
uma homenagem dos compositores pernambucanos J. Michiles e Edson Rodrigues a Chacrinha. gravado por Alceu
Valença. foge à regra e dispara na preferência popular. Nenhum outro, porém,
conseguiu furar o bloqueio este ano.
"Estamos entre dois
problemas, ou
tocamos o que os disc-jóqueis querem
ou o que o povo pede por telefone. Nos
dois casos, só tem dado a música baiana", observa a programadora da rádio
Recife FM. Aldineia Santos, sem saber
explicar o que é causa e o que é conse-

qüência: "É um ciclo. O povo não pede
frevo porque não aparece nada de novo.
E não surgem novos valores porque a
maioria dos disc-jóqueis e das gravadoras impõem outros gêneros".
Alheio ao problema das gravadoras e
dos divulgadores está o compositor Alceu Valença, para quem o frevo jamais
será destronado. Mas Alceu, apesar de
estourar com o Roda e avisa, também
enfrenta este tipo de problema. Ele tem
feito verdadeiras ginásticas para que
sua música seja tocada fora de Pernambuco e seus amigos falam de boicote da
gravadora RCA. "Não afirmo nem desafirmo. Como o próprio frevo, eu sou fogo
de monturo. Quando pensam que ele se
apagou sai queimando de mansinho,
por debaixo da moita", ironiza o compositor, que, no entanto, admite as dificuldades encontradas por outros compositores de frevo: "No meu caso tenho um
nome e consigo furar o cerco mas para a
rapaziada a barra é muito pesada".
Irreverente, Alceu Valença minimiza
o fato do Bal masqué ter começado com
música baiana. "E o Bal masqué abre o
carnaval de Pernambuco? Quem disse
isso? É só uma festa de elite. Em recinto
fechado. Vamos para a rua onde o frevo
resiste e vence", acredita o compositor.
Em Olinda, a situação é apontada
como a mais grave pelos adeptos do
frevo pernambucano. Mesmo com a ressalva de que a cidade alta será preservada, cinco trios elétricos já foram autorizados a circular durante o carnaval e,
pelo menos, três deles terão pontos fixos para animar os foliões. Para o presidente da Fundação de Cultura de Olinda, o artista plástico Adão Pinheiro, a
polêmica não tem sentido." Vivemos
uma sociedade eclética e temos que
absorver essa realidade", diz Adão, que
transfere a culpa para as emissoras de
rádio: "Elas impõem a música baiana e
não podemos fazer censura nem colocar
nas ruas "fiscais do frevo", o que seria
ridículo".
Segundo Adão Pinheiro, a reação
contrária aos trios elétricos cheira a
xenofobia, "vamos incentivar os gèneros musicais da terra, mas censura a
música baiana eu não faço. Quando
Caetano Veloso gravava frevos pernambucanos ninguém aparecia para criticar. Por que toda essa chiadeira agora?"
Questiona o artista plástico.

desejam um modelo paterno firme e
seguro em relação aos próprios valores.
Pais capazes de aceitar as transformações da sociedade mas também de manter seus princípios básicos e éticos e
morais.
Outro ponto importante na relação
pais-adolescentes refere-se à questão da
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Revolução Francesa
já está aquecida com
o debate sobre o
Terror e os direitos
humanos.
Jean-Marie Benoist
Le Monde

o anunciar, em seu discurso na
Sorbonne em 1987, que a Revolu"comemoração Francesa iria ser
segundo a
um
bloco",
da como
palavra de Clemenceau, o presidente François Mitterrand não teria cometido um pecado contra o espírito ?
Se, com efeito, é desejável dar todo o
brilho à comemoração do bicentenário da
Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, ato de nascimento de um respeito jurídico e constitucional à pessoa ardentemente desejado pela nação e pelo
rei unidos no mesmo fervor, ao mesmo
tempo pareceria estranho aos olhos da
Europa e do mundo que hoje nosso pais,
sob o bastão de seu presidente, se pusesse
a comemorar os episódios bárbaros e
sangrentos que mancham nossa história,
esses acontecimentos do Terror, da declaração de guerra a toda a Europa. Esse
delírio assassino grassou de 1792 a 1794 e
se prolongou depois na crueldade das
guerras napoleônicas, das quais ainda
hoje muitos povos amigos guardam a
sinistra lembrança: o massacre dos espanhóis pelo exército imperial está, por
exemplo, longe de ser esquecido, e seria
bobagem negar que tem sua origem na
febre revolucionária pela qual a França.
isolando-se da Europa, se engajou num
conflito maior que a
colocou em oposição
às outras nações euÉ preciso
ropéias e lhe fez crer
se livrar
que estava em permanente estado de
da
sítio.
loucura
Se é, pois, inconsanguinária
cebível que se comemore a Revolução
dos
Francesa "em bloDanton,
co", é que ela é diviRobespierre
dida por uma linha
intransponível de
e
demarcação entre a
outros
contribuição humanista, provinda do
Século das Luzes, representada pelo texto de 1789, e a derrapagem sangrenta que começou em 1791,
culminou em 1792 e 1793, e deu o pior
exemplo ao mundo, desprezando os princípios e os valores anunciados precisamente na Declaração dos Direitos. Que
esta seja comemorada, tudo bem; quanto
ao período do Terror, convém sobretudo
que seja rememorado... e que os franceses
possam, com toda lucidez, fazer à sua
história as perguntas sem concessões que
trarão respostas a este enigma da loucura
sanguinária que se apossou de nosso país,
e inaugurou as formas de barbárie mais
completas, que as monstruosidades nazistas e stalinistas do século 20 se apressaram em imitar ou em cuja referência
buscaram sua justificação.
Saibamos primeiro ouvir as adverténcias que nos deu Claude Lévi-Strauss na
véspera de 1989: " A Revolução pós em
circulação idéias e valores que fascinaram a Europa, depois o mundo e que
deram à França, durante mais de um
século, um prestígio e um brilho excepcionais. Pode-se entretanto perguntar se
as catástrofes que se abateram sobre o
Ocidente não têm ai também sua origem...Pusemos na cabeça das pessoas que a
sociedade depende do pensamento abstrato, ao passo que esta é feita de hábitos,
de usos, e que, triturando estes no moinho da razão, pulverizam-se gêneros de
vida fundados numa longa tradição, reduzem-se os indivíduos ao estado de átomos intercambiáveis e anônimos. A verdadeira liberdade só pode ter um conteúdo concreto. (De près et de loin - entrevistas com Didier Eribon. Ed. Odile Jacob.
1988.)
O essencial, portanto, nesta celebração de um bicentenário, é operar uma
cura de desintoxicação em face das mitologias revolucionárias, que são de duas
ordens: a embriaguez abstrata, o delírio
universalista da tábua rasa; e a loucura
sanguinária que se apoderou dos Danton.
Robespierre. Saínt-Just e outros Marat e
os fez eliminar sistematicamente individuos concretos e singulares, os aristocratas. os padres refratários, sem levar em
conta os direitos do homem e da pessoa,
sob o pretexto de que eles pertenciam a

categorias que a Revolução, em sua sacralizaçáo, decidira extirpar de nossa paisagem.
Tomemos de empréstimo ao kantismo
e ao pensamento das Luzes este movimento que nos permitirá exercer uma
interrogação critica sobre a mitologia revolucionária. O Bicentenário de 1789 nos
aparece então como a ocasião inesperada
de re-situar em seu contexto a Declaração dos Direitos, e de repudiar solenemente os atos de barbárie dos terroristas
de Estado.
A Declaração dos Direitos do Homem
continua um texto inaugural, uma carta
do respeito da pessoa cujo mérito é passar ao universal as cláusulas filosóficas e
jurídicas que enunciam liberdades e prer-

E
Em

rogativas de que cada indivíduo é detentor: a igualdade em direito, a liberdade de
consciência, de expressão, de participação na vida da cidade, o direito de propriedade, e tantas liberdades públicas
garantidas pela lei são aqui proclamadas
solenemente como direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana.
Originados nas Luzes e no pensamento do Contrato Social de Jean-Jacques
Rousseau, ele próprio leitor dos jurisconsultos europeus, esses direitos inalienáveis tornam-se o bem de cada homem no
espaço e no tempo. É em nome desses
direitos e desses atributos da pessoa humana que ainda hoje as causas mais
sagradas resistem à opressão em todos os
continentes. Os franceses poderão se or-
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Renaut
Álain 'Express
L
será sempre Paris. Ainda bem
que já passou o tempo em que era
chique ironizar qualquer referência
aos direitos humanos, considerado
PARIS
uma vazia banalidade, fossa comum do
pensamento político. Há menos de 10 anos
que nossa intelligentsia aceitou, enfim, a
transmutação de todos os valores. Não sem
certo pesar, à época do marxismo resplandecente, via-se nos princípios universais e
abstratos de 1789, uma simples mistificaçáo
da sociedade burguesa. Para que se parassem de dizer bobagens, foi necessário todo o
naufrágio do modelo soviético; com o sindicato Solidariedade, nossos intelectuais
passaram a usar, a partir dos anos 80, as
cores dos direitos do homem, finalmente,
elevados ao topo dos princípios geradores
da democracia.
O passado tem os seus próprios pêndulos, e assiste-se agora a um brusco retomo
ao recalcado. Assim, historiadores poucos
suspeitos de nutrirem simpatia pelo marxismo como François Furet, Jacques Julliard e Pierre Rosanvallon. autores de um

gulhar de ter proclamado esse texto e
essa carta diante do mundo. Incorporada
ao bloco de constitucionalidade, a Declaração dos Direitos leva a todos os homens
uma esperança.
Entre o Biü of Rights que acompanhou a Constituição americana desde
1787 e a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, nossa declaração
de 1789 ofereceu a passagem à universaiidade, a amplificação o campo da luta, a
definição de um critério universal que
possa ser invocado por qualquer homem
perseguido, qualquer que seja sua classe,
sociedade, cultura ou condição social.
Devemos pois comemorar com respeito
esse texto, sem esquecer que ele não
nasceu todo armado do cérebro dos cons-

princípio
aos valores universais náo implica, em hipórecente libelo, François Furet, Jacques Jultese nenhuma, em desprezar o particular, e
liard e Pierre Rosanvallon (A república do
centro; ed. Calmann-Lévy) descobriram na
que reivindicar a universalidade da liberdade de opinião, ou aquela do direito do voto,
ideologia dos direitos humanos, a expresé também cuidar de todos os excluídos da
de uma sociedade que prefere uma
são
"política concreta de habitação
comunidade democrática. Compreendo o
e urbanis"reinteraçáo
moral dos grandes
mo"à uma ";
que pode ter de irritante, mesmo de exasperante, quando toda a retórica dos direitos
e o ideal republicano, que se
princípios
humanos é acompanhada de concertos de
traduziria politicamente pela adesão aos
rock em vez da reflexão política. Ou quando
princípios de 1789, parece ser testemunha
a mistura de bons sentimentos e de slogans
de uma uma regressão do pensamento poliemprestados ao SOS-Racismo serve de retico, esse sendo incapaz de encontrar os
fúgio a um Partido Socialismo amedrontavalores verdadeiramente subversivos (?) e
do em romper com que constitui a sua
de se encarregar de questões práticas.
ideologia tradicional. O que não se pode
É certo que em relação à antiga imagem
confundir são os princípios de 1789 com as
a vitima dos direitos humanos mudou: o
suas explorações superficiais como queria o
operário explorado que vendia a sua força
ex-ministro da Educação nacional, Jeande trabalho em nome da liberdade cedeu
Pierre Chevènement, que desejava reduzir o
lugar ao comerciante da esquina, que assaiideal republicano ao ingênuo projeto de
tado três vezes por mês, ridiculariza os
restaurar a escola da 3" República, com
direitos humanos quando brandidos pelas
toda a garotada cantando, com brio e pabelas almas. O cerne da critica continua,
trioticamente, a Marseillaise.
porém, o mesmo: ao proclamar a universaiidade dos princípios, esquece-se do que se
* François Furot escroveu Dictionnaire critique
fazer a favor dos homens reais.
de la Revolution (a ser publicado pela Nova
Fronteira) e Histoire de ln Revolution
François Furet (*), que é o nosso melhor
intérprete do pensamento revolucionário
o Alam Renaut é professor de filosofia na Universidade
de Caen
de 1789, precisa lembrar-se que a referência
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Philippe Raynaud
L Express
sem hesitação, a França parece haver encontrado o meio de celebrar o
bicentenário de 1789 sem ressuscitar
suas velhas divisões: este ano comemoNÁO
ram-se. ao mesmo tempo, a Revolução e a
Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão. A não ser para os adversários da
civilização democrática, os direitos humanos são objeto de um consenso generalizado. embora seja bom lembrar que. na sua
forma francesa, a doutrina dos direitos humanos levanta tantos problemas quanto os
resolve, o que deveria ser suficiente para
que a comemoração náo caia na banalidade.
O primeiro equívoco concerne ãs garantias dos direitos. Proclamando que eles são
••naturais,
inalienáveis e sagrados", a Declaraçáo de 1789 parece confiar
á lei. "ex'% o cuidado
de
pressão da vontade geral
definir as condições nas quais eles devem

banalidad fc
muito tempo, a tradição "republicana" congarantido um mínimo de proteção social.
siderou que. mesmo se se deviam respeitar
Na medida em que os direitos humanos são
os direitos humanos, o legislador era sobeinvocados par? dar um valor absoluto às
rano de pleno direito, o que excluía todo o
conquistas da democracia, a Declaração
controle da constitucionalidade das leis.
nos diz também que os tais direitos não são
Inversamente, a Declaração fixa também
uma política A questão toma-se ainda
os limites do poder da lei. e afirma que só a
mais delicada na própria França, onde a
nação (e náo o Parlamento) é soberana, o
população emigrada se encontra fora do
que pode legitimar a recente evolução, onde
que esta no centro da Declaração; a combinação entre liberdade individual e cidao poder legislativo deve se submeter as
decisões do Conselho Constitucional. Ceiedania.
A doutrina pode, também, ser combrando a Declaração, a França dá aos defensores das duas doutrinas a ocasião de
preendída como uma reivindicação mínima
e como matriz de todas as reivindicações
defender suas interpretações, que se transdemocráticas. A Declaração de 1789 resolve
formam na primeira dificuldade para se
o problema confiando á nação o direito de
chegar ao consenso.
definir as garanti.. ; dos direitos inalienáA segunda dificuldade surge das relaveis: ela abre a v ia de uma tensão sempre
ções entre as liberdades e os direitos sorenovada entre as exigências do Direito e
ciais Malgrado a moda recente das idéias
aquelas da politica democrática. Ao comeuitraüberais. ninguém na classe política
morar a Deciaraç ; os franceses celebram
contesta que os dois tipos de direito sejam
também a herança da Revolução, profundamente marcada por essa tensão.
m Pr : ppe fíáyr&ud é pesqvtsaócr do CNRS (Centro
Uac
jc Pensas Ce* f-casí e autor de Mãx
Heber ou fes diiemmes de íã rãison modtrne I
a

tituintes, mas foi precedido, no tempq
das Luzes, de toda uma série de abordagens e esboços ou de modelos: a Consfcir
tuiçáo dos Estados Unidos, o edito de
tolerância da monarquia francesa em face dos direitos dos protestantes, o estatuJ
to dos judeus elaborado por Malesherbers
a pedido do rei Luís XVI, e a abolição ,
por este mesmo Luís XVI, da tortura nos
tribunais, o que tinha como efeito nos
aproximar do habeas-corpus dos británicos. Aos numerosos elementos que prece-;
deram e influenciaram a declaração francesa dos direitos, seria necessário acrescentar, com cuidado e escrúpulo histórico, os catecismos diocesanos, cuja redação, toda marcada pela tradição judeocristã de respeito à pessoa humana, serviu de matriz à escritura de numerosos
artigos de nosso texto.O contrário, por-<
tanto, de uma tábua rasa. Um começo;
um salto qulitativo, mas que foi precedi
do, ele próprio, nos atos e nos textos dá
monarquia e das Luzes.É a este contexto
que o historiador deverá fazer justiça, sob]
pena de recair nos desvios da mitologia
que cega.
Mas, com a mesma honestidade, conj
vém que a França de 1989 reconsidere do
maneira critica os exemplos desastrosos
que nosso pais deu ao mundo durante e a
partir de 1792-1794: protótipos e arquétipos de todo terror revolucionário e de
todo despotismo moderno, os gestos e as
ações praticados pela Convenção da
Montanha e pelo Comitê de Salvação
Pública devem ser relidos sem complacência. A exterminação dos nobres e dos
membros do clero que tinham recusado a
constituição civil da Igreja se assemelha
a uma solução final.
Querer matar todos os membros de
uma categoria sem exceção, aqui os aristocratas, mais tarde os judeus, por ocasião do Terceiro Reich, é a forma recorrente do genocídio, com seu cortje de
delações. A lei dos suepeitos estabelecida'
apelo Terror prefigura o tipo de perseguição retomado pela Tcheka sob Lenine e
prolongado por Staline e o Gulag. O
massacre dos camponeses de Vendée —
"Matem todos, azuis e brancos, homens,
mulheres, crianças" — é a prefiguração
do Camboja de Pol Pot. Quanto aos mas-'
sacres de setembro, anunciam de maneira crepuscular as atrocidades dos aiatolás. A Revolução Francesa, pela generalização da guilhotinagem, inventa o casamento da máquina com o assassinato
político, como bem o demonstrou Laurent Dispot, num livro (La Machine à
terreur, Grasset) nos anos 70.
Passa-se da idade do artesanato (Damien, o enforcamento, o machado) à da
manufatura, isto é, da indústria da decapitaçáo. As carroças prefiguram os abatedouros modernos: Dachau, Katyn, Lubianka.
O despedaçamento da princesa Lambaile, amiga de Maria Antonieta e presidenta da Federação das Lojas Maçõnicas,
por uma multidão ébria de sangue, o
calvário espiritual e material da rainha
Maria Antonieta e da família real, lentamente rebaixada, manchada em sua dignidade ("Faço um apelo a todas as
mães"), anunciam a maneira como qsj
campos de reeducação marxistasleninistas do Vietnã revolucionário tratarão os burgueses e os ricos. • ¦ 1
O martírio dos carmelitas massacrados em 1792 testemunha o encarniçamento da perseguição
anti-religiosa de que
estava imbuída a revolução, a despeito,
ou por causa, desse
O calvário
culto de um Ser Sue
espiritual
premo abstrato que
material
desprezava e ridicude Maria
larizava o Deus pessoai da tradição.
Antonieta
Pois é exatamente
antecipa
contra a pessoa huos
campos'
mana ou divina que
a fúria se manifestade
va.
concentra
E náo nos venham com o arguçâo
mento da estatística: duzentos ou trezentos mil mortos
em Vendée face a
seis milhões de judeus ou aos quarenta milhões de vítimas
do stalinismo pesariam menos, parece,^
nas balanças da História...O que importa
compreender hoje, por ocasião do Biceritenário, é que a matriz é a mesma da
opressão sangrenta operada pelo nacional-socialismo, pelo marxismo, leninis-'
mo, stalinismo, pelos soviéticos no Afegãnistão ou pelos Khmers Vermelhos: tratase, como no curso da Revolução Francesa
arquetípica, de se alimentar de uma ideologia da tábua rasa, de uma visão prometéica do começo absoluto que justifica
todas as atrocidades. "A liberdade ou a
morte 1"
É em nome de tais aforismos, pondo
em cena figuras falsas, as enormes cabeças ocas, num carnaval sanguinário e.
insaciável, que se termina por glorificar a
pior barbárie em nome da razão. Ouso
esperar que Jean-Noél Jeannnery, quando qualificou de "manchas"os assassinatos em série cometidos pela Revolução
Francesa (Rcvue des Deux Mondes, dezembro, 1988), tenha arriscado aí a uma
dessas boutades de que tanto gosta o
pessoal da Escola Normal Superior.
Se a Revolução Francesa fosse come
morada como um bloco, se oferecêssemos
à juventude Marat. Danton. Robespierre,
Saint-Just, Fouquier-Tinville e o sapatélro remendão Simon, destruidor do delfim
Luós XVII. como heróis a serem admirados. teríamos dado mais um passo na
descida rumo o cinismo absoluto neste
crepúsculo do nosso pais.

¦
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O árabe
Adnan
Khashoggi
que já foi
chamado de
'o
homem mais rico
do mundo' começa a
perder poder e
dinheiro, acusado de
ser testa-de-ferro do
ditador Ferdinando
Marcos, ter-se
envolvido no caso
Irã-Contra e meter-se
em negócios escusos

são acusadas de gastar dinheiro com
várias personalidades estrangeiras a
Bcrtrand Le Gendre e
fim de conseguir contratos fabulosos. O
Maric Pierre Subtil
príncipe Bernhard, da Holanda, o priLe Monde
meiro-ministro japonês Kakuei Tanaka
e Adnan Khashoggi sao acusados. Este
Khashoggi, tido como o hoteria recebido US$ 450 mil da Northrop,
mem mais rico do mundo, hoje
comprar dois generais e um mempara
está desacreditado, crivado de dífamília real saudita. A.K. nega
da
bro
vidas e perseguido pelos credores.
ter feito isso. Os US$ 450 mil defende-se,
esUnidos
dos
Estados
A Justiça
foram recebidos como remuneração —
Adnan
tá prestes a emitir contra ele um
normal — por seus serviços.
mandado internacional de prisão, sob a
Em 1977, novo golpe. Adnan Khaacusação de que teria servido de testashoggi é intimado pela justiça americade-ferro para o casal Imelda e Ferdinanna, por causa de comissões recebidas
do Marcos, ex-ditador das Filipinas.
vários anos antes da Lockheed e da
—
ou
Hoje como ontem, Khashoggi
sociedade Raytheon que vendeu à Ará—
exibe
A.K., como é mais conhecido
bia Saudita mísseis Hawk. A.K. , que
uma tranqüilidade a toda prova. É vernaquele momento se encontra em Las
dade que já viveu dias mais fáceis desde
Vegas (seu gosto pelo jogo é insaciável),
em
nasceu
25 de julho de 1935 quando
foge a bordo de seu jato particular para
Meca, filho do médico particular de Ibn
Barbados. Durante dois longos anos,
Saud, pai da moderna Arábia Saudita.
não porá os pés nos EUA, para, finalO jovem Adnan não tem ascendência
mente, voltar e depor voluntariamente
suficiente
tinha
família
mas
sua
real,
a fim de não ser mais incomodado.
seleno
prestígio para mandá-lo estudar
do mesmo modo, que o baruEsperará,
tíssimo colégio britânico Victoria, em
lho
suscitado
pelo caso Marcos se acalAlexandria. Aí ele se aproxima de futuà convocação da justiatender
me
para
ras figuras da elite do Oriente Médio,
ça de Manhattan ?
II,
do
Faiçal
reis
os
particularmente
O homem atravessa, em todo caso,
Iraque, e Hussein, da Jordânia.
um momento difícil.
E já despontam
Ele abusou, perseguiseus talentos de medo talvez por um condiador. Nessa época,
selho infeliz do seu
"Olha essas moesua
embolsa
primeira
pai:
comissão de intermedas. Joga-as sobre um
diário, 200 libras estapete. Ninguém ouve
terlinas, por ter posto
nada. Joga-as sobre
em contato os pais de
um solo de pedra. Fade
classe,
dois colegas
zem barulho. Filho,
um egípcio e um llbio.
coloca sempre teu diO negócio teve por obnheiro onde se possa
^ ouvi-lo."
eto um lote de lençóis
•
,
e toalhas de banho.
foi seconselho
SHHÉtfj
O
guido
Os estudos supee até de modo
;
riores o levaramm aos
% exagerado. Na Arábia
EUA. Dirigindo-se ao
Saudita, sua ostentaColorado com a intenção irrita. Já em 1974,
de
se
especializar
ção
o rei Faiçal vetou um
em petróleo — nâo é
filme sobre Maomé
saudita inutilmente
que Adnan Khashog— depara-se no camigi se propunha produnho com uma tempeszir. O escândalo Loco
neve
tade de
que
kheed lhe valeu a inidesvia para os céus
mizade e a desconmais clementes da
fiança do Ministério
Califórnia. Aí será por
da Defesa, do qual se
tempo
estupouco
tornara comprador de
1;^'Wà'-f
dante de economia,
fato.
••'
•
••'
"
r
%:k9-'
,
.
na universidade do
A baixa dos lucros
Estado, e depois, mais
do petróleo e a queda
rapidamente ainda,
do dólar colocam, na
na Universidade de^fi
mesma época, um
Stanford.
freio na prosperidade
. É que, a essa altudos países do Golfo.
ra, já se meteu nos neSobretudo, A.K. não
gócios. Na Arábia
aparece mais como
Saudita, um grande
homem indispensã
empresáriuo de obras
vel. "Durante anos"
públicas, Mohammed
comenta um diplomaBinladen, necessita
ta francês que passou
urgentemente de camuito tempo em
minhões. Da CalifórRyad, "ele fez os ocinia, o jovem A.K. condentais acreditarem
duz habilmente o neque era preciso passar
gócio, que monta aS'.
por ele para negociar
Com a mulher Lamia na sua villa em Marbella, que está atualmente hipotecada
US$ 500 mil. Embolsacom a Arábia Saudi
ta. Igualmente, confá comissão de 10%
ou US$ 50 mil. Comede que os
compatriotas
seus
vencera
dos
íntimo
se
sempre
A.K.
Ali
sendo.
pretendeu
continuou
oriental
da
Aráconstrutor
A.K. se pretende
que
pe
ça assim a firmar uma reputação em seu
ele. E,
tratar
com
só
ocidentais
queriam
o
casal
mundo,
como
deste
grandes
estão sua segunda mulher e a primeira.
bia moderna e salvador do Terceiro
país.
Hoje
verdade.
era
sentido,
certo
que
em
no
edifício
Marcos, do quem era vizinho
Mundo. Teórico de uma filosofia dos
Convertida ao islamismo, sob o nome de
Conquista a confiança da família
o país se abriu para o exterior e que
A
fideem
Manhattan.
JarvishSandra
Towers,
Olympic
a
britânica
entreSoraya,
um
dia
em
resumiu
negócios
que
real, que o dirigirá para um comércio
muitos sauditas também fizeram estulidade que lhes manifestou até na adDaley, ex-fotógrafa, deu-lhe quatro fivista a um jornalista americano: "O que
bem mais lucrativo do que caminhões e
dos nos Estados Unidos e na Europa,
é preciso é reunir as técnicas dos ameriversidade e hoje lhe causa problemas
lhos e uma filha. Em 1979, divorciada de
toalhas de banho: armas. Tem apenas
Khashoggi tornou-se inútil."
Adnan
contra
ele
moveu
A.K. há cinco anos,
canos e o dinheiro dos árabes num esforcom a justiça americana só se compara
28 anos quando o príncipe herdeiro FaiTriste constatação que incitou A.K
um processo memorável para exigir
terceirode
um
em
favor
Ricomum
a
demonstrou
um
lhe
país
entregar
a
amizade
o
convoca
com
ço
que
para
çal
a se voltar para outros horizontes, com
US$ 2 bilhões — a metade da fortuna de
mundista que tenha necessidade dos
cheque de 1 milhão de libras esterlinas.
chard Nixon, quando este atravessava o
diversas. Em 1985, a enésima
chances
algumas
na
época,
segundo
Khashoggi
exemplo
sua
como
deserto
dois." Citou
particiO homem forte da Arábia Saudita deseé a queda do presidente
adversidade
—
futuro
o
1967,
e
de
indeem
Estamos
e
US$
500
milhões
presiavaliações
criação de gado
pação numa firma de"Graças
ja fornecer armas aos monarquistas do
Nemeiry,
cuja amizade, de
sudanês
O
caso,
ao
e
viagem
danos
nização por
dente dos EUA volta de uma
perdas.
a este inbovino no Arizona:
Iêmen que uma guerra civil põe em
acordo com sua maneira habitual, ele
felizmente, terminará de maneira amiMarrocos, muito aborrecido por não ter
vestimento, podemos favorecer a instaconfronto com os republicanos. Faiçal
cultivou assiduamente,
'disposto a tal ponto que
laçáo de outras criações em país do
sido recebido pelo rei. De passagem por
gável: Soraya ex-Khashoggi obtém US$
exige a máxima discrição e A.K.
a lhe confiar
estava
este
uma
com
de
exemplo,
a
o
Sudão
pensão
Terceiro Mundo,
3 milhões e promessa
Paris, ele janta no Raspoutine,
por
cumprirá impecavelmente a missão.
de
responsabilidade
projegigantescos
em benefício das três partes, os acionismensal cujo valor continua ignorado.
Adnan Khashoggi, a quem foi apresenCom um gesto teatral, recusa qualquer
tos de desenvolvimento. Hoje, os suces
Naquele Natal de 1986, A.K. soma
tas americanos, a Triad e o povo suremuneração: "Fiz isso pelo meu rei.
tado por um amigo comum. A.K. se
sores de Nemeiry acusam A.K. de ingedanês."
aos presentes com que mimoseia sua
enternece com a infelicidade do futuro
Náo quero tirar nenhuma vantagem."
rencia e o declararam persona non gra
rubis,
menos
necessita
O dinheiro de que
Bem calculado. Em breve se tornará
ex-mulher um colar de
para
presidente e se oferece para recomendáta.
esse grande projeto, busca-o nos enoro intermediário obrigatório de todos os
caro entretanto do que o de esmeraldas
lo. Por seu intermédio, Richard Nixon
Nos EUA, a coisa não está melhor.
mes ganhos que aufere com a posição de
fabricantes de armas do mundo desejoe rubis, de quase US$ 2 milhões, que
terá encontros com Faiçal, da Arábia
A.K., que tinha concebido em Salt Lake
intermediário entre seu país e os invéssos de negociar com seu país. Em meaLaunáo
italiana
ofereceu à atual mulher, a
Saudita, Hussein e Nasser. Nixon
City um projeto imobiliário de US$ 650
tidores ocidentais. Para favorecer seus
dos dos anos 70, as comissões que lhe
ra Biancolini, também convertida ao
esquecerá isso. Nem A.K., que contrimilhões, faliu. A Triad America devia
assumiu,
projetos, às vezes faraônicos,
pagará a Lockheed americana se elevaislamismo sob o nome de Lamia, e da
a campanha presidencial
buirá
até o mês passado entre US$ 50 milhões
para
em 1972 e 1973, o controle de dois banrào a mais de 100 milhões de dólares. Na
segundo algumas
ele teve um filho.
milhão,
1
US$
e US$ 70 milhões a seus credores. Finalcom
qual
cos califomianos, o Security National
mesma época, embolsa outros US$ 54
mente, foi feito um acordo, com Adnan
Seu império na época estava quase
fontes.
Bank e o Bank of Contra Costa. Seu
milhões da grande rival Northrop. A
Khashoggi se obrigando a lhes pagar
em que A.K. faz
mas era preciso dar a impressão
a
época
É
também
parado
inao
boom
ligado
blinsucesso,
de
veículos
compra, por seu país,
petrolífero,
entre 30 milhões e 35 milhões de dólares,
Os
Arádiferentes.
a
eram
Como
as
coisas
do
Irá.
o
xá
de
com
amizade
que
no
comoda porém. Em 1974, ele tenta,
dados franceses, lhe trará 45 milhões de
Para juntar essa quantia, teve de se
o
mundo
todo
se
benefiem
credores
também
numerosos
Teerã
o
bia
Saudita,
lançamento, adquirir um terço do capifrancos suplementares, aos quais se soa contragosto, de uma das
desfazer,
sua
vontade,
do
Contra
boom
furiosos.
o
anos
com
ficaram
naqueles
petrócia
tal do First National Bank of San José,
mam 4,5 milhões de dólares de origem
pérolas de seu impéleo. Como os paises do
A.K. foi obrigado a reduzir o ritmo de
na Califórnia. Clamor
belga por uma grande
rio americano, a Ed
Golfo, o Irã se superevida trepidante, do qual é testemunha
e protestos na imremessa de armas de
gington Oil Company
armamende
conseguiagenda
de
uma
quipa
orgulho
que
pequena
fogo.
prensa. O
Quando
Há vários meses
Há
alguns
Adnan
Claro,
tos.
a
íntimos
mos um exemplar. Fornecida
americano se revolta
"o homem mais rico
No decurso dessa
ali,
Khashoggi está
contra essa volta inese colaboradores, esta agenda registra
década prodigiosa paestava no
do mundo" perdeu
meses,
pronto para oferecer
em 1984 todos os números de telefones
ra ele. Adnan Khaperada e vexatória
arrogância. Teve de
vezes
às
serviços,
seus
O
dos
em
todo
shoggi torna-se A.K,
onde A.K. pode ser encontrado
petrodólares.
apogeu,
vender seu mais belo
ele
Mumuito
pessoais.
Árabe tem de renunperdeu
amigo intimo dos
o mundo — villas, hotéis, escritórios,
iate, o Nabila, com he
o
e
tímido,
lherengo
ciar.
iates e carros de luxo.
Khashoggi
grandes, companheiliporto t lavabo em
mais
seu
vir
o
xá às vezes manda
Aqueles são anos
ro de farras do jet-sct.
Na rubrica Cannes figuram, entre
ouro maciço, que era
call
Paris
de
girls.
de
uma
atividade
treSeu gênio para os neoutros, seu imenso apartamento na
mantinha
freqüentemente visto
iate,
belo
lhe
ofetambém
A.K.
na
Um
dia
pidante.
gócios desabrocha e
Croisette, assim como os números de
em
Antibes ou Monte
encaralgumas,
rece
Suíça, amanhã em
se desenvolve, ao
chamada de sete Mercedes (quatro deuma frota de três
Cario.
Ele deve. entre
heliporto
com
relatar
de
regando-as
Nova Iorque, depois
mesmo tempo que
les modelos 600). do Rolls, de dois CX
outras
coisas. US$ 70
as confidências do xá,
de amanhã em Ryad,
aviões, dois
suas tendências epimilhões ao National
Citroen, dois Cadillac e um Renault 5.
em
e
lavabo
trao
sobre
recolhidas
Paris.
Beirute
ou
curistas. Dispõe dos
Commercial Bank of
Em seu apogeu, Khashoggi mantinha
vesseiro, e que podem
Comprou um Boeingiates e ÍOO
meios para a vida
Saudi Arabia. garan
comerfrota
de
trés
aviões
de
uma
porte
maciço
ouro
seu
úteis
a
se
revelar
727 que se toma seu
faustosa e ostentatótidos por hipotecas
"Trabalho
maneira
dois
iates
e
100
carros.
Seu
ciai,
negócio.
em
carros
QG:
ria que levaria então.
sobre a villa de Mar
de viver, segundo a revista Time. em
Para si mesmo e
vôo. Meu avião me
Nessa época. 80% das
bella. onde ainda no
250
mil
1986
implicava
despesas
de
US$
¦
com
aqueles
escritório
serve
de
para
arma
r
compras de
uma festa fausto
deu
inverno
passado
de
mulheres
diários.
A.K.
negocia,
de
escrever,
gosta
fotocopiadomáquinas
com
quem
mentos do seu país passam por ele.
Towers de
Olympic
o
imóvel
sobre
sa,
e
Adnan
Mesmo
no
auge
do
sucesso,
encarsecretários,
seus
Um
dos
bonitas.
ras e telefone. É também meu domicílio.
É o tempo do boom do petróleo. Uma
Khashoggi jamais se satisfez cm ser
Manhattan. A maior parte de seus bens
regado desse assunto, sofrerá por isso
Viajo a maior parte do tempo ã noite, o
chuva de dólares cai sobre o Golfo Pérapenas um homem de negócios. Quis
uma condenação em Nice, por cumpliciimóveis estão hipotecados, segundo re
sico. Na Arábia Saudita, pais de nõmaque faz com que utilize também este
é
à
sua
maneira,
tentar
a
em
dade
Passo
que
a
bordo
hotel.
até seu advogado francês
como
política,
avião
debaixo
de
proxenetismo.
vivem
conhece
quase
des que
praticamente
O homem que um dia nos disse moacreditar que o dinheiro e as boas ligaduas semanas por mês."'
tendas, tudo está para construir: estraSalanic. Humilhação supreJean-Pierre
ney is king. com um brilho de alegre
Em 1982. o Boeing-727 dá compreendas, habitações, aeroportos, hospitais e
çóes tudo podem.
francesa interditou em
a
ma.
justiça
dinheiro
o
desafio nos olhos, sabe que
Foi no inicio dos anos 80. A.K.. foi em
universidades. Evidentemente, há muisíveis sinais de cansaço. E substituído
em 1987. dois de
Bourget.
Le
no
terra,
corrompe. Em seu memorando a Robert
to dinheiro para se embolsar. Um dos
frente sem hesitar. Está convencido de
por um DC-8 que Adnan Khashoggi
credores brita
de
a
aviões,
seus
pedido
especiacomo
se
ele
McFarlane.
raros sauditas a ter estudado nos EUA e
propõe,
transforma em palácio voador. Enquanque é possível levar a paz ao Oriente
nicos.
intermediade
lista no assunto, a servir
já estabelecido nos negócios, A.K. entra
Médio, inundando de subsídios os irto o avião voa silenciosamente para
no jogo para ganhar, quase sempre anSob suspeição em seu pais. investirio no caso de os EUA julgarem necessámãos inimigos, palestinos e judeus. InMarbella, na Espanha, A.K. repousa
tecipando-se a seus rivais. Sua inscrição
rio subornar os mulás moderados.
voca em seu favor as boas relações que
num dos três quartos do aparelho, na
pela justiça americana, desconsigado
no registro de comércio tem o número 3
O mercado de armas, do qual A.K
tem com Shimon Peres e Yasser Araifat
de 3m50 de largura, recoberta de
nos Estados Unidos em razão de
derado
cama
e sua caixa postal em Ryad. o numero 6.
ou antes passava por um dos
levar a bom termo esse novo Plano
Acompanham-no no
zibciina.
de
passa,
falência na África. A.K. vapara
ruidosa
pele
sua
É a época, também, em que Khashogexalou um cheiro de
Em
sempre
e
multiplica
os
contatos.
o
valet
de
chambre,
Marshall
o
massagista,
vôo
o
pilares,
de agora em diante, fazer
Ele
tenta,
cila.
gi dá uma dimensão internacional ã
corrupção. Em meados dos anos 70. o
1985, está em viagem quando o egípcio
cabeleireiro e um quiroprático. que jana China e na Coréia do Sul,
negocios
Triad. sociedade que ele fundara nos
Mubarak e o jordaniano Hussein fazem
saudita foi posto no banco dos acusados
mais o deixam.
anos 60 com seus dois irmãos. Adil e
onde possui um banco. - Así3 Junghap
uma visita oficial aos Estados Unidos.
por várias comissões americanas de inNo Natal de 1986. Khashoggi reuniu
Essam. e cuja sede fica em Luxemburgo.
Finance, e onde náo perdeu ainda a sua
quérito interessadas nas atividades da
No final desse mesmo ano. a bordo do
na sua villa La Baraka, em Marbella,
Levado pelo sucesso, ele pensa granreputação. Ainda não?
firmas
Northrop.
Lockheed
As
duas
e
da
Estade
oito
chefes
DC-8,
ele
visita
seu
verdadeiro
como
príncitoda a família,
de, multiplicando seus investimentos
por toda parte e em todos os setores. No
início dos anos 70, destina US$ 450
milhões à implantação de uma zona
industrial e de comércio internacional
em Salt Lake City; participa de uma
empresa de criação de gado bovino no
Arizona e em fábricas de industrialização de carne no Brasil. Investe numa
cadeia de hotéis no Extremo Oriente e
numa companhia de navegação na Indonésia.
No Líbano, fabrica móveis. Em Paris,
financia o costureiro Kenzo. No Texas e
na Califórnia, opta pelo ramo imobiliário, No Quênia, adquire um rancho de 72
mil hectares assim como o chiquérrimo
Mount Kenya Safari Club. Em poucos
anos, a Triad torna-se um próspero conglomerado que agrupa cerca de 50 empresas.
É a época em que a embaixada dos
EUA na Arábia Saudita recomenda a
mencionada Triad aos homens de negocios americanos como um excellent
contact. Estas atividades multiformes e
esta polivalência no sucesso embriagam
visivelmente Adnan Khashoggi, que se
compara então aos Rockefeller, Vanderbilt e outros que fizeram a América.

do ou de governo em 10 dias, para
convencê-los da pertinência de suas
análises e de seu plano. Sem êxito.
Infatigável, há algum tempo, ele adquiriu o hábito de enviar as autoridades
americanas memorandos nos quais expõe suas idéias sobre a maneira de levar
a paz ao Oriente Médio. Em julho de
1985, Robert McFarlane, então chefe do
Conselho Nacional de Segurança, recebe novo memo — mais um — assinado
por A.K. O homem de negócios saudita
passa em revista as diversas correntes
do poder em Teerã e sugere a venda de
armas ao Irã, em guerra com o Iraque, a
fim de reforçar a tendência moderada
do regime khomeinista.
Os americanos ingressarão, de fato,
nessa via perigosa, e se falará de A.K.
quando explodir o escândalo IrãContra. O saudita, como aconteceu
muitas vezes, quis fazer demais o que
lhe agradava, financiou com seu próprio
dinheiro a remessa de armas americanas a Teerã e perderá US$ 10 milhões
"prestado serviços aos Estados
por ter
Unidos", como nos afirmou em março
de 1988, com filosofia e orgulho.

Entrevista/Oscar Dias Corrêa

Missão
Vou lutar pela
disciplina da lei.
Tudo aquilo que
for contrário a
ela tem que ser
punido

JPunição
Não tenha a
menor dúvida
que os
responsáveis pelo
assassinato de
Chico Mendes e
do naufrágio do
Bateau Mouche
serão punidos

Eleições
Sc o plano Verão
não tiver êxito
pode ver uma
radicalização
tanto da direita
quanto da
esquerda

Teodom iro li ruga
Em seus primeiros discursos de
posse o sr. enfatizou muito que irá lutar
contra a impunidade e a corrupção? É
essa a sua principal missão no governo?
Vou lutar pela disciplina da lei.
Esse é o meu mote, meu tema. Tudo
aquilo que for contrário à lei tem que ser
punido.A violência é contra a lei; a
corrupção é contra lei; a falta de responsabilidade no uso do dinheiro público, é
contra a lei; a fraude é contra a lei.
Todas esas são formas de indisciplina
no sentido mais amplo, isto é, de quebra
da ordem legal. O ministério da Justiça
é ministério que deve manter a ordem
legal e constitucional. Tudo aquilo que
atentar contra a ordem constitucional e
legal o ministério combaterá. A corrupção e a impunidade são duas formas de
indisciplina da lei.
Outros ministros já fizeram discurso semelhante e na prática não se
viu nada. Por que seria diferente com o
senhor?
Não sei se outros ministros fizeram
discursos nessa linha. Posso dizer que
meu discurso é um discurso que tem um
único suporte: 50 anos de vida pública
nessa mesma linha. Então eu não estou
inovando. Pertenci a um partido, chamado.UDN, que teve seu maior vigor
exatamente no combate à impunidade
e à corrupção. Foi exatamente no combate à malversação de verbas públicas,
à impunidade e à corrupção que a UDN
ganhou força e fez toda a sua pregação.
Foi exatamente nessas lutas que iniciei
a vida pública. De modo que estou
voltando à vida pública com a mesma
idéia que mantinha há 45 anos, em 1943,
quando comecei a participar dos movimentos que levaram à criação da UDN.
Isto significa que com o sr. no
ministério os corruptos, as pessoas que
se beneficiam de impunidade e os irresponsáveis agora têm o que temer?
Todas as violências contra a lei,
seja a impunidade, a corrupção ou a
fraude, qualquer que seja a indisciplina
à lei de que o ministério da Justiça
tenha conhecimento ele procurará imediatamente apurar e punir.
Acabamos de ter dois casos no
governo — a tentativa de compra de
um prédio pelos dirigentes do exministério da Reforma Agrária dias
antes da sua extinção e as reclassificações de 39 funcinários do extinto ministério da Administração, feitas no dia
13, que beneficiaram o filho, o neto, o
cunhado do filho e outros parentes e
amigos do ex-ministro Aluizio Alves.
Como o sr. vè esses dois casos?
Eu nem preciso ver esses dois
casos. O governo está de tal maneira
interessado em estabelecer essa minha
linha que o presidente da República
determinou a anulação do ato de compra do prédio e determinou que o ministério do Planejamento analizasse as nomeações que são chamadas de irregulares. De modo que não deram ao ministro da Justiça a oportunidade de fazer
isso porque o próprio presidente da República tomou as providências que deveriam ser tomadas.
Tem algum caso que já exigiu a
sua participação?
O caso Chico Mendes, que levantou tanta celeumaa. O inquérito já foi
concluído e enviado à Justiça. Se surgir
alguma nova prova, será enviada em
atos suplementares porque o inquérito
continua para colher novos dados. Mas
o principal, que era a apuração do caso
Chico Mendes, já foi enviado à Justiça.
O caso Bateau Mouche está em fase
final de apuração.
Nesses dois casos realmente vai
haver punidos e os punidos vão para a
cadeia?
Nesses dois casos haverá punição,
não tenha a menor dúvida.
A sua pregação contra a impunidade e a corrupção continuam atuais.
Por que?
Continuam atuais porque a corrupçáo não é coisa que venha e acabe. A
corrupção existe no mundo inteiro. Não
estou com isso desculpando a justiça e
nem a autoridade policial.Apenas quero
dizer que corrupçáo sempre houve,
quando começou o mundo houve a primeira corrupçáo, que foi a da serpente
com Eva, que por sua vez corrompeu
Adão. Depois houve a primeira violéncia, que foi do anjo mau que qüiz ser
Deus e esse rebelou conta a própria
divindade. Dai em diante, a corrupção,
a impunidade e a violênia. com Caim e
Abel. viveram sempre no mundo. Há
uma permanente luta contra esses
males.
O que tem a dizer sobre a crescente violência no campo contra posseiros
c índios?
Em toda a vida o homem que tem
terra não abre máo de sua terra, não
admite invasões, não admite posseiros.
No campo briga-se por barra de ouro.
barra de córrego e barra de saia. Barra
de córrego é toda a vez que alguém
invade um centímetro quadrado de terra de alguém que tenha a terra como
sua e há um risco de violência imediata.
É claro que agora os estímulos de grupos interessados de toda a ordem —
alguns justos, muitos justos, alguns meramente eleitorais e outros meramente
ideológicos interessados em radicalizar
— é que estáo agravando a situação.
Mesmo porque o que se pleiteia como
solução, na minha opinião, não é solução que convém ao Brasil.
Está falando da reforma agraria?
A reforma agrária brasileira não
pode ser a reforma que se fez em outros
países de condições absolutamente diversas das nossa. Essa matéria já foi
objeto inclusive de programas do meu
partido e de discursos do deputado Bilac Pinto que deveriam ser lidos agora
por esses que falam sobre essa matéria

' Cansado de sofrer deB
cepções com os minisj:
llSll tros oriundos do PMDB e
do PFL, o presidente José Sarney resolveu voltar às origens
nesse final de governo, buscando nas fileiras de sua antiga União Democrática Nacional o substituto do peemedebista Paulo Brossard no Ministério da Justiça. Aos 67 anos,
Oscar Dias Corrêa surpreendeu a todos ao retornar à cena
política no melhor estilo udenista, despertando sentimentos e provocando polêmica
com suas contundentes declarações e tiradas de efeito.
"Continuo na UDN", disse ele
ao JORNAL DO BRASIL, "e
garanto mais: se eu der o grito
de que vou fazer ressurgir a
UDN garanto que em um mês
tenho um milhão de assinaturas".
"Meu modelo é Milton Campos, o político mais perto do
meu coração", confessou Oscar Dias Corrêa, que foi um
dos fundadores da UDN, em
'partido
1943, e em nome do
exerceu dois mandatos de
deputado estadual em Minas
Gerais (de 1947 a 1955) e três
de deputado federal, encerrando sua carreira em 1967.

Em 1982 foi nomeado ministro
do Supremo Tribunal Federal,
onde Sarney foi buscá-lo para
integrar seu governo.
O novo ministro da Justiça
deu
mostras de que será um
já
paciente, mas duro interlocutor do governo com o Congresso. "Emenda provisória é algo
inimendável", sustenta ele, recusando-se a admitir que os
políticos façam qualquer alteração nas medidas provisórias que instituíram o Plano
Verão. As declarações do novo
ministro que tiveram maior
impacto nessa sua semana de
estréia, porém, foram as incisivas promessas de acabar com
a impunidade e a corrupção,
antigas bandeiras da UDN.
Essas afirmações lhe deram
uma súbita notoriedade, que
ele pode medir pelos aplausos
e incentivos que desde então
vem recebendo das ruas.
A corrupção é um dos temas de Oscar Dias Corrêa nessa entrevista ao JORNAL DO
BRASIL, na qual também fez
algumas reminiscências sobre
a infância e a sua velha UDN e
fala sobre a sucessão presidencial e seu mais controvertio exdo personagem,
Leonel
Brizola.
governador
Pedro Mohagatti
H

Muitas pessoas atribuem parte
dessa violência no campo à União Democrática Ruralista, a UDIt. O sr. também tem essa visão ?
Acho que quando a luta começa é
de muito boa técnica atribuir a violéncia ao outro. Acho que a UDR deve
atribuir toda as violências aos posseiros
e os posseiros atribuir todas as violéncias á UDR. Isso toda a vida foi assim.
Nunca se viu um atentado de direita do
qual não seja acusado a esquerda e
nunca se viu um atentado de esquerda
do qual não seja acusado a direita. Isso
faz parte de um plano que é tão velho
quanto o mundo.
O sr. não acha qeu a UDR, pelo
fato de ter aglutinado muitos líderes do
campo em defesa da terra, não propiciou um aumento da violência no
campo?
E por acaso você não acha que o
fato dos posseiros estarem também se
aglutinando em outras tantas organizações, não é a mesma coisa ? Você não
ácha que tanto direito tem os posseiros
de se aglutinar como os fazendeiros ou o
direito é só de uma das partes?
Acho que deve haver o seguinte: os
posseiros procurem adquirir suas terras.e o governo está interessado nisso, e os
fazendeiros e os donos de terras adquiridas legalmente procurem defender suas
terras. Apenas o fórum para essa defesa,
tanto do interesse do posseiro como do
interesse dos fazendeiros não é a carabina. não é a escopeta, não é a espingarda,
nem é o revólver. Vão ã justiça, gente !
Inventou-se a justiça principalmente
para dirigir conflitos.
Como o sr. vè o processo sucessorio? Acha que sera um processo sucessório difícil, como muitos estáo
achando?
O plano que chamam Verão e eu
chamaria Primavera porque vai passar
pelo verão, vai sofrer o outono, possívelmente vai padecer o inverno e vai florir
na primavera. Se o plano Primavera.
dir:a eu, der certo, a sucessão presidenciai será muito mais tranqüila. Porque o
eleitorado brasileiro estará muito mais
tranqüilo e sereno para julgar os candidates que se apresentarem. O juigamen-

to será muito mais racional sem a pressão violenta da fome e a preocupação
dos pais de família, em síntese, do povo
brasileiro. Se evidentemente, Deus me
livre disso, o plano não der o êxito que
se espera do processo eleitoral é que ele
será muito mais emocional, mais tumultuado pela própria natureza das reivindicaçóes populares.
Nesse caso a esquerda teria mais
chances de ganhar as eleições?
Não sei quem teria mais chances.
Teria mais chances quem radicalizasse
mais.
A esquerda ou a direita ?
Por que não ? Por que não ? Saiba
que na hora da radicalização a esquerda
e a direita são absolutamente iguais.
Náo há nenhuma diferença entre a esquerda e a direita radicais. Ambas partem para aquilo que é exatamente o
contraste à lei. Ambas, a esquerda radical e a direita radical , têm a mesma
finalidade, que é a subversão da ordem
estabelecida.
Qual a sua opinião sobre os dois
principais candidatos da esquerda,
Leonel Brizola e Lula ?
Acho que sáo cidadãos brasileiros
com todos os títulos para disputar a
presidência da República. Um já foi
governdor do Rio Grande do Sul, foi
deputado no meu tempo e governdor do
Estado do Rio de Janeiro. O outro é
deputado federal eleito com grande votaçáo e presidente de um partido legalmente habilitado. Ambos têm todo díreito de disputar a presidência da Republica.
Como era o seu convívio com
Brizola na época de deputado?
Ele era do lado adversário ao meu.
eu era do lado adversário ao dele. Tivemos muitos debates, discutimos muito,
ms náo nos encontramos mais depois.
Não tenho nenhum motivo para náo ter
apreço pelo senhor Leonel Brizola. Ele
de vez em quando diz algumas coisas a
meu respeito eu náo digo nada a respeíto de Sua Excelência e me considero
pago. até que fique nesse p<\ Evidentemente a gente sempre está disposto ...
quando era ministro do Supremo Tribunal a minha posição era uma. Quando

passei a ministro da Justiça a minha
posição é outra.
Qual a diferença?
A diferença é que como ministro
do Supremo Tribunal Federal a gente é
sempre é obrigado pelo próprio exercicio da função judicante a manter uma
linha de serenidade, ainda que mordendo-se por dentro. Agora sou urn homem
mais liberto.
O sr. quando era ministro emitiu
algumas opiniões de crítica à Constituiçáo. Agora, como ministro da Justiça, com vê a Constituição?
Como minstro do Supremo Tribunal emiti as minhas opiniões porque
como jurista que estuda direito constitucional há pelo menos 50 anos, achei
que devia colaborar com o processo
constituinte para cuja instalação não
contribui porque por minha conta não
haveria convocação da Constituinte.
Agora que nós temos uma Constituição
minha posição é outra: aplicar a Cosntituiçáo e a lei com rigor, da forma mais
absouta e integral, inclusive os artigos
da Constituição dos quais discordei.
Alguns críticos da Constituição
dizem que ela náo prevê instrumentos
suficientes para um combate mais firme à violência.
Esse problema da violência não se
Violência
combate com texto constitucional. Se
Esse problema
combate com lei ordinária. É o Código
não se combate
Penal, o Código de Processo Penal e
com texto
mais do que isso, a força moral. O que constitucional. Se
nós precisamos é que a sociedade se una
combate com lei
para combater todas as violências con- ordinária. Com o
tra a lei, quer as violências físicas quer Código Penal.
qualquer outro tipo de violência.
De onde vem esse vigor todo que o
sr. está exibindo, que está surpreendendo muita gente?
Sessenta anos de atividade política. Tenho 67 anos mas desde os 18
participo da atividade política. Quando
eu tinha sete anos de idade meu pai me
mandava ler discursos de João Neves da
Fontoura, Batista Lizardo, Flores da
Cunha, como se eu estivesse do lado de
dentro do balcão. "Peço a palavra, senhor presidente." "Tem a palavra o nobre deputado João Neves da Fontoura.
Sr presidente",iniciava eu e lia o discurso para meia dúzia de amigos que ficavam do outro lado do balcão.
O sr. assumiu o ministério decidido a cumprir uma missão específica? O
sr. parece muito determinado.
Vim cumprir uma missão específica: servir ao Brasil enquanto tiver força
e acho que servir ao Brasil nessa hora é
restaurar a disciplina da lei.
O sr. acha que vai ter sucesso?
Ah, vou ter! Acho não, tenho certeza.
Por que essa confiança?
Porque tenho recebido tantos estimulos. Não tem uma pessoa que encontro no meio da rua e que me reconheça,
náo tem um amigo meu que me conhece
há muitos anos e que não diga: Oscar,
Exemplo
vai com Deus.
O problema do
Esse apoio é porque o sr prometeu
Brasil é que o
acabar com a corrupção, náo é?
aprenda a
povo
Náo, foi porque eu prometi
disciplina
da lei.
cumprir a lei. O Brasil para ser tnaior E
o
deve
governo
país do mundo só precisa de uma coisa:
ser o primeiro a
da
lei,
aprenda
a
o
disciplina
que povo
nada mais. O meu medo quanto ao dar o exemplo
Brasil é apenas da indisciplina. Porque
na verdade há no Brasil muita indisciplina. Você chega numa fila e o sujeito
passa na frente da fila. Você pára o carro
e vem um sujeito e pára o carro na
frente do seu e vai embora e leva a
chave. Você vai comprar um negócio, a
lei diz que só pode cobrar 25 e o vendedor quer cobrar 30.Eu quero dar aqui
um exemplo de cumprimento da lei.
Como já disse, uma escada começa a se
varrer de cima. O governo é o primeiro
que deve dar o exemplo do cumprimento da lei. Foi por isso que vim para o
ministério da Justiça.
Quando o presidente Sarney o
convidou para ministro o sr. vacilou
cm não aceitar ?
Em nenhum momento. O presidente Sarney me telefonou e disse: "Oscar, estou telefonando a você para convidá-lo náo para integrar o meu ministério apenas mas para servir ao Brasil no
ministério da Justiça". Eu perguntei:
"qual é a minha missão?" Ele falou: "ser
minstro da Justiça!" Eu disse: "O Oscar
Dias Corrêa ser ministro da Justiça'. Ele
disse: "O Oscar Corrêa com ele é, com a
identidade dele".
No caso da Medida Provisória que
Udenismo
decretou o Plano Verão, qual foi o objeO que está
tivo do senhor? Tentar conseguir sua
aprovação sem alterações?
faltando nessa
Aí é um objetivo constitucional: a
hora no Brasil é
o espirito
medida provisória é inimendável. Náo
udenista. por
se emenda Medida Provisória. É a conmais que lenha
cepçáo que tenho dela, depois do exame
que fiz no texto constitucional e da
procurado
própria origem desse texto, que é a denegri-lo
constituição italiana.
Com qual partido o sr. se identifi*
ca? Com o PFL de seu filho, o deputado
Oscar Dias Corrêa?
Nenhum partido! Nenhum dos
atuais partidos e o partido dos meus
sonhos.
O partido dos seus sonhos e a
velha UDN ?
Eu continuo na União Democrática Nacional.
Mas o senhor e o único, então.
Nao. e lhe garanto mais: se eu der
o grito de que vou fazer ressurgir a UDN
garanto que em um mês eu tenho um
milhão de assina tu ras no Brasil.
Por que ?
Porque o espirito udenista e precisamente o que está faltando nessa hora
no Brasil por mais que se tenha se
procurado denegrir a açác tia UDN. E eu
vou resgatar isso. porque vou escrever a
respeito. A UDN encarne j naquela época o pensamento do povo brasileiro,
chegou a ser o segundo partido do Brasil. e é exatamente o que encarna c povo
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f\ a aa
comcomponentes.
jygQQ
JOTAL^
3 x 04,C7U
TOTAL: 194,70
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PLANTAO AOS DOMINGOS ATE 16 H
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HON6RIO, 1280 - TEL.:
TEL: (021) 241-0796 - RUA HONÓRIO,
RUA HONÓRIO,
HON0RIO, 1268 TEL.:
TEL: (021) 281-4947 - RUA HONÓRIO
HONORIf)
TEL:
HON6RIO, 633 - TEL: (021) 593-1198 - CACHAMBI - RIO
TEli (021) 241-2649 RUA HONÓRIO,
4 LOJAS NA RUA HONÓRIO
HONORIO QUE GARANTEM A SUA ENTREGA NO PRAZO
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Veja nas páginas seguintes
a opinião de quatro
vitoriosos empresários cariocas
sobre o assunto.

MINHA EXPECTATIVA E
GRANDE PORQUE SEI QUE
MADUREIRA E LUCRO CERTO
E PORQUE MINHAS EXPE
RIÉNCIAS EM SHOPPING
CENTERS SÓ TÊM TIDO EXI
TO. VOCÊS VÃO VER. QUANDO
ABRIL CHEGAR. A MODA DA
VÍRUS VAI PEGAR NO
MADUREIRA SHOPPING RIO."

José Walter Pagani - VÍRUS

ALÉM DO FAMOSO MERCADO
CONSUMIDOR DE MADUREIRA.

V^

O QUE MAIS ME INCENTIVOU
A ABRIR ÜMA LOJA DE
MODA ESPORTIVA FOI O
"TENANT
MIX" DO
MADUREIRA SHOPPING RIO.
EU SOU DA OPINIÃO DE QUE
A BOAVIZINHANCA AJUDA
A TRAZER BONS LUCROS."

Antonio Urbano - ALA MOANA
^
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Venha você também

Jj/

»
para o mais moderno shopping center
do país. Inauguração em abril de 89. Você paga em 36 meses.
pfl J\
33 dos quais com sua loja já faturando.
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"A

MODA ELEGANTE DA PIU
BELLA E MUITO PROCURADA
EM VÁRIOS SHOPPING
CENTERS DO PAIS. E TODAS
AS PESQUISAS DE MERCADO
QUE FIZEMOS APONTAM PARA

fl

¦
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MAIS UM GRANDE ÊXITO NO
MADUREIRA SHOPPING RIO."

Vânia Gorberg - PIÜ BELLA

"ESSA

VAI SER A MINHA
TERCEIRA LOJA EM
MADUREIRA. HÁ VINTE ANOS
EU COMECEI NO COMÉRCIO
LOCAL. E TENHO MUITOS
MOTIVOS PARA CONTINUAR
INVESTINDO AQUI. MAS,
ATUALMENTE,O MAIOR
DELES E O MADUREIRA
SHOPPING RIO, UM EMPRE
ENDIMENTO SENSACIONAL,
QUE VAI MODERNIZAR TODO
O BAIRRO."
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Felipe Morgensztern - GIFT
Desenvolvedor:
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Planejamento Imobiliário
e Participações Ltda.
Empreendimento:
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BRASCAN
?

Ml

SHOPPING
RIO
Tudo o que você deseja num shopping.

Informações e Locações:
Estrada do Portela, 222 (no local) - Tel.: 350-7582
Rua Lauro Müller, 116-1? Subsolofna Torre Rio Sul)
Tel.: 295-1332-R. 8!.

Informe Publicitário
RECOMENDAÇÕES
TOQUE FINAL — Riua Joana Angélica. 184 — Ipanema A
essência da cozinha internacional coni toque francês dos
momos j oase do ervas aromaticas e frutas gratinadas.
S..qes!ôes Para começa' Carpaccio de Peixe com 3
molhos, A seguir. Linguado Toque Final, que e enrolado no
wmareio a guuado com creme do leite Dentre as carnes, o
Filet Dijon ao moihode mostarda Dijon se faz acompanhar
de batatas e uvas gratinadas Aos sabados, para variar,
tem Bobo de Camarões igualzinho ao baiano Para domini. 'eservamos a Moqueca de Peixe ao leite de côco De
•iobrecieJí Pera Toque Final recheada e servida c sorvete
de pistache e o toque final. Reservas, tel, 267-6595.
IL CAPO — Rua Vise. de Piraja, 276 — Ipanema Massas
caseiras, pizzas, peixes, carnes e aves preparadas com
'eceitas genuinamente italianas sáo a tônica da casa
Como destaques podemos apontar o Robalo ao forno,
Spaghetti a frutos do mar. Truta laminada c/ manteiga
deicargot, Cabrito c/ arroz de amêndoas e, aos sabados.
Coelho a Caçadora e Pato a Califórnia Para domingo, alem
do Coelho e do Pato também tem Cabrito Sooremesas
tal i"as como Cassata o Tartufo figuram entre Tortas e
frutas da estaçao Bebidas nacionais e importadas de
varias procedências Ambiente confortável e refrigerado
íauos e baixos) e manooreiros Reservas, tel.: 287-2845.
CASANOVA - Estrada da Barra, 1.635 - Itanhanga Center. Imperdivel o recem lançado
"Festival
de frutos do mar ao Casanova que
reúne uma quantidade infinita de frutos do mar
entre saladas (de camarào, mexilhões, lagosta,
funghi etc,) e de legumes e hortaliças, outro
tanto de quentes como misto de crustáceo grelhado, camarao ao catupiry, lagosta a bordaleza,
robalo com pimentão, pargo ao forno etc. etc.
com, no mínimo uma dezena de acompanhamentos como arroz de passas, de amêndoas, etc.
De apresentação apetitosa, em forma de buffet,
você so serve a vontade do que quiser o quanto
ie apetecer, inclusive das Frutas tropicais que
compõem a sobremesa e paga um preço fixo so
não estando incluída a bebida. E tem mais:
Quem pagar com cartao American Express ou for
portador dele, tera direito a uma garrafa de vinho
reserva especiai. Crianças ate 07 anos nada
pagam, O Festival e mantido todos os dias no
jantar e também nos almoços de sabado e
domingo, Clorofila pura e o que você exala no
clima saudável e belíssimo, Casanova esta situada no meio de montanhas e o ambiente e muito
confortável com vários salões com paredes altas
em vários níveis. Para reservas, tels.: 399-9011 e
399-3922,
EL PESCADOR — Largo ae Sào Conraao. 20 — Te! 3223133. Almoço e janta' nos moldes portenhos Festival de
Pacllas
o eteme sucesso — reúne mais de 20 tipos
: 'erontes A Ia j Valenciana e a Marinara, mista, ae Polvo,
lagosta, camarao, cavaquinha, almeijoas, vongole etc. ao
" '..or o preço de NCzS 6 80 por pessoa Aos domingos,
Ias Paellas tem Cozido 'a Madrilena, Peixes ao forno
i omsj Perna de Cordeiro, o Festival de Frutos do mar
la«r" nane do dia-a-dia do El Pescador aue, as noites,
.iP-esanta o trio "Los Dominantes" que da mais autentici{Jade ao ambiente amplo e confortável dotado de ar
condicionado e manobremos
ADEGÃO PORTUGUÊS — Cpo ae Sào Cristováo, 212 —
580 7288 Em se-s 20 anos de tradiçao, Adegáo
''artuquòs acumulou um vasto caroapio e ampla experiènc Das especialidades espanholas e portuguesas e. por
ve« . brasileiras, depreendemos o tào badaiado Bacalhau
a Zu do Pipo das 6°s feiras, o Cozido a Madrilena aas 4as
'o ras e a çonconridissirnii Feijoada dos sacados A cada
ü a da semana o mâitre tem uma sugestào diferente a Ine
dar Aos domingo» e a veí das reuniões em tomo dos
Luitoes e Cabritos assados aas trutas polvos e peixes
Seus 3 amo entes refrigerados p-ooorcionam privacidade
e conforto
OURO VERDE — Hotel Ouro Verde — Av. Atlântica. 1.456
¦ CoDacabana Bons serviços marcam 34 anos consecutivos de tradição tanto hoteleira quanto gastronômica No
caroapio nternacionai, sempre uma novidade O Chef
Hans Hermann selecionou para hoje um Filet de linguado
Valeska, Saumon saute a basileia, Espeto de camarào a
Niçoue. Steak de vitela com fundo de alcachofra e purê de
espinafre, Medaillon de filet mignon ao molho marsala e
champignone. como sugestào do dia um Supreme de Pato
com pera fresca.As formiguinnas podem deliciar-se Oom
p...t *' Oiplomate Ambiente fino e confortável, refrigerado
em muito agradavel com o mar de Copacabana a nossos
pes Tel 542-1887
Laura Fabris-
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Quem falou mal deste ano? Insensato! Mal começou ele, fui pegar já não
me lembro o que embaixo da mesa e ao
levantar-me — piam! — confusão extrema na coluna cervical. O amável acidente me deixou, no ar refrigerado,
bem estendido, a olhar, pela janela, a
nova-estação que inventaram. E o outono-inverno-verão-primavera. Que, no
mesmo dia. vejo meu abacateiro gotejar, escaldar-se, ser bafejado pela brisa
e até planejar uns abacatezinhos que me
parecem graciosos. Será otimismo de
inválido.
E os restaurantes? Ah! Os restaurantes! Dizem-me que reduziram seus
preços de três zeros. Adorável país!
Pena que eu dele esteja, agora, algo
ausente. No outro dia ainda tentei ir ao
Laurent que inaugura sua nova carte.
Mas só consegui, dela. provar a abertura: um lindo creme de batata-baroa com
umas sujeirinhas de caviar por cima.
Era uma de uma gentileza deliciosa.
Mas logo o crânio começou a estalar e
saí correndo para a cama. São coisas
que acontecem em anos dos quais, tirando-se os 9, sobra 0.
Só os fracos, porém, queixam-se da
vida. Quem poderia esperar dela outra

As
quatro

estações
coisa além dessa confusão de
prazer,
dor, eólicas, alegrias, surpresas e maquinações de sarneys? Perdi o resto do
menu — delicioso, imagino — do Laurent. Ganhei o mingau de maisena da
boa, embora quase sempre inútil, Maria
José. Viu-me estirado. Ficou
piedosa:
fez o mingau. Leitor: como é bom
mingau! Que loucura
grave é esta que
nos faz desprezar este manjar
por pratos de sabor duvidoso como os
que
servem —digamos — em um Un, Deux,
Trois! E já que neste
país pobre não há
quem não pense em ganhar muito dinheiro. dou. de graça, a idéia de enfiarem. nos cardápios daqui, mingaus molengos. Com canela
por cima.
Sei, no entanto,
que é conselho
perdido. Mingau — dizem — engorda.
E engordar é o mal mais terrível
que
ameaça esta terra faminta. Lembro até
do interessante caso da senhora — cujo
nome omito —
que, entre pratas e
Sèvres, começou a sofrer de uma doença que desafiava os médicos. Até
um, mais esperto, exclamou: "Mas que
sofrer disto, aquiV' E apontava
para as
cômodas D. João V e os tapetes orientais. Isto era subnutrição.
Sao coisas assim
que igualam as
classes nas alegres terras do Brasil.
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Geovani é atualmente o maior ídolo de São Januário, posição que conquistou com talento e simpatia
Digamos que ele tem
l,69m de puro talento, até
porque nunca se destacou
"é
pela raça. Mas se alguém
ouro" na fase decisiva do
Campeonato Brasileiro que
se inicia hoje, este alguém é
Geovani. E isto não é vascainagem. Geovani foi em 88
uma espécie de unanimidade
nacional. Figurou em todas
as seleções de fim de ano
elaboradas por jornalistas esportivos. O craque que, depois dos jogos olímpicos, ficou no Brasil e se deu bem.
O Geovani que volta ho-

je ao Maracanã para enfrentar o Fluminense é um sujeito bem diferente daquele garoto rebelde, por vezes arrogante, que irritava a torcida
do Vasco. Apurou seu estilo
dentro de campo e sua personalidade fora das quatro linhas. Consagra-se no futebol
enquanto cuida do seu vestuário num alfaiate. "Ele é o
maior craque da história do
Vasco",
garante Amâncio
César, líder de arquibancada, na reportagem de Tadeu
Aguiar e Mauro Ventura,
que começa na página 14.

Por enquanto, tudo são
flores entre o jogador, o clube e a torcida. Mas quando
julho vier os vascaínos terão
que rebolar para não serem
driblados pelos interesses de
Geovani. E que no final do
mês vence o contrato do jogador e só mesmo um toque
de classe dos homens de finanças do Vasco poderá fazer com que a bola continue
rolando redondinha em São
Januário.
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Francis não produz
mais peças
infantis: agora
vem de Querelle

I

õ
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F RANCIS
MAYER,24,
mudou muito.
Depois de
O
Mágico
de Oz e
produzir
outros clássicos do teatro infantil, ele está montando
Querelle, de Genet, o filme
que Fassbinder tornou um
cult homossexual. Só vai ter
uma mulher em cena, e mes-

mo assim ela é Rogéria, dona
do bordel. O resto é tudo
marinheiro. "Não é um espetáculo
homossexual",
diz
Francis. "Será algo polêmico,
coreografado
sensualmente." Nada de patrocínio:
"Genet
não atrai os empresários."

LAUDIO
BALTAR,
31,ex-Manhas e Manias, largou o circuito alternativo do
Rio e foi tentar a sorte em
Paris. Não chegou a estourar, mas está melhor que os
amigos que ficaram. Fez vários cursos por lá, montou
peças e agora batalha por

uma montagem de Maçã no
Escuro, de Lispector, em
Lyon. "Por aqui parece
que
os atores dependem cada vez
mais da Globo", diz. Fica até
o carnaval, para participar de
um filme que está sendo rodado aqui por ... um belga.
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Cláudio deixou
os alternativos
do Rio e foi
pra Paris
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Michael Jackson
é o artilheiro
do Radar de
Copacabana
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"chega

G UILHERME ARAÚJO
vai misturar Lênin e Marilyn
Monroe para fazer o baile de
carnaval do Pão de Açúcar.
A decoração é a Praça Vermelha com Lênin vestido de
Tio Sam e Marilyn de foice e
"O
carnaval é uma
martelo.
coisa viva", diz Guilherme,

de ficar nessa eterna
homenagem a pierrô e colombina".
Guilherme promete o alto astral de seus
eventos e manda um recado:
"Aproveitem
as festas e a
do
samba para fapassarela
lar com amor disto tudo,
bom e ruim, que está acontecendo."

M ICHAEL
JACKSON
virou craque do futebol feminino no Radar: "Eu me
acho mais parecida com o
Romário e o Careca, mas me
puseram o apelido, o que eu
posso fazer?", diz Mariléia
dos Santos, 25, atacante, dona de um estilo agressivo

apesar do brinquinho. Já fez
mais de 600 gols, ganhou a
taça Brasil no início do mês e
quando não está no campo é
telefonista do clube. Adora
bola, mas acha que o futebolmacho está com problemas:
"Os
caras só estão pensando
na grana!"
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mais alunos no C entro Cultural Cândido Mendes do que os professores dos cursos de produção de vídeo e computação
Junito

O

cult-culto

,4

mitologia
aulas

1'lysses. quem diria, é a grande
atração da temporada. Não o doutor,
politicamente em baixa, mas o imortal grego. A prova é que o campeão
de bilheteria do Centro Cultural Càndido Mendes, ali no coração de Ipanema. não é nem o curso de produção
em vídeo, nem o de programação
basic de computadores — mas o de
mitologia grega. O professor Junito
ministra
de Souza
Brandão,
que
cursos sobre o tema há nada menos
que 40 anos. se tornou uma espécie
de embaixador da Grécia Antiga no
In DOMINGO
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momento

moda

Souza
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carioca

nas

Brandão

Brasil. Por suas aulas passaram
pelo
menos 500.000 alunos. Com a fama
que corre de boca em boca nos meios
acadêmicos e que já chegou ao grande público, o professor ficou tão na
moda que está aparecendo até cambista na porta de suas conferências.
Não que Junito seja um showman
do helenismo. Por trás da pose de
pensador aristotélico há muita bagagem adquirida em 15 viagens aos
sítios arqueológicos da Grécia. Itália
e Egito. A diferença entre cult e culto
não existe no seu caso. Professor de

grego, latim e mitologia das universidades Gama Filho, Santa Úrsula, Faculdade da Cidade, Cândido Mendes
e PUC do Rio de Janeiro, ele não tem
nada de "múmia
paralítica" e odeia a
imagem de erudito em letras mortas e
cultura inútil. "Ao contrário, os mitos
são todos tirados do inconsciente
popular , rebate. Até para quem está
esquentando os tamborins de olho no
carnaval, uma aula de mitologia
pode
ser bastante elucidativa. Você sabia...
que o carnaval nasceu das
Saturnálias
Romanas?
Originaria-

H
li*
mente eram três dias de liberação
total dos escravos, que podiam dizer
o que bem quisessem a seus
patrões e
ainda tinham o direito de serem servidos por eles?"
Mais do que um bom contador de
histórias do passado, Junito é um
pensador que enxerga o presente à
luz dos mitos. Em suas aulas, ele
ensina que a palavra tirano foi usada
originalmente para definir
qualquer
um que se apossasse do poder sem ser
eleito. "A carapuça cai direitinho na
cabeça de um certo presidente, não
acha?", ironiza. Já a repercussão da
morte do seringueiro Chico Mendes
foi interpretada pelo professor como
uma reedição do tema do herói. "Há
na mitologia grega dezenas de Chico
Mendes. Os grandes homens são sempre massacrados", diz.
O futuro político do Brasil, nestas
eleições, também pode ser guiado
"Só
pelo eterno retorno dos mitos.
alguém com vocação cômica pode
assumir este país agora. O brasileiro
está cheio de tragédias", indica. Ele
vê Maluf— "seria um grande ator das
comédias de Aristófanes" — e Brizo"tem
la —
um discurso de alegria, o
discurso de um cínico" — como os
presidenciáveis com maiores vocações para a comédia no cenário atual.
Às vezes, os conceitos das palavras mudam com o tempo. Por isso,
didaticamente, Junito faz questão de
explicar o significado de palavras que
fazem parte do vocabulário de qual"Aristóteles
definiu em
quer criança.
sua Poética a diferença entre tragédia
e comédia. A primeira é a imitação
nobre de personagens nobres. A outra é a imitação ridícula de pessoas
sem nobreza alguma", frisa. A palavra cínico, com que se refere ao líder
do PDT, ganha em seu purismo de
estudioso dos radicais gregos e latinos
uma carga ainda mais dura. "Esse
termo vem do grego kynikós, de
kyon, cão. Para eles, esse animal era
sinônimo de covardia. Aquele que
recebe um pontapé e volta para Iamber o dono", afirma.
Autor e tradutor de 15 livros,
entre tragédias de Eurípides e três
volumes sobre mitologia grega, bíblia
para quem se interessa pelo assunto,
Junito se dedica à elaboração de duas
obras este ano: três volumes de um
dicionário mítico-etimológico e Helena, o Eterno Feminino. Esse estudo,
que abrange 17 séculos da mulher
"antes
mesmo dos gregos chegrega,
garem à Grécia", é a sua menina dos
olhos. Da mesma forma, ele é o
professor do coração de seus alunos

alguns o acompanham há mais
de
15 anos — que fazem coro de elogios
à sua paciência didática e paixão
pelo
"As
tema.
pessoas percebem que
transmito a aula com amor
por algo
que conheço profundamente. Por outro lado, a matéria-prima com
que
trabalho é o mito. E sem mito não se
pode viver. O que seria de nós se não
fosse a fantasia? Minhas aulas
preenchem uma lacuna psíquica", declara.
Como professor, ele também faz o
estilo informal, com aulas ao ar livre
no Partenon. Todo
ano, ele guia
grupos em excursões culturais às ruinas da Itália, Grécia e Egito. Em
julho, os privilegiados serão médicos
e psiquiatras do Instituto do Coração,
de São Paulo. Eles conhecerão Epidauro, terra de Asclépio, o inventor
da medicina. Nesta cidade-hospital,
praticava-se a cura por metanóia, que
pode ser traduzida por transformação. Os médicos de Epidauro, entre
eles Hipócrates — a quem até hoje os
doutores fazem juramento
quando se
formam —, acreditavam que as doenças não eram físicas e sim mentais.
Era prática comum deitar os pacientes sobre a terra para que tivessem
sonhos que mais tarde seriam interpretados pelos sacerdotes, nos moldes da psicanálise moderna.
Entre os complexos de Édipo e
arquétipos, teorias psicanalíticas baseadas na mitologia, Junito fica com
"Jung
as últimas.
foi mais longe que
Freud ao criar o conceito de inconsciente coletivo. Só assim pode se
explicar como um mito etrusco pode
aparecer nos sonhos de um homem
moderno", acredita. Psiquiatras e psicanalistas nunca faltam a suas aulas.
"Já
reparei que as perguntas que me
fazem são todas de consultório. Os
dramas se repetem", comenta. Ele
próprio faz análise junguiana de seis
em seis meses para se reciclar e trocar
experiências com um grupo de analistas que o acompanha. Mas a grande
frustração desse paduano de 63 anos,
divorciado, pai de uma antropóloga,
e de um engenheiro que nunca se
interessaram por latim ou grego, é o
descaso com a cultura clássica no.
"O
Brasil.
utilitarismo é uma tragédia. Procura-se formar um técnico,
não um homem", reclama. O interesse crescente pela mitologia mostra
que há uma espécie de póthos, o
desejo da presença de uma ausência,
em torno do assunto.
Cristiane Costa
Foto de Flávio Rodrigues
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Carlos Alberto
Riccelli é
Jorge, o
brasileiro
obstinado do
filme de Paulo
Thiago

Fé

em

Deus

e

na

lama

pé
Jorge,

Um

Na quarta-feira de cinzas,
quando milhões de brasileiros estiverem se recuperando
da ressaca carnavalesca, um
personagem mineiro vai estar metendo o pé na lama.
Literalmente. Nesse dia, as
peripécias do caminhoneiro
Jorge para tirar sua carreta
de um atoleiro em Minas
Gerais chegarão às telas de
30 cinemas no filme Jorge,
Um Brasileiro, uma produção de 750.()(X) dólares dirigida
Paulo
Thiago.
por
"Custou
três anos de trabalho", informa a produtora
Glaucia Camargos.
Fôlego não faltou. Mais
de 30 empresas ajudaram a
pavimentar o projeto, emprestando desde quadros até
carretas. "Sem essa ajuda,
teríamos gastado 2 milhões
de dólares", conta. Somente
o roteiro, baseado no livro
homônimo de Oswaldo França Jr., consumiu oito meses.
O livro, lançado em 67, já
vendeu 200.000 exemplares
— e na União Soviética atingiu a casa de 1 milhão. Um
trunfo inesperado do filme,
rodado em 87, é o casal de
protagonistas, Carlos Alberto Riccelli e Glória Pires. O
bon vivant César Ribeiro da
12 DOMINGO

Brasileiro

leva

novela Vale Tudo é aqui um
caminhoneiro
permanentemente enlameado. E a arrivista Maria de Fátima é a
doce enfermeira Sandra, que
tenta abrir os olhos do namorado para as reais intenções
do patrão.
Mas Glaucia não tem ilusões e está de olho mesmo é
nas salas de projeção estran"Esse
filme só se paga
geiras.
com o mercado internacional". resigna-se. Há três semanas, um agente americano
vem trabalhando para lançar
Jorge, Um Brasileiro em seu
país, já com uma versão em
inglês do filme nas mãos.
Nessa espinhosa missão ela
conta com o ator americano
Dean Stockwell, que encarna
o patrão de Jorge, Mário.
Dean. que pôde ser visto em
Veludo Azul e Paris, Texas.
vem sendo cotado a peso de
ouro no mercado cinematográfico americano. No momento, ele está nas telas na
pele do miliardário Howard
Hughes em The Tucker. dirigido por Francis Ford Coppola. Ano passado, filmou
Married to the Mob. com
Jonathan Totalmente Selvagem Denme.
Ligeirinho. Foram 64 dias de

caminhoneiros

para

filmagens, que envolveram
cinco carretas com 20 toneladas de areia cada uma. três
caminhões-pipa e uma equi"Muita
pe de 45 pessoas.
'Você
é louca.
gente dizia:
Isso é impossível de ser produzido no Brasil'", lembra
Gláucia. Ela chegou ao requinte de contratar o piloto
de provas da empresa Volvo.
Ligeirinho, para servir de dubiê nas cenas mais ousadas.
E ele quem está ao volante
no cavalo de pau que Jorge
faz com a carreta a 110 quilometros por hora. Perfeccionista. Ligeirinho repetiu 11
vezes a cena e chegou a ensaiar horas com maquetes.
Ainda assim, os atores
que
interpretam os caminhoneiros tomaram aulas de direção
durante uma semana na Volvo. que cedeu os caminhões.
Tanto rigor levou o diretor
Paulo Thiago a gastar sete
dias numa única cena (em
que o comboio conduzido
por Jorge precisa atravessar
um rio) e a freqüentar festas
e rodar por estradas
para
compor o universo dos caminhoneiros. "Deu tudo certo.
As filmagens foram uma festa". conta Gláucia.

a

tela

O filme, pontuado por
flashbacks, narra a difícil emdo caminhoneiro
preitada
Jorge em resgatar uma carga
retida num atoleiro em Governador Valadares e levá-la
para Belo Horizonte a tempo
de se inaugurar uma refinaria
de milho. É uma missão impossível. As chuvas que há
40 dias castigam a região deixaram mais de 300 mortos e
69 pontes destruídas. Isto
pouco importa para Jorge,
obcecado em ajudar o
patrão
e amigo Mário. "É na
parada
dura que se prova a amizade , filosofa. Amizade essa
que inclui dizer à mulher
de Mário, a solitária Helena
(Imara Reis), que o marido
está trabalhando,
quando na
verdade ele embarcou em
viagem com uma louraça
num Escort. Ao longo do
caminho.
Jorge
enfrenta
pontes caídas, agitação de
posseiros, a Polícia Federal,
latifundiário. Paralela à acidentada viagem, se desenrola a caminhada interior de
Jorge em busca de si mesmo.
As duas vigens são vitoriosas. Pelo menos um brasileiro conseguiu sair do atoleiro.
Mauro Ventura

fivi- A"

AIL

-i;

-¦

*

'fi

.

ro*;'

is
£

Seis caminhoneiros tem que atravessar rios, sair de atoleiros e enfrentar a policia federal numa produqao de 750.000 ddlares
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Geovani
hoje

e

volta

renova

futebol-arte

a
as

no

campo
esperanças

do

país

não sabe mais onde acomodar tanta roupa.
As 25 calças de linho, veludo e casemira, as 25
Geovani
camisas de viscose e seda javanesa, os oito ternos e os sete
blasers que encomendou ao costureiro Aílson Rodrigues,
o mesmo de Roberto Carlos, custaram, há cinco meses,
Cz$ 2,6 milhões. Uma extravagância para quem ganha por
mês NCzS 1.500. Mas uma ninharia para quem vale seis
"Estou
buscando uma imagem mais
milhões de dólares.
séria", explica esse capixaba de 24 anos, apelidado de
Pequeno Príncipe pela torcida vascaína. O meio-campo
Geovani Silva, porém, quer provar que não trocou
somente a camisa. De seus pés, tamanho 38, saem agora
toques de primeira e até carrinhos — como poderá ser
comprovado hoje à tarde no clássico Fluminense e Vasco,
que decide uma vaga à semifinal da Copa União.
"Antes,
não queria marcar ninguém, só jogar com a
bola no pé. Hoje, meu jogo está mais feio — mas muito
mais eficiente", garante. Um jogo que converteu Geovani
numa unanimidade. E que conduziu o Vasco à melhor
campanha entre todos os 24 times que disputam a primeira
divisão do campeonato nacional e a Seleção Brasileira à
medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul. Geovani é
hoje o único fuori classe a exibir seu futebol de dribles
"Com
curtos e toque refinado pelos gramados brasileiros.
mais dois ou três do mesmo nível, voltaríamos a ser os
maiores", acredita o compositor Paulinho da Viola, um
incorrigível vascaíno. Só Geovani, de fato, revive a ilusão
quase sempre predatória de que o futebol brasileiro é o
"Melhor
melhor do mundo.
que ele na atualidade só o
argentino Maradona e o holandês Gullit", assegura o
técnico Zanata, do Vasco, o mesmo que em 83 empurrou
o jogador para o banco de reservas.
É uma frase que em outros tempos soaria mais
"Sou
ainda um
comum na boca do próprio Geovani.
aprendiz", conta ele hoje. Desarmado de arrogância e
pretensão, é esse novo Geovani quem evita até se
considerar desde já convocado para a seleção que disputará a Copa América e as eliminatórias da Copa do
Mundo. Logo ele, recém-eleito o terceiro melhor jogador
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das Américas em 88, atrás apenas dos uruguaios
Rubem
l az l Hugo de Leon.
A lista só sai dia 22 de fevereiro",
desconversa. As declarações
precipitadas e os arroubos
exibicionistas são coisa do
passado. Nem mesmo a ida
para o exterior, uma antiga obsessão, vem rendendo
manchetes de jornal. "Prefiro ficar no Brasil.
Quero
entrar para a seleção dos melhores
jogadores do Vasco de
"Ele
todos os tempos." A noiva Andréa,
porém, entrega:
quer ir para o Barcelona." O namoro com o clube
"O
espanhol, aliás, já deu o
Barcelona
pontapé inicial..
manifestou interesse e já houve contatos de clube
para
clube", revela o procurador de Geovani, José
André
Cardoso, 36 anos. "Mas a idéia inicial é renovar com
o
Vasco", completa. Este desejo tem limites.
Mais exatamente seis milhões de dólares,
quantia que agradaria a
todas as partes e inapelavelmente arrastaria o craque
para
os gramados do exterior. "O PSV Eindhoven também
tem
interesse em tê-lo ao lado de Romário", assegura
Cardost);
qualquer forma, o dia 27 de julho já se antecipa
difícil. E a data da renovação do contrato do
jogador, que
não assina sem um reajuste de
pelo menos 1.500%. Uma
coisa l certa, se renovar, Geovani terá o melhor contrato
do futebol brasileiro.

"Ele
é o maior craque que já
quem ache pouco.
Ha apareceu no Vasco", exagera Amâncio César, 38
anos, presidente da TOV, maior torcida organizada
do
Vasco, com 1.600 componentes. Ele não está
sozinho
neste time. O centroavante Ademir Menezes, um dos
que
sempre ocupou essa
posição na escalação da torcida, é
"Ele
mais um a incensar o
merece ser o capitão
jogador.
da seleção. Fez bobagens no início da carreira,
por
inexperiência, mas hoje em dia é fundamental", elogia.
Se ele joga mal, todo o time vai mal",
garante José de
Souza Barbosa, 43 anos,
da torcida Pequenos
presidente
Vascaínos. "Ele é o
pulmão da equipe." Esse reconhecimento não fica limitado a São Januário. "Ele
é um
jogador mais completo que eu", afirma Paulo César
Carpegiani, o talentoso ex-meio-campista do Internacional e do Flamengo, ídolo de infância de Geovani. "Para
se
tornar perfeito, só precisa arriscar mais nas conclusões",
aconselha. Essa perfeição Geovani
já atingiu pelo menos
"Nao
num ponto, na cobrança de
me lembro de
pênaltis.

Palavra

de

Duas mulheres têm escalação garantida na seleção de
Geovani. A noiva, Andréa
Rodrigues de Sousa, 20 anos,
e a psicologa do Vasco, Cláudia Bello, 31 anos. "Andréa
é tudo que sempre desejei
numa mulher: é bonita, carinhosa, amiga e discreta. O
meu futuro é a seu lado",
garante. Eles se conheceram
em julho do ano passado.
"Eu
nunca tinha ouvido falar
nele", conta Andréa. Devem
se casar em setembro ou outubro. "Quero ter 12 Filhos",
anuncia o craque. "Ele está
passando por um processo de
amadurecimento
natural",

16 DOMINGO

A marca de craque é evidente na cobrança
de pênaltis: batendo assim,

mulher
diz a psicóloga Cláudia, no
Vasco há três anos."Geovani
virou ídolo ainda adolescente
e cobravam dele uma conduta de adulto impossível de ser
seguida",
diagnostica.
No
início, ela suou para aproximar o craque do técnico Antônio Lopes. Conseguiu. "Ele já não me procura com
problemas desde o meio do
ano passado, quando renovou o contrato", revela Cláudia, que conversava em média duas vezes por semana
com o jogador. Decididamente, as mulheres não são
na
vida
do
problemas
craque.

Geovani quer ter 12
filhos com a noiva Andréa de Sousa, 20 anos
2S2K3£K
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ter perdido um sequer", diz. Exímio cobrador, Geovani
dá sua receita: "A três metros da marca do
pênalti,
caminho em linha reta, olho fixamente para o
goleiro,
espero seu vacilo e toco com o lado de dentro do
pé direito
no canto oposto".
Tantas mudanças alçaram Geovani a uma indiscutível notoriedade. "A camisa 8 dele vende mais
que a 10 do
Roberto Dinamite", conta o gerente da butique do Vasco
fincada em São Januário, Natan de Oliveira. Das 150
camisas que saem por mês, 70 levam o oito de Geovani
estampado nas costas. Não é só. A caixa de correios do
clube está diariamente abarrotada com
pelo menos 50
cartas com pedidos que vão de radinhos de pilha à mão do
jogador em casamento. Exemplo dessa popularidade ele
sentiu literalmente na pele ao disputar nas férias uma
pelada nas areias de Vitória, Espírito Santo, sua terra
"Só
natal.
faltaram tirar pedaço. Ele levou até cotovelada", conta a noiva Andréa. "Tive que arrumar um cara
forte para me ajudar a sair da areia", lembra Geovani.
E um preço pequeno para quem alternou desde cedo
alguns instantes de glória com freqüentes momentos de
frustração. Como quando retornou do México em 83
trazendo na bagagem o título de campeão mundial de
juniores e os troféus Bola de Ouro, de melhor jogador, e
Chuteira de Ouro, de artilheiro da competição, com seis
"Fiquei
mascarado. Pensei que podia resolver tudo
gols.
sozinho no Vasco sem treinar muito", admite. Deu zebra.
O técnico Zanata não pensou assim — e sacou Geovani do
time titular.
Um choque para aquele garoto autosuficiente que aos 15 anos tinha sido campeão simultaneamente pelas categorias principal, júnior e juvenil da
Desportiva Ferroviária. E que, aos 12 anos, já excursionava com o clube Bahia pelo interior do Espírito Santo
escondido do pai, Sebastião Conrado da Silva, 61 anos,
mecânico aposentado da Vale do Rio Doce.

com o lado de dentro do pé direito, Geovani jamais errou o alvo

s

A psicologa Cldudia acha que ele amadureceu

a primeira de uma seqüência de reviravoltas que o
Foiacompanharam desde que se transferiu para o Vasco,
em 82, por 12 milhões de cruzeiros. Nesse ano, sob a
batuta do técnico Antônio Lopes, um ex-delegado de
polícia, esquentou o banco na maioria dos jogos. Uma
injustiça, pensava. Como também pensou em 85, quando,
novamente sob a direção de Lopes, se recusou a substituir
um companheiro durante um jogo-treino em Valença
contra a seleção da Costa do Marfim. A insubordinação
custou caro. Passou a treinar no ginásio, separado dos
demais, e quase foi negociado com o Paulista de Jundiaí.
"Só
não fui porque o salário não era nem 10.000 cruzeiros
superior ao que eu ganhava no Vasco." Ficou quatro
meses afastado da equipe. Antes disso, havia trocado
tapas com o apoiador Luís Carlos, do seu próprio time,
após um jogo pela Taça Libertadores da América, na
Argentina. Eram tempos de vareios pessoais, em que
Geovani não acertava o passe nem com os fãs. "Ele virava
as costas às crianças que iam lhe pedir autógrafos",
lembra o procurador Cardoso.
Mas foi no ano seguinte que só acumulou goleadas.
Atingiu o fundo do poço. Treinado por Cláudio Garcia,
chegou até à ponta-direita, sem agradar. Certa vez, foi
substituído no intervalo e insistentemente vaiado pela
"Pensei
torcida.
em abandonar o futebol", lembra. Uma
resolução que não foi adiante somente porque arcava com
as despesas dos quatro irmãos e dos pais. Nesse mesmo
ano, amargou sua maior frustração: não ter disputado a
Copa do Mundo no México. Culpa, ele próprio reconhece, do pouco empenho nos treinos e da insistência na vida
noturna.
DOMINGO
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marcou
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86
A virada do ano de 86
para 87
X,
Para
titular,
superffcie—
ee ao time titular.
a caminhada rumo àa superfície
conCláudia
Bello,
conheceu
a
Nessa época,
psicóloga
tratada pelo Vasco (leia quadro na pág. 16), e começou a
"Ela
me ensinou a assumir determinadas
amadurecer.
posições e levá-las até o fim", diz. Não foi a única.
"Mostrei
a ele a importância da torcida. Hoje ele pára
tudo e atende todo mundo", garante o procurador Cardoso, que conversa com o jogador pelo menos duas vezes
por semana. Geovani driblou também a irresistível compulsão que nutria pelos doces. Um perigo para quem
chegou a pesar 72 quilos distribuídos em apenas 1,69m —
"Agora
só como doce em
hoje está com ideais 68 quilos.
dia de jogo, porque dizem que faz bem", jura. Igualmente
importante foi o livro O Poder do Subconsciente, que

4^

"É
"E
a minha bíblia.
recebeu de um amigo.
biblia. Com ele aprendi
a controlar minha força
forga interior", garante.
Nem tanto. Que o diga o zágueiro Edinho, que
sofreu afundamento do osso malar após levar, caído, três
socos de Geovani no jogo Flamengo e Vasco pela Copa
União, em setembro de 87. Edinho prefere esquecer o
"Foi
supernegativo", limita-se a dizer. Geovani
incidente.
"Levei
duas cotoveladas
alega que apenas se defendeu.
"Foi
uma
dele", garante. Mas se mostra arrependido.
reação ingênua", admite. É uma recaída que ele promete
não repetir hoje à tarde quando tiver mais uma vez
"Atualmente,
eu descontaria sem o
Edinho pela frente.
E
a
malícia
típica dos craques.
brinca.
juiz perceber",
Mauro

Ventura e Tadeu Aguiar
Fotos de Sérgio Moraes
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É batata. Basta a
primeira seqüência de um filme curta-metragem aparecer na tela e ouvem-se uivos e gemidos de revolta no
cinema — é que
grande
da
considera
platéia
parte
infindáveis
aqueles
doze
minutos que precedem o
filme estrangeiro
principal
da sessão. "Isso tem
que
acabar. Curta nacional é
sinônimo de palavrão e esta
mentalidade atinge atores,
público e exibidores", reclama Guilherme Karam.
que aceitou o desafio e entrou na tela do curta. Ele

caras

curta-metragem

e

artistas
o

estrela e produz O Escurinho do Cinema, dirigido
por Nelson Nadotti, contracenando com Louise Cardoso. Um exemplo do novo
adquirido
prestígio
pelos
curtas daqui, agora capazes
de fisgar atores excepcionais que nunca haviam freqüentado a película menor.
Artistas do quilate de Paulo
Gracindo e Fernanda Montenegro, que estão filmando Trancado (por dentro)
junto com Marcos Palmeira
e
Luciana
Vendramini.
Paulo é só elogios: "Fiquei
encantado com o profissio-

melhor

de

qualidade

da

temporada
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Luciana
Vendramini no
colo de Paulo
Gracindo,
Marcos
Palmeira e
Fernanda
Montenegro
numa cena de
Trancado (por
dentro)

I ^

n

de

nalismo da equipe e com a
qualidade do roteiro."
Esta nova tendência de
confeitar as boas produções
com grandes atores têm dado problemas para o júri da
Fundação do Cinema Brasileiro, entidade do Ministério da Cultura que seleciona e premia os curtas
inscritos. "Nós damos 600
OTNs
de
NCz$
(cerca
3.700) para os eleitos e está
cada vez mais difícil a escolha por causa da boa
qualidade apresentada nos últimos anos", confirma Clélia
Bessa, gerente do Núcleo
de Mercados Especiais da
Fundação. Numa época de
vacas magras para o longametragem, o curta está com
a fita toda. "O preconceito
que existe é contra o filme
ruim, já vi gente aplaudindo curtas", recorda o diretor Nelson Nadotti. Muitas
palmas é o que espera o
estreante diretor de Trancado,
Arthur
Fontes:
"Quando
eu falei que convidaria o Paulo e a Fernanda, muita gente me chamou
de louco. É meu primeiro
filme e vai ser bom, juro."

A participação de atores ditos globais e de renome ajudará também a diminuir a antipatia do
público
com
o
curta-metragem.
Nisto
acredita
piamente
Guilherme
Karam,
que
chegou a investir do seu
próprio bolso a maior parte
dos NCz$
15.000 gastos
com a produção de O Escurinho do Cinema. "Costumó dizer que estou estagiando como produtor neste curta e está sendo ótimo", diz o ator. "Se todos
fossem igual ao Karam, o
curta nacional
já estava lá
em cima", elogia Betse de
Paula, produtora executiva
do filme. "Chega de
jogar o
curta para escanteio, vamos
dar força", incentiva Fernanda Montenegro, cinco
longas no currículo e nenhum curta. Filmados em
uma semana cada um, O
Escurinho e Trancado
já
têm endereço certo depois
das montagens: o Festival
de Gramado,
que há anos
vem revelando belas
produções do gênero.
Sidney Garambone
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DR. GILBERTO M. MARTINS
ANGIOLOGISTA £ GINECOLOGISTA
CRM 52-14294.1
TRATAMENTO
DE

VARIZES

MICROVARIZES
E CELULITES
INTENSIVO-INDOLOR
GINECOLOGIA
COPACABANA
TIJUCA
TEL:

—

MEIER

228-7720

LAVOU,

TÁ

NOVO!

Sofás, Carpetes, Tapetes, Bancos
de Carros, etc. Lavamos e Impermeai
bilizamos no local.
lavagem Scotchgard
27,50
Sofá 2 o 3 lugares
Bancos do carro
18,00
13,00
Carpetes atô 30m
IMPERMEABILIZAÇÃO
39,00
Sofá 2 e 3 lugares
23,00
Bancos do carro
Scotchgard Spray (lata)
3,00

O ator Paulo
César Pereio
bate o bumbo e
apresenta
Carnaval de
Todos os
Tempos, o
especial de hoje
na Rede
Manchete

TO-681-2999
írOPef^
"
Tel- 241-1091
laVêDecorar ó ima lação. Imagine
PRIMART LA VISION

Chiquita
INGLES

WgWGfj|
Elemeniary (English)
my dear Watson!
Centro:. 221-1863
Copacabana:.... 275-8249
Botafogo: 551-0049
Ipanema: 521-4598
Tijuca: 284-8040
Barra: 399-5766

feedbach

DEUTSCHE
KÜCHE
(COZINHA ALEMÀ)
A ÚNICA NO RIO COM FABRICAÇÃO ALEMÃ
Os melhores salsichões da Alemanha
Salslchâo Vermelho — Salslchào Branca
Salsicha Frankfurt — Lingüiça Bavaria
— Kassler Defumado
Est do Sorimâ.
347 Barra
Altura do Joá 3340
Rua Edgard
Werneck. 832
íiatik
¦ BIERHAUS
BIERHAUS
Jacarepaguá
Tels.:

399-6678
2 Programa
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342-9070.

Manchete
nos

bons

O Zé Pereira vai se remexer na tumba. A TV
Manchete promete tentar
neste domingo contrariar
um pouco o ditado de que
brasileiro nao tem memória
com o especial Carnaval de
todos os tempos, que começa às 22h. Um passeio nostálgico pelo velho e bom
carnaval, onde o que comandava os foliões era a
alegria e não os interesses
comerciais.
Um carnaval
conseguiu
eternizar
que
certas músicas que até hoje
não saem da boca do povo.
Sob a conduta do ator Paulo César Pereio, que vai
apresentar o programa ao
lado de melindrosas, arlequins, colombinas e outros
figurantes fantasiados, será
resgatada, por exemplo, a
bela Pelo telefone, do mestre Donga. Cantada por

apresenta
tempos

de

hoje

um

Emilinha

quem neste carnaval de 89
vai puxar na avenida o samba-enredo da Unidos de Vila Isabel, Martinho da Vila.
Até Emilinha Borba pegou
o espírito da coisa, a ponto
de trajar um vestuário de
Chiquita Bacana para o
programa.
Todo gravado no Teatro João Caetano, Carnaval
de todos os tempos se propõe a mexer no coração de
muito telespectador emburrado com os rumos que a
festa popular de fevereiro
tomou. O cenário idealizado por Fernando Pamplona
é todo em preto e branco, e
o roteiro de Fernando Lobo .procurou'dar um formato de revista musical para
que Rosemary, cantando a
marchinha Taí, ou Jair Rodrigues, com Bloco da Soli-

carnaval
e Zé

Pereira

dão, representem com dignidade os velhos tempos de
atrás. Mas a velha guarda
não foi esquecida. Dorinha, meu amor soará na
flauta do eterno Altamiro
Carrilho. Um nome certo
no bate-papo com Fernando
Pamplona,
Hermínio
Belo de Carvalho,
José
Carlos Rego, Elton Medeiros, Ney Lopes e Braguinha. Esta conversa, obviamente ambientada num botequim, também vai ter a
presença do ator Paulo Cesar Pereio, que comanda o
programa do início ao fim.
A surpresa do especial fica
por conta de Elymar Santos, que bancou a interpretação de Gosto que me enrosco. Um teste
para saber
se são tempos
que não voltam mais.

H
M
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A

Globo
antes

A Globo não brinca em
serviço. Agora programa novela com seis meses de antecedência. Nem bem Vida
Nova esquentou o horário
das 18h, Herval Rossano entrou com força total dirigindo Pacto de Sangue, a próxima atração do horário. Até o
momento, a produção já está
com 40 capítulos prontinhos
para entrar no ar, mas só
Deus sabe quando. A proposta é terminar a novela
antes do dia da estréia, uma
novidade na emissora. "Trata-se de uma obra fechada.
Um vôo cego, onde você junta a imaginação e muita intuição para escrever a trama", comenta a autora, Re"Tem
um lado
gina Braga.
bom que impede de se esticar
a novela e acabar perdendo a
consistência
dos
personafala
Carlos
Vereza,
gens",
ator que protagoniza a história.
Pacto de Sangue é a pioneira em termos de estrutura
de gravação, mas daqui a
dois anos a idéia pode ser um
cotidiano na Globo. Basta
que se concretize o Projac
(Projeto Jacarepaguá) com a
mudança física da emissora
para uma grande área em
Jacarepaguá. Aí sobrarão estúdios e as novelas poderão
ser gravadas com antecedência. Até ficarem estocadas
para serem apresentadas no
melhor momento. Por enquanto, a proposta soa estranha para atores, diretores,
"É,
ao
produtores e autores.
mesmo tempo, instigante e

Clínica

de

obra

quer

que

a

fechada
<

novela já

do primeiro

esteja pronta
capítulo ir ao ar
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Maria Isabel de Lizandra, Rubens de Falco e Jayme Periard em Pacto de Sangue
difícil de escrever, pois você
não vê a obra no ar e perde a
referência dos atores. Até o
capítulo 50 lembra bem da
história, mas depois sente
falta do vídeo para ter uma
noção da cara dos personacomenta Regina Bragens",
"A
ga.
gente investe no feeling. Me lembra um pouco a
TV ao vivo, onde você não
via seu rosto depois do trabalho pronto", conta Vereza.
Mas o diretor, Herval Rossano, não vê grandes dificuldades na experiência: "Todas
as novelas que dirigi, com
exceção de Três Marias, fo-

Cirurgia

ram obras fechadas. Acho
muito mais fácil, pois você
planeja melhor as cenas e
tem uma margem de erro
menor."
A nova história se passa
em 1870. Começa no final da
Guerra do Paraguai e vai até
a Lei do Ventre Livre, em
28/9/1871. É a vida de um
juiz de comarca, viúvo e politicamente conservador (interpretado por Carlos Vereza), que tem um filho (interpretado por Marcelo Serrado) com idéias abolicionistas. O rapaz toma as dores
do negro Benedito (Thiago

Plástica

Sr.

Justino) e acaba morrendo
numa emboscada. Antes do
último suspiro, pede ao pai
que adote um rapaz negro.
Está aí o pacto secreto entre
pai e filho. Muita água vai
rolar, entrando na trama atores como: Carla Camurati,
Rubens de Falco (desta vez
traficando escravos), Ester
Góes, Jayme Periardi, Sandra Brea, Fábio Junqueira,
Maria Isabel de Lisandra,
Ruth de Souza, Zezé Motta,
Marcos Vinícius e Ricardo
Blat.
Helena Tavares

©nofre

Moreira
Mestre em Cirurgia pela UFRJ. • Member of the International College of Surgeons • Escultor
pela Escola de Belas-Artes
LIPOASPIRAÇÃO. GORDURA LOCALIZADA:

ABDOME,. CINTURA, CULOTE, COSTAS, BRAÇOS, COXAS, PAPADA NÁDEGAS
E GINECOMASTIA (BUSTO EM HOMEM)
CIRURGjA DE REJUVENESCIMENTO: FACE, NARIZ, QUEIXO, ORELHA EM ABANO, BUSTO
(SEM CICATRIZES MEDIANAS)
INCLUSÃO DÊ SILICONE: FACE (SULCOS, DEPRESSÕES), LÁBIOS, NARIZ, QUEIXO, BUSTO, NÁDEGAS ACHATADAS
CORREÇÃO DE CICATRIZES: ACNE (PEELING), OPERAÇÕES, ACIDENTADOS, QUEIMADOS E TATUAGENS
CIRURGIA DOS DEFEITOS DA FACE: TRAUMATISMO, FRATURAS E CORREÇÃO DOS MAXILARES
INTERNAÇÃO: CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIALIZADO
Rua

Pinheiro

Machado,

155,

Laranjeiras

Tels.:

265-6565

e

245-4545
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Rogéria, mais uma vez na Bandeirantes
Enquanto os foliões dão os
últimos retoques na fantasia,
as emissoras de TV rebolam
para apresentar a melhor cobertura de carnaval. Bom para
o telespectador, que não deve
desgrudar o olho do vídeo. A
Manchette faz o Carnaval do
Brasil e promete ficar 300 horas no ar. Transmite o desfile
de escolas de samba, de fantasias e os bailes mais famosos.
Leva para os clubes a modelo
Monique Evans, que promete
perguntar ao folião tudo o que
o público gosta de saber.
"Quem estiver com amante
não deve se aproximar de
mim", avisa. A Globo fica somente com as escolas, mas
instala na Marquês de Sapucaí
um camarote especial para
Fausto Silva. O gordo entra
nos intervalos do desfile entre"Vou
vistando personalidades.
encher lingüiça e relembrar
meus tempos de repórter da
rádio Jovem Pan", comenta.
Já a Bandeirantes transmite os
bailes."Não vamos escancarar
como em 88. Eiste ano faremos
uma cobertura limpa", define
4 Programa

o diretor Alcino Diniz. Para os
nostálgicos, a TV Rio estréia
no carnaval relembrando os
velhos tempos. "Vamos cobrir
tudo o que as grandes não
cobrem", fala Geraldo Lopes,
chefe da equipe. Só ficam de
fora a Corcovado, que mantém a programação normal, e
a TVE, que dá ao telespectador a opção de assistir a filmes.
Desta vez o público não
precisa optar na hora de escoiher a melhor imagem da Marquês de Sapucaí. A Globo e a
Manchete entraram em acordo
e formaram um pool para
transmitir a festa da avenida.
No sábado, dia 4, um minuto
após a entrada da Em Cima da
Hora — a primeira escola do
Grupo II a desfilar na passarela — terá início uma nova
experiência na televisão brasileira. Na armação e na concentração das escolas as duas
emissoras filmam o que quiserem. Do portão que marca o
início da avenida até o setor
sete já entra a imagem única,
mas podem ser acrescentados
visuais independentes. Do se-

tor sete em diante, começa a
transmissão
com imagens
iguais para as duas TVs. A
decisão comum é para deixar a
escola passar na avenida na
ordem em que o desfile foi
bolado, sem ficar cortando o
"Vamos
respeitar a
enredo.
história das alas, como se estivéssemos filmando uma ópera", diz Jayme Monjardim, diretor artístico da emissora.
Concluído o desfile, a Globo e
a Manchete entram com imagens próprias. É aí que o jornalismo ganha vida. São cerca
de 300 profissionais da Globo
e 378 da Manchete, além da
figura especial de comentaristas como Lecy Brandão e Paulinho da Viola (Globo); Fernando Pamplona, Albino Pinheiro e Sérgio Cabral (Manchete). Vence o time mais
bem-informado e simpático.
Já nos bailes a disputa peA Manchete vai ao
fogo.
ga
Monte
Líbano, Sírio e
Scala,
Libanês e Morro da Urca. Leva na equipe, além de Monique Evans, Patrício Bisso,
Márcia Prado, Haroldo Costa

e Emílio Surita. Apresenta so"Fica vetado o
mente o fato.
excesso de alegria. Mostrar o
fio dental como fantasia, tudo
bem, mas usá-lo para provocar
sensacionalismo não, pois vira
pornografia. Isso não é jornaCosta,
lismo",
diz Mauro
coordenador geral do carnaval
da emissora. A Bandeirantes
segue a mesma trilha, transmite também o Vermelho e Preto,
do Flamengo. No comando
das apresentações e entrevistas
está o travesti Rogéria, que
terá a seu lado, pela primeira
vez, o estilista Ney Galvão. A
festa começa às 23h do dia
31/1, com o Baile de Gala da
Estação Primeira da Mangueira (Scala) e vai até dia 6/2, com
o Baile das Gatas (Monte Líbano). Mas a sensação da
Manchete será o baile infantil
Milk Shake, no sábado, dia 4.
E que Angélica estará presente.
O império do desfile de
fantasias fica no canal 6. A
emissora cobre sozinha o Sírio
e Libanês, o Tamoio, Hotel
Nacional, Clube Federal e

Fonoaudlólogo
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VOZ
FALA
ORATÓRIA
IMPROVISO
INIBIÇÃO

CULTURA GERAL
Consultas e Cursos:
Executivos (as)
Prof. Simon Wajntraub
Empresas e crianças
(021) 236-5223,256-1644 e 236-5185
Adquira as 6 FITAS K-7 com apostilas,
exercícios de: DICÇÃO, IMP0STAÇÃ0 e
ORATÓRIA, valor NCZ$ 100,00
3as e 5as feiras 19:30h

CADEIRAS DE RODAS

Fausto Silva (acima) é a
novidade da Globo na
passarela; Elke
Maravilha (ao lado)
apresenta desfiles de
fantasia na Manchete; e
Paulinho da Viola vira
comentarista da Globo
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Monte Líbano. Para comentar
tem figuras como Elke Maravilha e Luiz Armando Queiroz.
E a TV Rio filma solta o
carnaval de rua. Faz os desfiles
de grandes sociedades. Mostra
o folião original e anda atrás
do fato engraçado pela Rio
"Uma
cobertura bem
Branco.
popular", explica Geraldo Lopes. Além disso, faz alguns
bailes e brinca com os comentários de Nato Candal. São 20
jornalistas, que ainda fornecem dados de utilidade pública. Com destaque também parao carnaval de Niterói e São
Gonçalo. E Vera íris, editora
regional de jornalismo da TVS
do Rio, reclama do espaço que
sua equipe recebeu na Passare"Ficamos
restrila do Samba.
tos à concentração e ao fosso
da imprensa. Por isso, cobriremos o antes e o depois do
desfile das escolas", diz.
Para quem não gosta de
carnaval, resta uma opção: sintonizar na TVE e assistir a
filmes como O Ovo e Eu, de
Cherter Erskine (no ar segunda, às 22h45). Não dá para
reclamar da programação.
Quem não gosta da sugestão,
deve aproveitar para hibernar.
Helena Tavares

Dobráveis
Pintadas
Especiais
Higiênica
Banho
Muletas
Bengalas
Coletes
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"%r©

Venda - Aluguel - Conserto
ORTOPEDIA CONTINENTAL LTDA.
JACARÉ: Tel: 261-6307
CENTRO: Tel: 220-1350
IPANEMA: Tel: 259-1442
MADUREIRA: Tel: 350-3888

INGLÊS
SUPER INTENSIVO.

Aprenda

voando!
dia - 2? a 6?

4 h. por
Copacabana: 275-8249
Princesa Isabel, 7 - slj. 230
LANGUAGE CONSULTANTS
íeedbac^

IMPERMEABILIZAÇÃO
E

LAVAGEM

ESTOFADOS
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E CARPETES
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Menor preço do
mercado.Confira
J
¦¦Menorpreco
Proteção contra poeira, gorJ
dura e-liquido derramado
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IMPORTAÇÃO EXCLUSIVA
RPLISflRD
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287-4747
287-4690

16 anos c/o melhor atendimento
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televisao
violência na programação
radicals de violencia
programaqao infantil de televisão
seriado japones, e' um dos exemplos mais radicais
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O verão chegou, as férias
ocolares, também; a programação infantil de TV. no entanto, continua impávida, sem
Novidades
novidades
para
Se
existe
alguém que não
quê'1
precisa de novidades são justamente a> crianças Para elas
nada c velho» e se ficam entediadas tão depressa é iustamente porque de novidades o
mundo está cheio. Os programas infantis recebem de vez
em quando uma mão de tinta
no cenário c uma reformulas-io estrutural (o que era antes
vem depois, o que era depois
vem antes), mas nunca deixam
de seguir a formula conservadora: uma apresentadora com
Proi^r&ma

jeito de criança grande (Xuxa.
Angélica. Mara) ou de boneco
vivo (Bozo. Fotao). números
musicais em playback. brincadeiras. e os inevitáveis desenhos.
Os desenhos animados vistos pelas crianças de hoje causam uma certa inquietação aos
adultos, e não e para menos.
Quem cresceu entre amenidades tipo Manda-Chuva ou Os
Flintstones. tem todo o direito
de se perguntar para onde vai
o mundo, quando vê crianças
de quatro ou cinco anos hipnotizadas pelas truculèncias de
Rambo ou pelo furor militarisUma
ta dos Transformers.
indos
desenhos
grande parte

fantis da TV não passa de
reciclagem de clichês de subficção científica, onde os personagens não fazem outra coisa senão bombardear, metralhar. desintegrar, explodir. Se
o objetivo final disto é formar
gerações inteiras de pilotos kamikazes. não vai ser difícil.
A violência, no entanto,
perde a força quando passa a
ser apenas um detalhe. O Tom
e Jerry que a TV-S reprisa até
hoje (dias variados, às 21:20) e
violento, mas e bem feito; há
humor; ha finura psicológica;
ha riqueza de detalhes, riqueza
de situações, e o sadismo dos
acaba virando
personagens
apenas um entre outros ele-

B&êíM.

mentos. Além disso, o desenho é de ótima qualidade e,
nada,
as crianças
quando
aprendem lições sobre as características e propriedades
dos corpos físicos. Sob esse
ponto de vista, Tom e Jerry
pode ser comparado aos longametragens de Walt Disney, onde até uma folha caindo de
uma árvore é uma verdadeira
lição de imagem em movimento. Desenhos assim são visualmente muito mais estimulantes
do que os de Hanna & Barbera, aqueles bonecos durões
que quando falam mexem somente a boca, e quando andam mexem somente as pernas. Quando esta técnica preguiçosa resolve mostrar violên"animacia para dar idéia de
ção", aí sim, o resultado é de
emburrecer gente dos 8 aos 80
anos.
Não é só no desenho animado que isso acontece: certos
seriados de efeitos especiais
que estão indo ao ar são de
uma pobreza arrepiante. Jasverpion e Changeman são um"perdadeiro desmentido do
feccionismo oriental" e do
"poder tecnológico" dos
japoneses.
Qualquer produtora
brasileira de videoclip faz melhor do que aquilo. Além de
mal-roteirizadas e maldirigidas, tais séries não passam de
um desfile de monstros cujo
rudimentarismo tecnológico é
comparável ao de um bumbameu-boi, e deixam para trás
até mesmo o Ultraman que a
TV-S exibia até recentemente.
Quem quiser ver exatamente o contrário disso pode
ligar na TV-Educativa e ver o
Lanterna Mágica (4a feira às
11:00, reprise na 6a-feira às
12:45), produzido pela TVCultura de São Paulo. É um
programa onde se dá uma geral no cinema de animação e
de efeitos especiais no mundo
inteiro, mostrando todo tipo
de técnica (desenho, animação
com bonecos, animação com
videohumanos,
seres
etc.),
filmes
premiagrafismo,
dos, filmes clássicos do gênedocumentários tipo éro,
assim-que-se-faz. A seleção é
sempre de excelente qualidade, com filmes capazes de interessar a qualquer criança inteligente e qualquer adulto de
bom gosto. Os filmes mostram
um pouco de tudo: humor,
fantasia, ecologia, abstracionismo... e de vez em quando
aventuras, brigas e violência,
porque afinal de contas isso
também faz parte do show.
Bráulio Tavares

MÉDICAS
CLINICAS
De acordo com a Resolução 1.036 80 do Conselho Federal de Medicina

prcardíaco

dr.

PRONTO SOCORRO
CTI
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS
CIRURGIA CARDÍACA

CREMERJ 95063.0 — Dr. Onaldo Pereira CRM 5112.1
TELS.: 286-4242 246-6060
RUA DONA MARIANA, 219
PRONTO-SOCORRO CLÍNICO E CARDI0L0GIC0
TmiiaditUrgências e Internações Dia e Noite • UTI • Raios X
Monitorização Hemodinâmica a Beira do Leito • Laboratório Clínico Dia e Noite
Ultrasonografia • Ecocardiografia • Teste Ergométrico • Aberto à Classe Médica
*286-4142 e 246-0404
Z/SUL: R. Prof. Saldanha, 26— *264-1712
e 248-4333
26—
Z/NORTE: R. S. Fco. Xavier,
! CREVERj 95*36 — Dir. Geral: Pr. Américo Mourâo CRM 3725. Dir. Téc.: Pr. Antônio Farias CRM 31805
TIJUCOR Emergência Cardiológica
lei.: 264-6293
PRONTO SOCORRO DA TIJUCA
Emergência Clinica Geral — Tel.: 264-3122
Rua Moura Brito, 105 (Provisoriamente)
Resp. Técnico: Dr. Jairo Gaz — CRM 34685
CASA DE SAÚDE SANTA THEREZINHA
/7pStv\
I 1*««iJ
Rua Moura Brito, 81 — Tel.: 264-3122
fi
/7/
\tf\ ¦
Resp. Técnico: Dr. Romuio Scelza — CRM 06261
HOSPITAL PAN-AMERICANO
CREMERJ 95496.3
Rua Moura Brito, 138 — Tel.: 264-9552
DIA E NOITE
Resp. Técnico: Dr. Ernani Ernesto Fonseca — CRM 03910
INSTITUTO BRASILEIRO DE CARDI0L0GIA j
INTERNAÇÕES • LABORATÓRIO • ECOCARDIOGRAFIA
ELETROCARDIOGRAMA • ERGOMETRIA • CTI
Filho CRM 6038.
DIRETORIA: Drs: Denilson Albuquerque CRM 14431. José Barbosa Nunes
CRM 8625
José R. Diaz Carneiro CRM 7294 Mauro Muniz CRM 7435. Max
CRM 4456
16994.
Wilson
Carvalho
Ruy
C.
Destêrro
CRM
Ronald C. Desíèrro CRM 34950
—
—
TEL.:
247-6000
Ipanema
RUA CANING, 16
CARDIOCENTER
|l' CENTRO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS
th.I' CHECK-UP • ECOCARDIOGRAMA • DOPPLER
ERGOMETRIA. PROVA DE ESFORÇO EM ESTEIRA
curso prático/intensivo
Av. Rio Branco, 156. Gr. 3310 — 262-0085 e 262-0185
Orient. técnico: Dr. Conrobert Mello CRM 31050
CREMERJ 96B67.5
C A R P E
EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA
<S> ASSISTÊNCIA
Dr. Astolfo Serra Jr. CRM 20962 • Dr. Franco Sbaffi CRM 14694
Dr. Francisco Chamié CRM 21032 • Dr. Helder Paupério CRM 14456
DOENÇAS CARDÍACAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Rua Visconde Silva, 99 — Tels.: 226-3100 e 286-8393
Botafogo — EMERGÊNCIAS: 266-4545 BIP 329L
CardioBarra
PRONTO SOCORRO CLÍNICO E CARDIOLÓGICO
INTERNAÇÃO • CTI • URGÊNCIA? DIA E NOITE • LABORATÓRIO
MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA A BEIRA DO LEITO • RAIOS X
ECOCARDIOGRAMA • TESTE ERGOMETRICO • ULTRASONOGRAFIA
— Barra — 399-5522 e 399-8822
Av. Fernando Matos, 162
CREMERJ 95644.2 — Dir. Resp.: Dr. Theamon A. Terra CRM 12920
R Pronto Socorro. Clínico e Cordiológico
CENTROC
CHECK-UP • URGÊNCIAS E INTERNAÇÕES DIA E NOITE • UTI
MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA À BEIRA DO LEITO • LABORATÓRIO 24H
ECOCARDIOGRAFIA • TESTE ERGOMÉTRICO • REMOÇÃO C/AMBULÁNCIAS UTI
SR. CAMBAÚBA, 167 - 393-9676 • R. TEN. CLETO CAMPELO, 71-396-9100
ILHA DO GOVERNADOR
Dir. Resp.: Dr. Antonlo José Lagoelro Jorge CRM 29177 — CREMERJ 92271.1
C. en.troco.rdio
l tffcW
CENTRO CARDIOLÓGICO DE NITERÓI cremerj 96387.3
CHECK-UP • ECOCARDIOGRAMA UNI • E BIDIMENSIONAL COM
TESTE ERGOMÉTRICO
DOPPLER • ELETROCARDIOGRAMA
RAIOS X • INTERNAÇÕES • UTI • URGÊNCIAS DIA E NOITE
Rua Domingues de Sá, 410, Icaraí-Niterói - Tel.: 710-1988
| DIR. MED. Drs: Certesio C. Henrique Viana CRM 2602^0!5„^ntOni° ^ Ramia
íáTOS] V@4 f'Tggf *J P
DR. FRANKLIN C. CARNEIRO™.».
LIPOASPIRAÇÀO. Cordura Localizada
Face. Nariz. Queixo. Busto. Abdome. Culote. Nádegas
CALVICIE. Implante natural
m IPANEMA. R. Vise. de Pirajá, 414, Gr. 309 — Tel. 287-9959
MADUREIRA. R. Fco. Batista, 43. Cob. — 521-2785 e 390-4491
•

LIPOASPIRAÇÀO
Dr. Sebastião Menezes CRM 956 7
cirurgia plástica, estética e reparadora
contorno corporal — face, nariz, busto, abdome, culote
AV. COPACABANA, 680, Gr. 709 — Tel. 255-2614 e 255-0650
COLÁGENO

sant'anna
clínica
(O
CIRURGIA PLASTICA
LIPOASPIRAÇÀO • IMPLANTE DE CABELO NATURAL

clínica WAGNER FABRINI
Cirurgia Plástica. Estética e Reparadora
LIPOASPIRAÇÀO • MICROPIGMENTAÇÀO DE
OLHOS E SOBRANCELHAS • DISCROMIAS DE PELE
Rua Tereza Guimarães, 95 — Botafogo
CRM 10879
Tels.: 275-7098 e 275-7197
CREMERJ 95203.6
pp

altamiro

—

tei. 205-5545 crm 627:

DR. NOBUNORI MATSUDA crm.
CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA E REPARADORA
LIPOASPIRAÇÀO PARA EMAGRECIMENTO ESTÉTICO
MICROPIGMENTAÇÀO DE CICATRIZES. DISCROMIAS E VITILIGO
IMPLANTE DE CABELOS ARTIFICIAIS • RECONSTRUÇÃO DE
SOBRANCELHAS • REMOÇÃO DEFINITIVA DE PÊLOS SUPÉRFLUOS
Rua Tonelero, 110 — Tels.: 255-8429 e 255-8295
Bi
DR. JOSÉ BAD1M crm 9423
Cirurgia Plástica e Estética • Lipoaspiração
Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial
Av. Copacabana, 664 Gr. 809. Gal. Menescal — Tel. 256-7577
R. Alm. Cochrane, 98 - Tels. 234-2932, 264-6697 e 248-2999
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iSÈ
DR. MARCELO DAHER
CIRURGIA PLÁSTICA • CONTORNO CORPORAL • LIPOSSUCÇÀO
PERFILOPLASTIA • REJUVENESCIMENTO FACIAL (MASC. E FEM.)
TRAT DA CALVÍCIE POR MICROIMPLANTE DÈ BULB0 CAPILAR
R. Sorocaba, 464, Gr. 210 — Tels.: 226-5531 e 286-0022 R 200
jB
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA E REPARADORA
Dr. Francisco Pantaleão
Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões — crm mio
LIPOASPIRAÇÀO - FACE. NARIZ. PEELING. MAMA. ABDOME
Av. das Américas, 4790, gr. 626 — Tel. 325-5020
Centro Profissional Barra Shoppiag — Urgências: Tel. 325-0909

w.-;

DR. FABRINI
CLÍNICA CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA E REPARADORA
LARANJEIRAS: Clínica Sant'Anna, R. Soares Cabral, 38
Tel.: 265-5545
COPACABANA: Av. Copacabana, 534, gr. 1103/04
Tels.: 257-3029 e 235-5899 - Mercedes
URBANO FABRINI — CRM 52.0586
I
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CIRURGIA VASCULAR!

João Carlos Palazzo - crm 26227
VARIZES • ARTÉRIAS • DOPPLEROMETRIA
MICROCIRURGIA ESTÉTICA DE VARIZES
R. Visconde de Pirajá, 414, gr. 307 — Tel. 287-3096
Av. Ernani Cardoso, 72, gr. 301 — Tel. 593-7649
Í URGÊNCIAS VASCULARES - BIP 3432 & 3738 Tel. 266-4545
mmoBmBBm
CENTRO ELETROENCEFALOGRAFICO
DO RIO DE JANEIRO
Diagnóstico e tratamento em
NEUROLOGIA • NEUROPEDIATRIA • PSICOLOGIA
ELETROENCEFALOGRAMA
Rua Senador Dantas, 19, Gr. 305 — Tel.-. 220-4183
DIR. MÉDICA: Dr. Emannuel Santos CRM 20096 e Dra. Stella Gioreüi CRM 18344
1
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BOTAFOGO
CENTR0 0FTALM0L0GIC0 BOTAFOGOj
• Cirurgia da miopia e astigmatismo
tf/*
• Catarata com implante
• Lentes de contato
J
V
cremerj 96871.2
96871.2
CREMERJ
URGENC1AS — PIAE
DIA E NOITE
j URGÊNCIAS
crm 23474
23674
Jose
José Carlos Vieira Romeiro ™
Marcos Cerqueira Carvalho csm 22737
Rua Voluntarios
Voluntários da Patria,
Pátria, 445 - Grs. 401/02/11
MÉDICO BOTAFOGO
Edif. CENTRO MEDICO
|
286-5955
Tels.=
Tels.: 246-1777 — 286-5955
ORTOPEDIA • TRAUMATOLOGIA * RAIOS X
R. das Laranjeiras. 443. Tels.: 245-9900 265-4833
[PRONTO
FISIOTERAPIA * GINÁSTICA CORRETIVA
Largo do Machado. 39-3° and. Tel.: 205-8898
1 (TRAUMA
FISIOTERAPIA • DOENÇAS DA COLUNA
CREMERJ 96539.8 Av. N.S. Copacabana. 1052 201. Tels.: 287-3388 287-3590 -.
Resp.: Dr. Aírton J. Pa.va Reis — CRM 9780
SSI
Clínica Otorrinos Associados
Direção médica: DR. OSCAR C. ALVES - crm 8321. cremrj 958s« o •
OUVIDOS • NARIZ • GARGANTA
cota CIRURGIA DA SURDEZ • URGÊNCIAS DIA E NOITE
j FONOAUDIOLOGIA. TIMPANOMETRIA. AUDIOMETRIA. LABIRINTOLOGIA
COPACABANA: Rua Tonelero, 152 — Tel.: 236-0333
LARANJEIRAS: Rua das Laranjeiras, 84 — Tel.: 205-9794
'
XERORRADIOGRAFIA
Rio de Janeiro
Unidade de Xerorradiografia do 96419.2
CREMERJ
XERORRADIOGRAFIA DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE
MAMA. CRÃNIO-BUCO-MAXILO-FACIAL OSSOS ARTICULAÇÕES
CAVUM. LARINGE. PÊNIS E TECIDOS MOLES DE EXTREMIDADES
I. DR. CELESTINO DE OLIVEIRA CRM 12655. DR. FLORENTINO SIERRA CRM 26173 DR. LADISLAU ALMEIDA CRM 37563. DR. MARCONI LUNA CRM 02181
I '• R Getulio das Neves 16, J Botanico — 266-0339 e 246-7812
,
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TUBARÃO III
TV Globo — 15hl5min
(iaws 3) de Joe Alves. Com
Dennis Quald, Lou Gossett
Jr, Bess Armstrong e Lea
Thompson. EUA, 1983.
Aventura. Tubarão ataca
cidadezinha americana. De
novo. Só que este aqui foi
filmado originalmente em
Terceira
Dimensão.
Cor
(78').
MÃE DE ALUGUEL
Tv Bandeirantes — 20h
(Black Market Baby) de
Robert Day. Com Linda
Purl, Desi Arnaz Jr e Jessica Walter. EUA, 1977.
Drama. Jovem fica grávida
e recorre a uma organização especializada na adoção de bebês recebendo
uma oferta de US$ 50 mil
pela criança. Filme feito
para a TV. Cor (96').
O HOMEM DAS
MIL CARAS
TV E — 21h
(Man of a Thousand Faces)
de Joseph Pevney. Com Ja-

8 Programa

:^|S
^|||^^MBp

Hanna Schygulla é
a atriz principal de
O Casamento de
Maria Braun, na
Bandeirantes

BL

Maldito
O domingo oferece excelente oportunidade de fugir
da dieta de clássicos americanos colorizados. A Bandeirantes exibe, no feliz horário
de 22h, o impressionante O
Casamento de Maria Braun
(Die Ehe der Maria Braun,
Alemanha, 1978), de Rainer
Werner
Fassbinder.
Bom
exemplo do universo sufocante criado por um cineasta
alemão cujo lema de vida era

-

casamento

"posso

dormir quando estiver morto."
Hanna Schygulla é Maria
Braun a mulher de um soldado alemão que desaparece na
2a Guerra. Ela luta para sobreviver num país transtornado, une-se a um soldado
negro americano e enriquece
após o fim da guerra. É Fassbinder falando de suas grandes obsessões, sexo e Alemãnha. O Casamento de Maria

mes Cagney. Dorothy Malone, Jane Greer e Robert
Evans. EUA, 1957.
Biografia. A vida do ator
do cinema mudo americano
Lon Chaney, famosos por
suas impressionantes caracterizações. Biografia rotineira com ótima interpretade
Cagney.
P&B
ção
(122').
O CASAMENTO DE
MARIA BRAUN
TV Bandeirantes — 22h
(Die Ehe der Maria Braun)
de Rainer Werner Fassbinder. Com Hanna Schygulla,
Klaus Lõwitsch, Ivan Desny e George Byrd. Alemãnha, 1978.
Drama. Depois que seu
marido desaparece na 2a
Guerra, mulher alemã se
une a soldado americano
negro. Cor (98').
O ÚLTIMO REFÚGIO
TV Globo — 22h50
(High Sierra) de Raoul
Walsh.
Com
Humphrey

Braun é o primeiro da trilogia em que o cineasta analisa
o nazismo e a Alemanha pósguerra através da trajetória
de uma mulher. Os outros
dois são Lili Marlene, de
1980, e Lola, de 1981.
Maria Braun é um relato
de

solidão, persistência e
marginalização.
Constantes
na vida e obra do maldito
cineasta que viveu em surto

Bogart, Ida Lupino, Alan
Curtis e Arthur Kennedy.
EUA, 1941.
Drama criminal. Perigoso
assassino é perseguido pela
polícia e busca refúgio com
sua inocente namorada. Este é famoso por ter sido o
primeiro filme em que Bogart pegou o papel principai, após ter sido recusado
por George Raft. O nome
de Ida Lupino aparece primeiro, mas o filme é de
Bogie. Vale ver. Colorido
por computador (100').
OPERAÇÃO DRAGÃO
GORDO
TV Bandeirantes — lh
(Enter the Fat Dragon) de
Samo Hung Kim Po. Com
Samo Hung Kim Po, Peter
K. Yang e Roy Chaio
Hong. Hong Kong, 1977.
Kung fu. Rapaz gordo e
caipira idolatra Bruce Lee e
se esforça por imitá-lo.
Aventura humorística de
artes marciais mista de homenagem e exploração em

criativo e morreu mal a beça
aos 36 anos. Seus filmes sempre incomodam. Nem que
seja pelo ritmo lentíssimo
que costumam ter. O Casamento de Maria Braun não é
exceção. Fassbinder estava
bem acordado quando o fez.
Tal e qual você vai ficar após
assisti-lo.
Rogério Durst

cima do mais conhecido filme de Bruce Lee. Cor
(96').
VINHAS DA IRA
TV Bandeirantes — 3h
(Grapes of Wrath) de John
Ford. Com Henry Fonda,
Jane Darwell, John Carradine e Charley Grapewin.
EUA, 1940.
Drama. Durante a Depressão americana uma família
de migrantes luta para se
manter viva e unida. Clássica versão do romance de
John Steinbeck. Um filme
forte e sensível, ainda
que
excessivamente americano.
P&B.
AS AVENTURAS DE
UM GUERREIRO
TV Bandeirantes — 5h
(The Tender Warrior) de
Stewart Rafill. Com Dan
Haggerty, Charles Lee e
David Dalie. EUA, 1975.
Aventura ecológica. Garoto
e seu macaco lutam
para
defender a flora e fauna da
selva. Cor (75').

MANHÃ
6h
6h35
7h

7hl5
7h25
7h30
7h45
7h55

8h30

8h45

9h

6 PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
4 SANTA MISSA EM SEU
LAR
6 MANCHETE RURAL — Informativo sobre o campo.
Apresentação de Luiz
Adriano
2 TELECURSO 2o GRAU —
Aula de Química e recapitulação semanal
4 PEQUENAS EMPRESAS,
GRANDES NEGÓCIOS —
Informativo
7 PARE E PENSE
11 EUREKA — Educativo
13 CLIPS MUSICAIS EVANGÉLICOS
11 CLUBE IRMÃO CAMINHONEIRO SHELL
4 GLOBO RURAL — Informativo sobre o campo
HOMENS E LIVROS — Novidades do mercado editorial.
Apresentação de Lourivaldo
Filho
A CONQUISTA DA TERRA
10 TVE RIO — Transmissão da
programação do Rio
11 AS AVENTURAS DE B. J. —
Seriado
13 MOMENTOS DE PAZ — Religioso
6 JORNAL DO PROFESSOR
— Apresentação de Eliane
Furtado
7 ANUNCIAMOS JESUS —
Religioso
13 CLIPS MUSICAIS EVANGÉLICOS
2 PALAVRAS DE VIDA —
Mensagem religiosa com D.
Eugênio Sales
13 POÇO DE JACÓ — Religioso
VERSO E REVERSO —
Apresentação de Álvaro
Goulart
MERCADO DE ARTE
COMUNIDADE NA TV —
Programa de entrevistas organizadas pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro.
11 CINE DISNEY — Seriado
13 UMA NOVA ESPERANÇA
— Religioso

4 SOM BRASIL — Programa
de música regional
9h30
ESTAÇÃO CIÊNCIA —
Apresentação de Tânia Viegas e Gonzaga Motta
EVIDÊNCIA — Variedades.
Apresentação de Adriana Esteves. Convidados de hoje:
Léo Borges e Domingos Sávio, diretores de casas noturnas cariocas
13 VINDE A CRISTO
Religioso
9h45 2 PRIMEIRO MOVIMENTO
Programa de música erudita

10h30
10h30

13

10h35
10h45

4
2

llh

10h05

CAMPEONATO NACIONAL
DE VÔLEI — Pirelli x Hering
Pão de Açúcar x Lufkim
SHOW DO ESPORTE — Noticiário, entrevistas e debates
9 POSSO CRER NO AMANHÃ
Religioso
11 DEFENSORES DA TERRA
Desenho
4 A PALAVRA É SUA — Debates. Apresentação de Paulo
Henrique Amorim

9
11

Hh45

13
2

llh50

4

DUCK TALES/OS CAÇADORES DE AVENTURAS — Seriado
TV RIO TOUR — Programação turística
FESTIVAL DE DESENHOS
ARRUMAÇÃO — Música regional. Apresentação de Saulo
Laranjeiras
QUEM TEM A RESPOSTA?
— Religioso. Apresentação
Mesquita Bráulio
PROGRAMA SÍLVIO SANTOS — Programa de auditório
SUPERESPORTE
GLOBO CIÊNCIA — Documentário. Água e sabão, sujeira náo
PROFISSÃO PERIGO — Seriado. Episódio: Piratas

TARDE
12h

12hl5
12h40
13h

13hl0
13h40
14h
14h25
15h

15hl5
15h30
16h

9h05

lOh

11

17h

17h50

6 ESPORTE E AÇÃO — Apresentação de Alberto Léo
9 SELEÇÕES PORTUGUESAS.
O SHOW DA MALTA —
Musical. Apresentação de
Jorge Sereno
2 FUTEBOL COMPLETO —
Programa esportivo
4 AVENTURA SUBMARINA
Seriado. Episódio: Amigo
6 ESPORTE 89
9 PROGRAMA SÍLVIO SANTOS — Programa de auditório
4 ALF O E...TEIMOSO — Seriado. Episódio: Paixão por
você
4 O VINGADOR — Seriado.
Episódio: Assassinato em
série
2 STADIUM — Programa esportivo
4 ANJOS DA LEI — Seriado.
Episódio: O pior cego
2 MPB — Musical. Hoje: Zé
Ramalho
CAMPEONATO NACIONAL
DE VÔLE — Hoje: Banespax
Fiat
4 CINEMA ESPCIAL —Filme:
Tubarão III
9 RIO TURISMO — Programa
bilíngüe sobre turismo no Rio
2 MONTANHAS — Documentários. Hoje: Tesouros nas
montanhas: mineralogia e O
esporte nas montanhas
COPA PELÉ — Alemanha x
Argentina
13 TÚNEL DO TEMPO — Seriado.
2 BALEIA VERDE — Espaço
aberto para a ecologia
4 COPA UNIÃO — Cruzeiro x
Internacional
6 NASHVILLE — Programa de
música country. Apresentação de Odilon Wagner
13 PERDIDOS NO ESPAÇO —
Seriado.
10 DOCUMENTÁRIO — Búzios, um estado de espírito.
Apresentação de Ana Luísa
Cascão

18h30
18h50

18h55

19h00

19h05
19h55
20h00

20h20

20h30
20h50
21h
22

22h05

NOITE
18h00

2 INTERVALO — Revista sobre a propaganda no Brasil e
no mundo. Hoje: entrevista
com a publicitária Cristina
Carvalho Pinto, apresentação
dos comerciais premiados no
II Festival do Filme Publicitário. entre outras atrações

22h20
22h50
23h

NAS ONDAS DO RÁDIO —
Musical. Hoje: Marlene, Emilinha Borba, Cláudia e entrevista com o carnavalesco Albino Pinheiro
COPA PELÉ — Itália x Inglaterra
13 RIO HIT PARADE ESPECIAL — Melhores clips da
semana. Apresentação de
Maria Lúcia Priolli.
9 PROGRAMA SÍLVIO SANTOS — Continuação
2 JORNAL VISUAL — Noticiário dedicado aos surdosmudos
10 CARTÃO POSTAL — Canta
Búzios. Apresentação de Teresa Piffer
4 OS TRAPALHÕES — Humorístico
6 FERAS DO CARNAVAL —
Boletim
2 JORNAL DE DOMINGO —
Noticiário. Apresentação de
Kety Navarro e Dinoel Sant'Anna
6 AGITA BRASIL — Programa
de música regional. Apresentação de tânia Alves
10 TVE/RIO — Retransmissão
do Jornal de Domingo
4 OS TRAPALHÕES — Humorístico
6 ESQUENTANDO OS TAMBORINS — Boletim do carnaval
2 CAMINHOS DA REPORTAGEM — Cinturão Verde e
Colônia japonesa. Programa
produzido pela TV Nacional/BSB
4 FANTÁSTICO — Variedades
JORNAL DA MANCHETE/EDIÇÃO DE DOMINGO
Noticiário nacional e internacional
CINEMAX — Filme: Mãe de
aluguel
10 VIBRAÇÃO — Programa jovem com entrevistas. Apresentação de Cesinha Chaves
13 RIO IN CONCERT — Vídeos
Apresentação de Tessy Callado.
10 VARIEDADES INTERNACIONAIS — Hoje: Le Corbusier computadorizado e Tradição e tecnologia em Quioto.
Apresentação de Teresa
Piffer
6 PROGRAMA DE DOMINGO
Variedades
10 THUNDERBIRDS & CIA —
Desenho. Episódio: Colapso
de Nova Iorque (parte 3)
2 CADERNOS DE CINEMA —
Filme: O homem das mil caras
6 ESQUENTANDO OS TAMBORINS — Boletim do Carnaval
7 CARLTON CINE — Filme: O
casamento de Maria Braun
9 CAMISA NOVE — Mesaredonda sobre esporte
11 SESSÃO DAS DEZ — Filme:
Lace — Minissérie. (Io capítulo)
13 COLUMBO — Seriado.
4 ESPORTE ESPETACULAR
Esportivo
6 CARNAVAL DE TODOS OS
TEMPOS — Especial de Carnaval
10 BÚZIOS ESPORTE — Programa esportivo. Hoje: Acrobacias de windsurf
4 DOMINGO MAIOR — Filme: O último refúgio
2 ESPORTE VISÃO — Esportivo

23h20

10

23h30

13
10

Oh

6

9
11
0h20

13

lhOO

7

3h00

7

TOQUE DE BOLA — Esportivo. Apresentação de João
Saldanha, Alberto Léo, Paulo
Stein é Márcio Guedes
BOA NOITE BÚZIOS — Hoje: Canta Búzios. Apresentação de FIávia Werger
O FUGITIVO — Seriado.
TVE/RIO — Retransmissão
da programação do Rio
DEBATE EM MANCHETE
Entrevistas conduzidas por
Arnaldo Niskier. Convidado
de hoje: Joaquim Roriz. governador de Brasília
CRÍTICA E AUTOCRÍTICA
Entrevistas. Apresentação
de Antônio Severo e Dirceu
Brizola
RIO TURISMO — Programa
bilíngüe sobre turismo no Rio
REPRISE DA SESSÁO DAS
DEZ
RIO VIP — Agenda cultural e
social. Apresentação de Gilberto Ribeiro.
VERÃO VIVO/KARATÊ —
Filme: Operação dragão
gordo
VERÃO VIVO/PRETO E
BRANCO — Filme: Vinhas
da ira
(A programação da TV Búzios, canal 10, só pode ser
captada na Armação de Búzios)

AM 940 KHz ESTÉREO
JBI — Jornal do Brasil Informa —
dom., às 8h30, 12h30, 18h30 e 0h30.
Repórter JB — de 2a a dom. informativo
às horas certas.
Arte Final Jazz — dom, às 22h, produção de Célio Alzer e J. Carlos. Apresentação de Maurício Figueiredo.
FM ESTÉREO 99,7MHz
10 h — CDs a raio laser: Concerto em Mi
bemol, para trompete e orquestra, de
Haydn (Marsalis — 13:57); EI salón
México, de Copland Bernstein (Tocco
— 9:53); Sonata em Mi bemol, original
para flauta e cravo, em versão para
oboé, cravo e viola da gamba, BWV
1031; de Bach (Schellenberger. Koenen,
Fink — 9:08); Glória, RV 589. de Vivaidi (Guest — 29:27); Allegro bárbaro e
Três rondós sobre motivos folclóricos, de
Bartok (Zoltan Kocsis — 10:43); Danças
húngaras n°s. 1 a 9, de Brahms (Fil.
Viena, Abbado — 23:11); Sonatas em lá
menor, K 175, e em Ré maior, K 33. de
Domenico Scarlatti (Puyana — Grav.
1988 — 9:10); Abertura fantasia Romeo
e Julieta. de Tchaikowsky (Phil. Hungarica, Rozsnyai — 20:35); Arabeske, op.
18, de Schumann (Rubinstein — Grav.
1961 — 7:13); Concerto grosso em Ré
maior, de Stoelzel (André, Ens. Orch.
Paris, Vallez — 11.53); Sinfonia n° 13,
em Fá maior, K 112, de Mozart
(E.Ch.)., López Cobos — 12:47).
20 H — CDs a raio laser: Concerto em
sol menor, para órgão e orquestra, op. 7
n° 5, de Haendel (Preston, Pinnock —
12:03); Gaspard de Ia nuit: Ondine,Le
gibet e Scarbo, de Ravel (Pogorelich —
23:26); Sinfonia n° 5 — A reforma, em
Ré maior, op. 107. de. Mendelssohn
(OS Londres, Abbado — 30:45); Concert royal n. 4, para flauta e cravo, de
Francois Couperin (Larrieu, Veyron Lacroix — 13:26); Petrouchka — cenas
burlescas, em quatro quadros, de Strawinsky (OS Londres, Abbado — 34:06);
Concerto de brandenburgo n° 5, em Ré
maior, de de Bach (Leppard, OC Inglesa — 21:10); Sinfonia n° 39, em Mi
bemol, K 543, de Mozart (OC Dresde,
Davis — 31:18).
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Alimentação natural,
-m/w
natação na escola e
' "V
muitos anos de
experiência em
educar com carinho.
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CRECHE - ESCOLA
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Vitórias
Rua Dona Mariana, 143 - Botafogo
Tõl.: 266-3368

Cristina: Rala Rala
TV

Pirata

Rala,

clIn/ca
clínica

infantil

SNOOPY
snoopy

Jj

ODONTOLOGIA •* PEDIATRIA
PSICOLOGIA * FONOAUDIOLOGIA
Uma equipe integrada para o melhor
atendimento a sou
seu filho.
Rua Armando Coelho de Freitas, 46
Tels.: 399-4552 e 399-6004 - BARRA
EMERGENCES:
EMERGÊNCIAS: BIP 4B9L.
489L. Tel.: 266-4545.
CRORJ 343 - Rasp.:
R#sp.: Dr® Tlnla
Tinia Maria Maciel CRO 7660.

O

programa

Rala é o título da
próxima novela do TV Pirata
deste ano.
A história se passa na cidade de Trubuçu do Norte e gira
em torno da perseguição entre
a latifundiária Dona Menina
(Cristina Pereira), presidente
de honra da UDR e o índio
Cleverson
Fernando
(Luís
Guimarães), último remanescente da família Rala, Rala,
dizimada por Menina.
Entre alguns dos personagens principais estão Suely
(Louise Cardoso), filha retardada de Dona Menina; Nonata
Raimunda
Raia),
(Cláudia
prefeita do PT; o delegado
Ivanhoé (Guilherme Karan); a
cabocla Jupira (Regina Casé);
o capataz Bastos (Diogo Vilella) e o Doutor Lúcio, ainda
sem ator definido.

II

No dia 5, pouco antes dos
desfiles das escolas de samba,
a TV Manchete levará ao ar o
programa Rosa Baiana Especiai.
O carnavalesco Fernando
Pamplona será o responsável
pelas informações sobre os
quesitos que serão analisados
pelo júri especial do desfile.
O programa apresentará
também as alas mirins das escolas cariocas como a Mangueira do Amanhã, da Estação
Primeira da Mangueira; a Alegoria da Passarela, do Salgueiro; a Herdeiros de Vila Isabel
e a Unidos do Ciep.

Marta: jurada na Bandeirantes

Indecisão

Auditório

Marcos Palmeira, o Mário
Sérgio de Vale Tudo, acaba de
ser convidado para fazer um
dos principais papéis na novela
Cananga do Japão, da TV
Manchete.
Palmeira está em dúvida se
aceita ou não o convite, já que
em abril estará mergulhado
nas filmagens de Stelinha, uma
história de Rubem Fonseca,
dirigida por Miguel Farias.

Ney Gonçalves Dias não
consegue dormir sossegado.
Quer porque quer ter entre os jurados de seu programa, que estréia dia 11 de fevereiro, às 22h30, na TV B andeirantes, nada menos do que a
ex-miss Marta Rocha.
O convite já foi feito mas,
até agora, Marta ainda não
deu a resposta.

Carnaval

capítulos
Carlos Lombardi entregou
ontem à produção da novela
das sete o último capítulo de
Bebê a Bordo.
E o episódio com a revela"Quem
é o pai
ção do mistério
de Heleninha?"
Vai ao ar no dia 9 de
fevereiro.
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10 Programa

I

você

pode

em

Dia

i \V

Últimos

dominical

infantil

v •"

Globo
A apresentação dos desfiles de fantasia — exclusivamente de transmissão da TV
Manchete — ficará a cargo do
estilista Barthô, encarregado
também de entrevistar os participantes, antes, durante e depois do desfile.
Para comandar os bailes
do Bumbum, dia 3; o das Panteras. dia 4; e Uma Noite em
Bagdá, dia 7, no Monte Líbano, a emissora escolheu uma
dupla jovem: Milena Ciripelli
e Emílio Surita.

Repórter
Marcos: cinema ou TV?

Parabéns
Aos aniversariantes dos últimos dias de janeiro: amanhã,
Otávio Augusto e Vanessa
Redgrave e, dia 31, Alice Maria. diretora-executiva da Centrai Globo de Jornalismo.

O Globo Repórter já tem
programado para depois do
carnaval duas reportagens de
peso.
Uma delas terá como tema
O Mar Contaminado,
que
mostrará o estado atual do
litoral carioca, do litoral
paulista, de Angra dos Reis e de
Salvador.
A outra será sobre a corrida do ouro na nova Serra Pelada, em Roraima.

DIA

CANAL/H

seg 30

ter 31

Io

qua

qui

2

sex 3

sab 4

FILMES
PUNHOS DE AÇO (Any Wich Way You Can) EUA, 1980, cor, 111'.
De Buddy Van Horn. Com Clint Eastwood e Sondra Locke.

SINOPSE
Ação. Famoso pugilista recusa-se a continuar lutando e para
obriga-lo empresário desonesto rapta sua noiva.

O SABOTADOR (Saboteur) EUA, 1942, P&B, 108'. De Alfred
Hitchcock. Com Robert Cummings e Priscilla Lane.

Suspense. Operário é injustamente acusado de explodir uma
fábrica e foge para provar sua inocência. Legendado.

OS HERÓIS DE SHAO-LIN (Shaolin Heroes) Hong Kong, 1980,
cor, 93 . De Yang Tsing-Chen. Com Lio Song Po.
O CASO DA ESCADA ESPIRAL (The Spiral Staircase) EUA,
1946, P&B, 83'. De Robert Siodmak. Com Dorothy McGuire.

Kung fu. Princesa mongol enfrenta vários rivais na busca de
uma espada mágica que toma seu dono invencível.

A BARBADA DO BIRUTA (Money From Home) EUA, 1953, cor,
100'. De George Marshall. Com Jerry Lewis e Dean Martin.

Comédia. Dois amigos se envolvem com gangster que controIam todos os resultados das corridas de cavalos.

O RETORNO DE JEDI (Return of the Jedi) EUA, 1983, cor, 130'.
De Richard Marquand. Com Mark Hamill e Frank Oz.
DUELO DE TITÃS (Last Train from Gun Hill) EUA, 1959, cor, 94'.
De John Sturges. Com Kirk Douglas e Anthony Quinn.
OS AMIGOS DE EDDIE COYLE (The Friends of Eddie Coyle)
EUA, 1973, cor, 99'. De Peter Yates. Com Robert Mitchum.
A LENDA DO PRÍNCIPE SHAOLIN (The Legend of Lu Siao
Phone) Hong Kong, cor, 82'. De Young Yu. Com Lin Yung e Mang
Fei.

Aventura sideral. Revolucionários espaciais se preparam para o
confronto final com o cruel Império do Mal.

Kung fu. Lutador, espadachim e ceguinho ajudam príncipe
deposto a recuperar um tesouro real roubado.

4

14:20

4

00:10

7

01:00

7

03:00

4

14:20

4

21:20

7

21:30

4

00:10

7

01:00

7

03:00

EU VOLTAREI A TE VER (I'll Be Seeing You) EUA, 1944, P&B,
85 . De William Dieterle. Com Ginger Rogers.

Drama criminai. Gangster quer se aposentar e concorda em se
tornar informante da polícia entregando os ex-colegas.

4

14:20

O PEQUENO PRÍNCIPE (The Little Prince) EUA, 1974, cor, 87'.
De Stanley Donen. Com Richard Kiley e Bob Fosse.

Fantasia infantil. Versão do famoso romance de Saint-Exupéry
sobre um principezinho delicado e esquisito.

7

21:30

SAN FRANCISCO, A CIDADE DO PECADO (San Francisco)
EUA, 1936, cor, 115'. De W.S. Van Dyne. Com Clark Gable.

4

00:10

ABAIXO O DIVÓRCIO, EUA, 1954, P&B, 88'. De Mark Robson.
Com Judy Holliday, Jack Lemmon e Kim Novak.

Drama. O cotidiano imoral da cidade de San Francisco pouco
antes do grande incêndio que a destruiu por completo.
Comédia. Após anos de pacata vida conjugai, divorciado não
sabe bem como aproveitar as delícias do amor livre.

4

14:20

O MENINO E OS PIRATAS (The Boy and the Pirates) EUA, 1960
cor, 83'. De Bert I. Gordon. Com Charles Herbert.

Fantasia infantil. Garoto é transportado magicamente para um
navio pirata no qual vive todo o tipo de aventura.

4

21:20

007 CONTRA O HOMEM DA PISTOLA DE OURO (The Man
with the Golden Gun) EUA, 1974, cor, 125'. De Guy Hamilton.

Espionagem. Nesta segunda aventura de Roger Moore como
007 ele enfrenta um perigoso assassino profissional.

4

00:10

UMA FACE PARA CADA CRIME (No Way to Treat a Lady)
EUA, 1968, cor, 107'. De Jack Smight. Com Rod Steiger.

Suspense. Louco assassino usa diferentes disfarces para estranguiar mulheres nas quais deixa uma marca de baton.

4

14:20

OS ÓRFÃOS (The Little Ark) EUA, 1972, cor, 96'. De James B.
Clark. Com Theodore Bikel n Philip Frame.

11

21:30

UM LOBISOMEM AMERICANO EM LONDRES (An American
Werewolf in London) EUA, 1981, cor, 97'. De John Landis.

7

22:30

MANSAO MACABRA (Burnt Offerings) EUA, 1976, cor, 115'. De
Dan Curtis. Com Bette Davis, Oliver Reed e Karen Black.

Aventura infantil. Tempestade separa crianças de seus pais e os
guris pelejam para tentar voltar ao lar.
Terror. Estudantes americanos na Inglaterra são atacados
lobisomem. Um deles morre o o outro vira um monstro. por
Terror. Casal e sua tia idosa mudam-se para uma velha casa
onde coisas muito estranhas começam a acontecer.

4

00:10

CHINATOWN (Chinatown) EUA, 1974, cor, 130'. De Roman
Polanski. Com Jack Nicholson, Faye Dunawav e John Huston.

Policial. Em Los Angeles, detetive particular é contratado para
investigar a vida de um importante empresário.

11

00:45

NINGUÉM SEGURA ESTAS MULHERES. Brasil, 1976, cor, 110'.
De José Miziara e outros. Com Jece Valadão e Tony Ramos.

Comédia em episódios. Quatro histórias envolvendo diferentes
casais. Atenção para o último, "O furo".

7

02:00

A HISTÓRIA DE ADELE H. (L'Histoire D'Adele H.) França, 75,
cor, 98'. de Françoise Truffaut. Com Isabeile Adjani.

Drama biográfico. A vida da louca filha de Victor Hugo e sua
doentia paixão por um oficial inglês que não a ama.

4

02:20

O INCERTO AMANHA (Hurry Sundown) EUA, 1966, cor, 141'.
De Otto Preminger. Com Michael Caine, Jane Fonda e Bob Reed.

Dramalhão. Empresário coage a esposa a convencer sua ama de
leite a ceder suas terras para um grande negócio.

4

15:00

CHAMAM-ME TRINITY (Lo Chiamavano Trinitá) Itália, 1970, cor,
108'. De E.B. Clucher. Com T. Hill e B. Spencer.

Faroeste. Excelente comédiá pastelão que deu origem a famosa
dupla do Oeste italiano, Trinity e Bambino.

11

15:00

TARZAN E A TRIBO NAGASU (Tarzan's Fight for Life) EUA,
1958, cor, 86'. De Bruce Humberstone. Com Gordon Scott.

Aventura. Tarzan tenta convencer uma tribo selvagem de que a
medicina branca pode salvá-los de uma epidemia.

4

21:30

PERFEIÇÃO (Perfect) EUA, 1985, cor, 119'. De James Bridges.
Com Jamie Lee Curtis e John Travolta.

Fofoca. Repórter freqüenta academias de ginástica para investigar as estrepolias sexuais que lá ocorrem.

7

22:30

A FACE DO ÓDIO (The Face of the Rage) EUA, 1983, cor, 96'. De
Donald Wrye. Com Dianne Wiest e George Dzundza.

Drama. Mulher estuprada faz de tudo para tentar se livrar do
trauma que a atormenta, até conversar com o estuprador.

4

23:30

SHAFT (Shaft) EUA, 1971, cor, 100'. De Gordon Parks.^Iom
Richard Roundtree, Moses Gunn e Gwen Mitchell.

Policial. Detetive negro do Harlem investiga o rapto da filha de
um grande traficante de drogas da cidade.

4

01:10

CLUBE DOS CAFAJESTES (National Lampoon's Animal House)
EUA, 1978, cor, 96'. De John Landis. Com John Belushi.

4

02:50

ALTA ANSIEDADE (High Anxiety) EUA, 1977, cor, 89'. De Mel
Brooks. Com Mel Brooks, Madeline Kahn e Cloris Leachman.

7

03:00

UM LUGAR TRANQÜILO NO CAMPO (Un Tranqüilo Posto de
Campagna) Itália, 68, cor, 109'. De Elio Petri. Com Franco Nero.

Comédia. O cotidiano de uma fraternidade universitária americana formada exclusivamente por loucos e degenerados.
Comédia. Sátira aos filmes do mestre Alfred Hitchcock especialmente Psicose, Os Pássaros e Um Corpo que Cai.
Drama fantástico, pintor atormentado vai passar férias no
campo mas descobre que sua casa é mal assombrada.

4

04:20

SÓ PARA SOLTEIROS (For Single Only) EUA, 1968, cor, 90'. De
Arthur Dreifuss. Com John Saxon e Mary Ann Mobley.

Comédia. Moças desfrutáveis vão morar em prédio para
solteiros e acabam apaixonadas por dupla de conquistadores.

Esta é uma seleção dos melhores filmes programados pelas emissoras de TV
para esta semana. Acompanhe diariamente a programação, pelo Caderno B.

Suspense. Mulheres com deficiências físicas são assassinadas e é
uma moça muda que acaba por descobrir o culpado.

Faroeste. Xerife descobre que o assassino de sua esposa é o
filho de um velho amigo, que é chefão de uma cidade.
Drama criminal. Gangster quer se aposentar em concorda em se
tornar informante da polícia entregando os ex-colegas.

Recomendações
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Patrícia

C aras novas não são exclusividadc da TV Globo. No final dc março, a TV Bandeirantes joga no ar a minissérie O
Cometa e na cauda do lançamento introduz gente nova na
tela do canal 7. Unia já é
conhecida de alguns comerciais, mas ficou famosa mesmo
pelo belo anúncio do sutiã Valisére, bolado pela agência
W/G(iK. Seu nomé é Patrícia
Lucchesi, tem apenas 13 anos,
usa sutiã desde os U) e sempre
"Meu
negosonhou ser atriz.
cio é representar, foi a melhor
coisa da minha vida entrar na
Bandeirantes", diz a paulista12 Programa
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Luiz

Lucchesi

em

minissérie

na. O outro talento que a Bandeirantes apresenta em O Cometa carrega na pasta um
currículo maior que o de Patrícia e faz teatro há seis anos.
25
Luiz Carlos Tourinho,
anos, niteroiense, premiado
em 87 com o mambembinho
de melhor ator na peça O Gato
de Botas, de Maria Clara Ma"Eu
sou dragão no hochado.
róscopo chinês e 88 foi o ano
do dragão, eu sabia que alguma coisa iria acontecer na minha carreira", relembra o ator.
Os novos astros de O Cometa começam a história da
minissérie bem juntos. Patrícia

M
mtm

é Bel, uma menininha ingênua
do interior apaixonada por Miguel, encarnado por Tourinho.
"Um namoro escondido, sem
malícia e bem romântico, mas
que é interrompido porque ele
foge de casa", conta Patrícia.
A história de O Cometa é
sobre um mascate turco, Habib (Carlos Augusto Strazzer),
e suas andanças com Miguel
pelas cidades do interior mi"Como nós éramos
dois
neiro.
televisão,
rolou
estreantes em
uma cumplicidade gostosa, ela
é superdoce e estava bem à
vontade", lembra Tourinho.
Atualmente os dois se vêem
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pouco por causa da distância
Rio—São Paulo. As gravações
em Araxá, feitas em setembro
e outubro do ano passado, já
fazem parte da memória afetiva de cada um. A experiência
com a equipe da Bandeirantes,
dirigida por Roberto Vignati,
foi produtiva para ambos. "O
camera man era muito paciente e soube me ensinar a nova
relação com o veículo, pois em
teatro é bem diferente. A televisão é muito rápida, pensei
que teria tempo de discutir a
construção do personagem e o
jeito foi decorar tudo de madrugada", recorda Tourinho.
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Apesar de bonita, Patrícia,
que atualmente tem aulas de
teatro na casa da atriz Lúcia
¦1
i Segai, abomina o rótulo de
musa. "Quero mostrar o que
tenho aqui dentro e não apenas um corpinho bonito." Por
isso pensa em logo que puder,
abandonar a publicidade. "Eu
gosto, mas é muito mais mostrar careta do que interpretar", define. Se depender da
Bandeirantes, os comerciais
logo serão esquecidos. Ela já
foi convidada a estrelar uma
W«WW«*«
nova minissérie, Colônia Ceeilia, onde fará uma menina de
ascendência polonesa. É também na TV que Luiz Carlos
Tourinho começa o ano. Mas a
emissora é outra. A Manchete
comprou seu passe para que
participe do programa da ninfeta Angélica interpretando o
"Fico •
Supercat.
fantasiado e
estrelo
pequenas novelas den;k
tro do programa, é uma iniciativa nova para o público infantil." Mas a densidade dramática do ator continuará no teatro. Está ensaiando com Drica
Morais O Segredo de Cocachim, de Denise Crispun.
Mas o segredo maior dele
Tourinho e Lucchesi estréiam
estreiam na televisão
televisao em março,
margo, com a
é o sonho de fazer cinema.
"Tenho
minissérie
minisserie O Cometa, dirigida por Roberto Vignati
verdadeira loucura,

além de ser uma arte eterna,
mistura teatro e TV. Mas Luiz
Carlos não é virgem no 35 mm.
Interpretou um passarinho no
épico infantil Super Xuxa contra o Baixo Astral. "Foi só uma
ponta, não deu para sentir o
gostinho", reclama. Já Patrícia
Lucchesi ficou mais tempo na
telona durante sua única experiência cinematográfica. Participou de O Casamento dos
Trapalhões, onde fez a namorada do guri Afonso, do grupo
Dominó. Teatro ela só fez na
escola, mas acaba de ser convidada para a peça infantil O
Fantástico Mundo da Imagina"Tomara
ção.
que dê certo",
diz a nova atriz, fã de Marilia
Pêra e Roberto Bataglin. Enquanto isto não acontece, vai
continuar suas aulas de ginástica e natação para manter a
bela forma distribuída por seus
l,65m. Duas práticas esportivas que os l,62m de Luiz Carlos Tourinho estão sentindo
falta. "Não sobra mais tempo
porque vendi meu fusquinha
72 e todos os dias tenho que ir
da Lagoa a Niterói, onde moro, de ônibus." Seu cometa é o
996 (Gávea-Charitas).
Sidney Garambone
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A cabine de teatro do Posto Pombal,fna Tiiuca, agora vai funcionar no Posto Elite,
na Rua Visconde de Itamarati 170, também na Tiiuca JPra você
que
se acostumou a comprar seus ingressos sem enfrentar filas nem
cambistas, basta seguir esse roteiro aí em cima. E bom programa.
Outros postos ae venda: Posto da Catacumba - Lagoa;
i' >" \
'
Posto Sacor Rua do Catete; Posto Quebra-Mar Barra da
^|%
1 I
Tijuça; Posto Tocantins - São Francisco, Niterói e Posto
""'
'^Jit
jf
Touring - Rua Dois de Dezembro, Aterro do Flamengo.
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Promoção:
ÂCET • Associação Carioca
de Empresários Teatrais

Projeto Petrobrás
de apoio ao teatro

PETROBRÁS
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Jamie Lee Curtis e Kevin Kline, trapalhões de Um Peixe Chamado Wanda, comédia inglesa de John Clesse, do Monty Python

Lançamentos
IMENSIDÃO AZUL (The blg blue). de
l.uc Bcsson. Com Rosanna Arquette, JeanM.irc Barr, Jean Reno, Paul Shenar e
Sérgio Castellitto. Roxy (Av. Copacabana,
945 • 236-6245), Rio-Sul | Rua Marquês de
Sâo Vicente, 52 274-4532), Barra 2 (Av.
das Américas. 4.666 — 325-6487): 14h30,
16h50, 19hl0, 21h30. Palácio I (Rua do
Passeio, 4() — 240-6541), América (Rua
Conde de Bonfim, 334 — 264-4246): 14h,
!6h20, XKh-M), 21 h. (Livre).
Jacques Mayol é um mergulhador que participa de campeonatos de mergulho livre e
prefere a companhia de golfinhos à de
pessoas. O caráter singular de Jacques acaha por air.ur a atenção de uma empresária
novaiorquina, que o segue desde o Peru até
a Europa. França/1988<
INSTINTO FATAL (Monkey shines — an
experiment in fear), de Cieorge A. Romero.
Com Jason Beghe, John Pankow, Kate
McNeit e Joyce Van Patten. I-eblon 2 (Av.
Ataulfode Paiva, 391 -239-5048), Ópera I
(Praia de Botafogo, 340 — 552-4945): 15h,
I7H10, 19h20. 21 h30. Odeon (Praça Mahatma Gandhi. 2 — 220-3835): 14h, 16hl0,
18h20, 20h30. Carioca (Rua Conde de Bonfim, 338 — 228-8178). Madureira 3 (Rua
João Vicente, 15 — 593-2146). Art-Méier
(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 tetraplégico. Procurando minorar seu sofrimento, um amigo cientista
lhe dá de presente uma macaca, adestrada
para servir de companhia a deficientes físicos. O animal e seu dono desenvolvem um
14 Programa

relacionamento cada vez mais afetuoso ao
mesmo tempo que mortes acidentais se
multiplicam. EUA/1988.
O HOMEM DA LINHA (The pointsman),
de Jos Stelling. Com Jim Van der Woude,
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 c 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, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline
e Michael Palin. Veneza (Av. Pasteur, 184
295-8349): 15h, 17hl0, 19h20. 21h30.
Tijuca-2 (Rua Conde de Bonfim, 422 —
264-5246): 14h30, 16h40, 18h50, 21h. (10
anos). Continuação.
O roubo de jóias valiosas aproxima um
advogado tipicamente inglês de uma jovem
tipicamente 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, 21h. São Luiz 1
(Rua do Catete, 307 — 285-22%): 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. (Livre). Continuação
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.

'*%.

pelo submundo do jogo. EUA/1987.
IRONWEED (Ironweed), de Hector Babenco. Com Jack Nicholson, Meryl Streep,
Diane Venora, Tom Waits, Carroll Baker e
Michael 0'Keefe. Cinema 1 (Av. Prado
MINHA VIDA DE CACHORRO (My life
Júnior, 281 — 295-2889): 14h, 16h30, 19h,
as a dog), de Lass Hallstróm. Com Anton
21h30. São Luiz 2 (Rua do Catete, 307 —
Glanzelius, Manfred Semer e Anki Lidén.
285-2296): 21h30. (14 anos). Continuação
—
Paissandu (Rua Senador Vergueiro, 35
Durante os anos da Grande Depressão
265-4653), Star-Ipanema (Rua Visconde de
americana, casal maduro muda-se para AlPirajá, 371 — 521-4690), Art-Fashion Mall
bany, onde convive com outros vagabundos
—
4 (Estrada da Gávea, 899 322-1258): 14h,
mantidos por uma comunidade religiosa,
16h. 18h. 20h, 22h. (10 anos). Continuação.
enquanto buscam novas respostas para seus
Adolescente procura manter os problemas
conflitos pessoais. EUA/1988.
à distância, usando para isso seu especial
senso de humor. Suécia/1987.
LUAR SOBRE PARADOR (Moon over
Parador), de Paul Mazurski. Com Richard
SALÓ — 120 DIAS DE SODOMA (Le
Dreyfuss, Raul Julia, Sônia Braga, Jona120 giornate di Sodoma — Saló), de Pier
than Winters e Milton Gonçalves. Barra 1
Paolo
Bonacelli e
Paolo Pasolini. Com
(Av. das Américas, 4.666 — 325-6487):
Gioreio Cataldi. Jóia (Av. Copacabana,
15h, 17hl0, 19h20, 21h30. Madureira 1
680 — 255-7121): 15h30, 17h30, 19h30,
Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338):
(Rua
2Ih30. (18 anos). Continuação.
14h30, 16h40, 18h50, 21h. Leblon 1 (Av.
Numa casa perto de Saló, último abrigo do
Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048): 19h20,
governo fascista, quatro homens — um
21h30. Metro-Boavista (Rua do Passeio,62duque, um monsenhor, um presidente de
240-1291), Largo do Machado 1 (Largo do
tribunal e um banqueiro — reúnem-se para
Machado, 29 — 205-6842), Condora prática de todo o tipo de aberrações
Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães,
sexuais. Baseado no livro do Marquês de
286-255-2610): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (10
Sade. Último filme de Pasolini. Itália/1975.
anos).
Ator novaiorquino parte para Parador, peJOGO DE EMOÇÕES (House of games),
queno país do Caribe, para fazer um filme.
Com
Lindsay
Crouse.
Joe
Mamet.
de David
Mantegna e Mike Nussbaum. Cândido Por causa da sua extraordinária semelhança
Mendes (Rua Joana Angélica. 63 — 267- física com o ditador da ilha, ele é convencido pelo assessor do governante a substituí7098): 16h. 18h. 20h. 22h. Até domingo.
Art-Fashion Mall 1 (Estrada da Gávea, 899 lo, depois que este morre. EUA/1988.
— 322-1258): 14h, 16h. 18h. 20h, 22h. (14 AS AVENTURAS DE CHATRAN (The
anos). Continuação
adventures of Chatran), de Masanori Hata.
Psiquiatra famosa e autora de best-sellers Filme com animais, narrado em português.
tenta espantar o tédio da própria vida, Leblon 1 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239envolvendo-se com um paciente que circula 5048): 14h20, 16h, 17h40. São Luiz 2 (Rua
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Minha Vida de Cachorro i uma das boas surpresas da
temporada, com a história de um adolescente afastando
os problemas com humor
do Catete, 307 — 285-2296), Copacabana
de Bonfim, 422 — 264-5246), Madureira-3
(Av. Copacabana, 801 — 255-0953), Barra
(Rua Jão Vicente, 15 — 593-2146): 14h
3 (Av. das Américas, 4.666 — 325-6487)16h20, 18h40, 21h. Lido 1 (Praia do Fia14h20, 16h, 17h40. 19h20. Ópera 2
mengo, 72 — 285-0642): 14h30, 16h50,
(Praia
de Botafogo, 340 — 552-4945), Madureira
19hl0, 21h30. Copacabana (Av. Copacaba2
(Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338)na, 801 — 255-0953), Barra 3 (Av. das
14h20, 16h, 17h40, 19h20, 21h. Palácio 2
Américas, 4.666 — 325-6487): 21h30.
(Rua do Passeio, 40 — 240-6541), Tüuca(Livre).
Palace 2 (Rua Conde de Bonfim, 214 —
Comédia. Um príncipe africano
pretende
228-4610): 13h30, 15h, 16h40, 18h, 19h30
mudar os hábitos de sua tribo e escolher
ele
21h. : 13h40, 15h30, 17h20, 19hl0, 21h.'
mesmo uma esposa. Para isso viaja com seu
(Livre).
melhor amigo para Nova Iorque
O filme narra as aventuras do gatinho
EUA/1988.
japonês Chatran, e de seu fiel amigo o
WILLOW NA TERRA DA MAGIA
cachorro Puski, que depois de alguns anos e
muita correria, encontra a gata branca de
(Willow), de Ron Howard. Com Vai Kilmer, Joanne Whalley e Warwick Davis.
seus sonhos. Japão/1988.
Ricamar (Av. Copacabana, 360 — 237VICE-VERSA (Vice-versa), de Brian Gil9932): 14h40, 17h, 19h20, 21h40. (Livre).
bert. Com Judge Reinhold, Fred Savage,
Aventura épica, que mistura sonho e realiCorinne Bohrer, Swoosie kurtz e Jane
dade, na terra de Willow, um anãozinho
Kaczmarek. Art-Copacabana (Av. Copacacercado por um mundo em guerra
pacífico
bana, 759 — 235-4895), Art-Fashion Mall 2
EUA/1988.
(Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): 14h,
O CASAMENTO DOS TRAPALHÕES
16h, 18h, 20h, 22h. Bruni-Tijuca (Rua Con(Brasileiro), de José Alvarenga Jr. Com
de de Bonfim, 370 — 254-8975), ArtRenato Aragão, Dedé Santana, Mussum,
Casashopping 2 (Av. Alvorada, 2.150 —
Zacharias, Nadia Lippi e o Grupo Dominó.
325-0746), Arf-Madureira 2 (Shopping
Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro,
Center de Madureira — 390-1827): 15h,
502 — 256-4588): 14h, 15h40, 17h20. Art17h, 19h, 21h. (10 anos).
Casashopping 1 (Av. Alvorada, Via 11,
História sobre o velho tema de troca de
2.150 — 325-0746): 14h30, 16hl0, 17h50.'
identidade entre pai e filho. Durante uma
Art-Fashion Mall 3 (Estrada da Gávea, S99
viagem de compras a Bangcoc, uma caveira
— 322-1258): 14h30,
mística e com estranhos poderes acaba nas
16hl0, 17h50. ArtTijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 — 254mãos de um yuppie que, mais tarde, realiza
9578), Art-Madureira-1 (Shopping Center
seu desejo de trocar de lugar com o fílhide Madureira — 390-1827): 14h30, 16hl0,
nho. EUA/1987.
17h50, 19h30, 21hl0. Largo do Machado 2
UM PRÍNCIPE EM NOVA IORQUE
(Largo do Machado, 29 — 205-6842), Baro(Coming to America), de John Landis. Com
nesa (Rua Cândido Benício, 1.747 — 390Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl
5745): 14h20, 16h, 17h40,19h20,21h. Pathé
Jones e John Amos. Tyuca-1 (Rua Conde
(Praça Floriano, 45 — 220-3135): de 2a a 6a,

às 12h, 13h30, 15h, 16h30, 18h, 19h30, 21h.
Sábado e 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, 16h3o'
18h, 19h30, 21h. Sábado, domingo e feriado, às 14h, 15h30, 17h, 18h30, 20h, 21h30.
Ramos (Rua Leopoldina Rego, 52 2301889): 15h, 16h30, 18h, 19h30, 21h. Bristol
(Av. Ministro Edgar Romero, 460 — 3914822): 14h50, 16h30, 18hl0, 19h50, 21h30
(Livre).
Nesta nova comédia, os Trapalhões decidem casar e saem da fazenda onde moram
para procurar as noivas na cidade mais
próxima, envolvendo-se em inúmeras confusões. Produção de 1988.
Reprises
E.T. - O EXTRATERRESTRE EM SUA
AVENTURA NA TERRA (E.T. — the
extra-terrestrial in his adventure on Earth),
de Steven Spielberg. Com Henry Thomas,
Dee Wallace, Peter Coyote, Robert MacNaughton, Drew Barrymore e Sean Frye.
Lido 2 (Praia do Flamengo,72 — 285-0642):
i5h, 17hl0, 19h20, 21h30. (Livre).
Como 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 MECANICA (A clockwork
orange), de Stanley Kubrick. Com Malcolm
McDowell, Patrick Magee, Michael Bates e
Warren Clarke. Bruni-Copacabana (Rua
Barata Ribeiro, 502 — 256-4588): 19h
21h20. (14 anos).

Em um futuro próximo, as turmas de jovens
divertem-se com ultraviolência, estupros
e
drogas. Alex, o líder de uma turma, é
preso
e submetido a uma experiência
que visa
torná-lo cidadão-modelo. Inglaterra/1971.
A PRINCESA PROMETIDA (The princess bride), 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).
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
Mikhalkov. Com Marcello Mastroianni, Silvana Mangano, Marthe Keller e Elena
Sofonova. Art-Fáshion Mall 3 (Estrada da
Gávea, 899 — 322-1258): 19h30, 21h30. (14
anos).
Na virada do século, a bordo de um navio,
um italiano conta a um passageiro russo a
história de sua vida: sua paixão por uma
mulher russa casada, a falência de seus
negócios e o abandono de sua mulher.
Baseado em contos de Anton Checov. Itália/1987. Melhor ator no Festival de
Cannes.
INFERNO VERMELHO (Red heat), de
Walter Hill. Com Arnold Schwarzenegger,
James Belushi, Peter Boyie e Gina Gershon. Art-Casashopping 1 (Av. Alvorada,
2.150 — 325-0746): 19h30, 21h30.
(14
anos).
Policia] de Moscou é enviado a Chicago
para capturar traficante russo. Lá, ele recebe a ajuda de um policial americano,
que
Programa
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CINEMA:
tem métodos de trabalho bastante diferentes. EUA/1988.
RAMBO III (Rambo III), de Peter MacDonald. Com Sylvester Stallone, Richard
Crenna, Marc de Jonge e Kurtwood Smith.
Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada, 2.150
— 325-0746): 19h, 21h. (14 anos).
Nesta terceira aventura, Rambo deixa o
mosteiro budista onde estava meditando
para libertar o amigo, preso como refém no
Afeganistão. EUA/1987.
Extra
A BELA ADORMECIDA (Sleeping Beauty), desenho animado de Walt Disney.
Cândido Mendes (Rua Joana Angélica, 63
-267-7098): Hoje, às 10h30, 14h. (Livre).
Versão musicada do conto de Charles Perault. Princesa é enfeitiçada depois de espetar o dedo num fuso e adormece profundamente até que é despertada pelo beijo de
um príncipe. EUA/1958.
PSW - UMA CRÔNICA SUBVERSIVA
(Brasileiro), de Paulo Halm e Luiz Arnaldo
Campos. Com Antônio Fagundes, Maria
Padilha, Renato Borghi, Antônio Abujamra e Paulo Mosca. Estação 2 (Rua Voluntários da Pátria, 88 — 286-6149): 18h, 19h,
20h, 21h. Último dia.
Um filme sobre a trajetória política do
deputado cassado Paulo Stuart Wright,
culminando com o seu misterioso "desaparecimento" em uma viagem de trem, em
1973. Produção de 1988.
MOSTRA SEGUNDA CHANCE — Hoje, às 17h, 19hl5. 21h30: Por volta da meianoite (Round midnight), de Bertrand Tavernier. Com Dexter Gordon, François Cluzet,
Gabrielle Haker e Sandra Reaves-Phillips.
Estação 1 (Rua Voluntários da Pátria, 88 —
286-6149). (Livre).
Levemente inspirado na vida de Bud Powell
e Lester Young, dois jazzistas negros norteamericanos que vão para Paris no final da
década de 50. No filme, o músico, frustrado
e alcoólatra, encontra apoio e ajuda de um
francês aficcionado por jazz. EUA/1986.
MOSTRA OS CLÁSSICOS DO CINEMA FRANCÊS — Hoje, às 17h30, 21h: O
boulevard do crime (Les enfants du Paradis), de Mareei Carné. Com Arletty, Jean-
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Louis Barrault, Maria Casarés e Pierre
Brasseus. Estação 3. Legendas em português. (14 anos).
Escrito pelo poeta Prévert, o filme se passa
em Paris, em meados do século passado, e
desenvolve a independência da arte e do
cotidiano dos artistas de pantomimas e
melodramas que se apresentavam nos teatros do Boulevard du Temple, também
conhecido como du crime. França/1943/45.P&B.
MOSTRA BRASIL: PERSPECTIVAS
89 (XII) — Hoje, às 16h30: Ângelo Roberto, de Emmanoel Cavalcanti. Canabraba, a
necessidade da expressão, de Reinaldo Volpato. Um cotidiano perdido no tempo, de
Nirton Venãncio. Bandeiras verdes, de Murilo Santos. Cinemateca do MAM (Av.
Infante D. Henrique, 85 — 210-2189)
O artista plástico baiano e a cidade de
Salvador; dois bóias frias que à noite,
depois do trabalho pesado, dedicam-se à
pintura; três irmãs entre 85 e 90 anos,longe
dos parentes mais jovens numa cidadezinha
do Ceará; a luta de uma família no Maranhão em busca de terra para viver.Produções de 1987 e 1988.
MOSTRA BRASIL: PERSPECTIVAS
89 (XIII) — Hoje, às 18h30: A mulher do
atirador de facas, de Nilson Villas Boas,
com Ne'y Latorraca e Carla Camurati. O
homem que sabia javanês, de Maurício
Buffa, com Hélio Cícero e Névio Dias. Fiat
Lux (não é marca de fósforo), de Gilmar
Candeia, com Umberto Magnani. Branco e
preto (norte e sul), de Ninho de Moraes,
com Bete Coelho. Cinemateca do MAM
Um atirador de facas e sua mulher, no
picadeiro e em sua vida pessoal; uma adaptação do texto de Lima Barreto; um cego
que irritado com a falta de luz provoca um
quebra-quebra num trem; um ensaio em
preto e branco em torno do sonho de uma
arquiteta. Produções de 1988.
MOSTRA BRASIL: PERSPECTIVAS
89 (XIV) — Hoje, às 20h30: Avesso do
avesso, de Tony de Souza, com Dalilea
Ayala, Pedro Lacerda, Maria José Franco e
Wilson Sampson. Cinemateca do MAM
Trabalhador de fábrica de gesso apaixonase por atriz de filmes pornográficos e passa
a confundir a realidade dom o cinema.
Produção de 1988.

TELA

Anônimo 1/Tereza — Cinemas: Roxy, Tijuca Palace 1 e
Tijuca 1
A Rocinha tem história — De
Eunice
Gutman.
Cinema:
Cinema-1 (Niterói)
Arte nas cidades — De Carmem Pereira Gomes. Cinema: Copacabana
A última canção do beco —
De João Carlos Velho. Cinema: Lido 1
Balada das dez bailarinas do
cassino — De João Carlos
Velho.
Cinema:
ArtCasashopping 2
Canta Diamantina — De
Moacir de Oliveira. Cinema:
São Luiz 2
Capiba, ontem, hoje, sempre
— De Fernando Spencer. Cinemas: Art-Casashopping 3 e
Bruni Tijuca
Duas vezes mulher — Cinema. Odeon

Eu prefiro a liberdade — Cinemas: Palácio 1, São Luiz 1
e Carioca
Esconde-esconde — De Eliana Fonseca. Cinemas: Cãndido Mendes e Botafogo
Ismail Nery — Cinema: Rio
Sul
João Cândido - o almirante
negro — Cinemas: Barra 2 e
Palácio (Campo Grande)
Kultura tá na rua — De
Octávio Bezerra. Cinemas:
Center, América, Leblon 1 e
Studio Copacabana
Lívio Abramo, gravuras —
De Fernando Coni Campos.
Cinemas: Art-Casashopping
1, Tijuca 2 e Barra 1
O lobo se estrepa — De Stil.
Cinema: Art-São Conrado 2
Melodrama — De Jorge
Mansur.
Cinemas:
ArtMéier, Windsor e Niterói
Shopping 1
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3.0Q-5.1Q-7,20-9.30 2.3Q.4.40-6.50-9.00
Uma quadrilha, uma mulher sensual,
um
dolares em diamantes.
11111 assalto. Milhões
Milhoes de dólares
esta com
J6L
AA chave do cofre está
o peixepeixe_ ou com Wanda?
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Madame Cartô — De Nelson
Nadotti. Cinemas: Paissandu
e Barra 3
Memórias de sangue — Cinemas: Madureira 3 e Leblon 2
Mercadores de São José —
De Sani Lafón Pádua. Cinema: Art-Copacabana
— De
Morangos mofados
Cinema:
Corveto.
Rubem
Bruni-Méier
muro — o filme — De
Sérgio Péo. Cinemas: Opera
e Ricamar
Nem tudo são flores — De
Paulo Maurício Caldas. Cinema: Tamoio
O pedido pax — Cinema:
Central
Papagaios de guerra — Cinemas: Madureira 2, Tijuca Palace 2 e Icaraí
Passageiros — Cinema: Niterói
Os romances de dona Olinda

Olanda — De Kátia Messel.
Cinemas: Veneza, Jóia, LaArte
Drive-In
goa
Casashopping 3
O visionário — De Ney Costa Santos. Cinema: Hora
Palácio Monroe, uma época
em ruínas — De Célio GonBruniCinema:
çalves.
Copacabana
Perto de Clarice — De João
Carlos Parreiras Horta. Cinema: Art-Fashion Mall 4
Santa do maracatu — De
Fernando Spencer. Cinema:
Olaria
Teatro negro — De Daniel
Caetano. Cinema: Palácio 2
Violurb — De Cleumo Segond. Cinemas: Madureira 2
e Star-Ipanema
Visão do céu, Gruta dos Três
Poderes — De Marcelo Ferreira Mega. Cinema: ArtFashion Mall 1

|
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TREE?
Seria uma árvore? Um trio musical? Se você sabe a
resposta, você é forte concorrente de um concurso
Mas se você não entenque vai dar prêmios incríveis
"You
nada,
fique
frio.
deu
too" pode ganhar. Mais detalhes domingo que vem, nesta revista.
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Campeoes
Campeões
de bilheteria
1. O Casamento dos Trapalhoes.
lhões. Publico:
Público: 788.577 esRenda:
NCz$
pectadores.
536.154,42 na sexta semana.
2. Willow na Terra da Magia.
Publico:
Público: 307.075 espectadores. Renda: NCz$ 245.824,00
na sexta semana.
Príncipe em Nova Ior3. Um Principe
Publico:
Público:
268.978 especque.
tadores.
Renda:
NCz$
224.674,00 na quinta se¬
semana.
4. Um Peixe Chamado Wan¬
Wanda. Publico:
Público: 73.765 espectaRenda:
NCz$
dores.
67.121,10 na quinta semana.
Emoções. Publico:
Público:
5. Jogo de Emo^des.
50.031 espectadores. Renda:
NCz$ 37.379,00 na ddcimadécimasemana.
quarta
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TWENT1ETH CENTURY FOX <p£«.v~ PRODUÇÃO GAUMONT
ROSANNA ARQUETTE JEAN-MARC BARR
JEAN RENO THEBIGBLUE PAUL SHENAR SÉRGIO CASTELUTTO MARC DURET
GR1FF1N DUNNE —,„ „ LUC BESSON
* LUC BESSON , ROBERT GARLAND
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GRUPO SEVERI ANO RIBEIRO
50% DE DESCONTO DE 2? A 4? FEIRA, EXCETO^
FERIADOS. VOCÊ SÓ PAGA A METADE DO
PREÇO DO INGRESSO NESTES CINEMAS, PROMOÇÃO POR TEMPO LIMITADO. ODEON - PALACIO 1,2 - VITÓRIA - REX - SÃO LUIZ 1,2
ST. CATETE - COPACABANA - JÓIA - LIDO 1^2
VENEZA - ÓPERA 1,2 - BOTAFOGO - ROXY
JÓIA - CINEMA 1 - ST. COPACABANA - LEBLON
1,2 - RIO SUL - BARRA 1,2,3 - AMÉRICA - CARIOCA - TIJUCA 1,2 - TIJUCA PALACE 1,2
MADUREIRA 1,2,3 - OLARIA - ART MEYER
JtAMOS- NITERÓI - CENTRAL -JDENTER -ICA-,
HORÁRIOS
DIVERSOS

Nem a família nem os amigos podem ajudar.
Somente Ella compreende. E Ella não é humana.
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The Adventures of Chatran
escrita e dirigida por
MASANORI HATA
diretor associado
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Uma nova experiência em terror.
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O Grupo Catsapd
Catsapá continua apresentando o espetáculo
espetaculo Na Cola do Sapateado, no Teatro Ipanema. Cartdo
Cartão JB dá
da desconto
Show
Show da apresentadora
ANGÉLICA
acompanhada da turma do Clube da Criança, palahaços e mágico. Sáb. e dom., às
I7h, no Scala 2, Rua Afrftnio de Melo
Franco. 296 (239-4835) Ingressos a NCzS
4,(X).
PÃO DE AÇÚCAR DAS CRIANÇAS —
Apresentação do show folclórico Janeirices
do Kl», com o grupo de dança folclórica da
UI-RJ S.ib. e dom . íls I6h, no Morro da
tlrca, Av. Pasteur. 520 (541-3737). Ingressos a N( /S 1,37 c NC/S 0,68, crianças de
quatro a 10 anos. Ultimo dia.
A ALEGRIA DA PIRRALHADA — Précarnavalesco com o palhaço Palito e as
p.ilitetcs Dom . às I4h, na Cabana da Ilha
do Governador. Rua Maldonado, 2 (3967275) Ingressos a NC/S 1.00.
IV DESFILE DE FANTASIAS INDÍGEDom., As 15h. no
NAS IX) BRASIL
Mimu do índio. Rua das Palmeiras, 55.
Entrada franca.
Karaokê
KARAOKÊ DO VOVÔ JEREMIAS —
Discoteca, brincadeiras e karaokê com
Walter Jeremias. Dom., às 17h, no Gír
20 Programa

Vidto Bar, Av. Gal. San Martin, 629 (2596427). Ingressos a NCzS 1,00.
Cinema
QUADRINHOS NO CINEMA — Mostra
dos desenhos animados: Mònica e a sereia
do rio, de Maurício de Souza e A batalha,
de Max Fleischer. Sáb c dom., às 16h, no
Estação Botafogo. Rua Voluntários da Pátria, 88. (Livre).
Teatro
BABO ZEIRAS — Musical de João Batista e Tânia Nardini. Direção e coreografias
de Tânia Nardini. Teatro Ipanema, Rua
Prudente de Morais, 824 (247-9794). Sáb. e
dom., às 16h. Ingressos a NCzS 1,50. Desconto de 20% no ingresso mediante apresentaçáo de cartão de leitor do J.B.
NA COLA DO SAPATEADO — Musical
com o grupo Catsapá. Direção de Tânia
Nardini. Teatro Ipanema. Rua Prudente de
Morais. 824 (247-9794). Sáb. e dom., às
17h30. Ingressos a NCzS 1.50. Desconto de
20% no ingresso mediante apresentação do
cartão de leitor do J.B.
HEP & REG — Texto de Arnaldo Miranda. Bonecos de Marcflio Barroco. Direção

de Ivan Merlino. Teatro Vanucci, Rua Marquês de S. Vicente, 52 (274-7246). Sáb. e
dom., às 17h30. Ingressos a NCzS 2,00.
Último dia.
A BELA ABORRECIDA — Texto de
Paulo César Coutinho. Direção de Edwin
Luisi e Flávio Marinho. Com Débora Duarte. Teatro Vanucci, Rua Marquês de S.
Vicente. 52'3° (274-7246). Sáb. e dom., às
16h. Ingressos a NCzS 2,00. Desconto de
25% mediante apresentação do cartão de
leitor do J.B.
FLICTS, O MUSICAL DAS CORES —
Musical de Ziraldo e Aderbal Jr. Direção
de Paulo Afonso de Lima. Com Elizângela.
Teatro da Galeria. Rua Senador Vergueiro,
93 (225-8846). Sáb. e dom., às 17h30.
Ingressos a NCzS 1,50.
BONECOS CEM MODOS — Direção e
roteiro de Ferré. Direção da manipulação e
confecção dos bonecos de Beto Dorneles.
Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angélica. 63.(227-9882). Sáb. e dom., às 17h e
18h. Ingressos a NCzS 1,50. Desconto de
20% no ingresso mediante apresentação do
cartão de leitor do J.B. O espetáculo começa rigorosamente no horáric.
INFÂNCIA — Texto de Thornton Wilder.
Tradução de Adriana Maia e Sérgio Flaksman. Direção de Adriana Maia e Rubens
Camelo. Teatro do Senac, Rua Pompeu

Loureiro, 45 (256-2640). Sáb. e dom., às
18h. Ingressos a NCzS 1,00. Desconto de
15% no ingresso mediante apresentação do
cartão de leitor do J.B.
MARIA MINHOCA — Texto de Maria
Clara Machado. Direção de Sidney Martins. Teatro Continua Que Tava Ótimo,
Ladeira Ary Barroso, 1 (295-6895). Sáb. e
dom., às 17h.
A PIPA ARCO-ÍRIS Musical de
sapa,eado de Edmundo Souto. Direção de Karen
Accioly. Com o grupo Cia. de Dança Dá no
Pé. Teatro Tereza Rachel, Rua Siqueira
Campos, 143 (235-1113). Sáb. e dom., às
16h30. Ingressos a NCzS 1,50.
OS CIGARRAS E OS FORMIGAS —
Texto de Maria Clara Machado. Direção de
Cláudia Vieira. Com o grupo Brincando de
Criar. Teatro Barrashopping, Av. das Américas, 4666 (325-5844). Sáb., às 17h e dom.,
às 17h30. Ingressos a NCzS 1,50.
DOIS IDIOTAS SENTADOS, CADA
QUAL NO SEU BARRIL — Texto de
Ruth Rocha. Adaptação de Fátima Valença. Direção de Dudu Sandroni. Casa de
Cultura Laura Al vim, Av. Vieira Souto,
176 (247-6946). Sáb. e dom., às 16h30.
Ingressos a NCzS 1,50. Desconto de 20%
no ingresso mediante apresentação de cartão de leitor do J.B.
O PATINHO FEIO - Texto de Aurimar
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Rocha. Direção de Wagner Lima. Teatro de
Bolso Aurimar Rocha, Av. Ataulfo de Paiva, 269 (239-1498). Sáb. e dom., às 18h.
Ingressos a NCzS 2,00. Desconto de 20%
no ingresso mediante apresentação do uartão de leitor do J.B.
ATIREI O PAU NO GATO — Texto de
Rhoneds Rodrigues. Direção de Romeu
D'Àngelo. Sala Vianinha, Rua do Catete,
243. Sáb. e dom., às 17h30. Ingressos a
NCzS 0,70.
FORMIGANDO — Texto e direção de
Sérgio Coelho. Teatro do Planetário, Av.
Pe. Leonel Franca, 240 (274-0046). Sáb. e
dom., às 17h. Ingressos a NCzS 1,50. Desconto de 20% mediante apresentação de
cartão de leitor do J.B.
A BRUXINHA QUE ERA BOA — Texto
de Maria Clara Machado. Teatro Imperial,
Praia de Botafogo, 524. Sáb. e dom., às
16h45. Ingressos a NCzS 1,20.
CINDERELA — Texto e direção de Humberto Abrantes. Teatro do América, Rua
Campos Salles, 118 (234-2060). Sáb. e
dom., às 17h30. Ingressos a NCzS 1,00.
JOÃOZINHO E MARIA NA CASA DA
BRUXA — Texto e direção de Jayr Pinheiro. Teatro Brigitte Blair 1, Rua Miguel
Lemos, 51 (521-2955). Sáb. e dom., às 16h.
Ingressos a NCzS 1,00.
OS TRÊS PORQUINHOS E O LOBO
MAU — Texto e direção de Jayr Pinheiro.
Teatro Brigitte Blair 1, Rua Miguel Lemos,
51 (521-2955). Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a NCzS 1,00.
A REVOLUÇÃO DAS FADAS — Texto

cit ^

de Márcia di Simone e Sérgio Melgaço.
Direção de Neyde Lyra. Teatro do América. Rua Campos Salles, 118 (234-2060).
Sáb. e dom., às 16h. Ingressos a NCzS 0,75.
AVENTURA AFRICANA — Espetáculo
infanto-juvenil com texto de Caio de Andrade. Direção de João Gomes Règo. Teatro II do Sesc da Tijuca, Rua Barão de
Mesquita, 539. Sáb. e dom., às 18h. Ingressos a NCz$ 0,80. Último dia. Desconto de
20% no ingresso mediante apresentação de
cartão de leitor do J.B.
A GEMA DO ÔVO DA EMA — Texto de
Sylvia Orthof. Direção de Nara de Abreu.
Teatro Villa-Lobos. Av. Princesa Isabel,
400 (275-6695). Sáb., às 17h e dom., às 16h.
Ingressos a NCz$ 1,50. Desconto de 20%
mediante apresentação de cartão de leitor
do J.B.
A REVOLTA DOS BRINQUEDOS —
Texto de Pernambuco de Oliveira e Pedro
Veiga. Direção de José Carlos Chagas.
Teatro do Sesc de Madureira. Rua Ewbanck
da Câmara, 90 (350-9433). Sáb. e dom., às
17h30. Ingressos a NCz$ 0,80. Último dia.
BRINCAR DE SER CRIANÇA — Texto
de Jair Brito de Castro. Direção de William
Vita. Teatro do Sesc de Engenho de Dentro,
Rua Amaro Cavalcanti, 1661. Sáb. e dom.,
às 17h. Ingressos a NCz$ 0,80. Último dia.
VIAGEM DO BALÃO SOB O ARCOÍRIS — Texto de José Maria Rodrigues.
Direção de Leônidas Aguiar. Teatro João
Caetano, Pça Tiradentes, s/n° (221-0305).
Sáb. e dom., às 17h30. Ingressos a NCzS
1,50.
BRINCANDO E TRANSFORMANDO
Texto de Jurema Oliveira e Pedro Oliveira. Direção de Marcelo Silveira. Teatro
da Cidade, Av. Epitácio Pessoa. 1664 (2871145). Sáb. e dom., às 18h. Ingressos a
NCzS 1,50. Desconto de 20% mediante
apresentação de cartão de leitor do J.B.
CHAPEUZINHO VERMELHO — Texto
de Maria Clara Machado. Direção de Limachem Cherem. Casa de Cultura Lima Barreto, Rua Heitor Beltrão. 353 (228-2938).
Dom., às 18h. Ingressos a NCzS 1,00.
Acompanhante não paga.
CINDERELA NO PAÍS DAS MARAVILHAS — Texto e direção de Limachem
Cherem. Teatro Imperial. Praia de Botafogo, 524. Dom., às 18h. Ingressos a NCzS
1,00. Acompanhante não paga.
FANTASMINHA SAPECA — Texto e
direção de Ressy Marie Penafort. Teatro de
Bolso Aurimar Rocha. Av. Ataulfo de Paiva, 269 (239-1498). Sáb. e dom., às 16h30.
Ingressos a NCzS 1,00.
DÓ RÉ MI FAZ SOL — Texto e direção
de Ressy Marie Penafort. Com o grupo
ABC 14. Teatro Barrashopping, Av. das
Américas, 4666 (325-5844). Sáb. e dom., às
15h40. Ingressos a NCzS 1,50.
JOÃOZINHO E MARIA VÃO A LUTA
Texto e direção de André Luiz Lopes.
Teatro da CEU, Av. Rui Barbosa, 762. Sáb.
e dom., às 18h. Ingressos a NCzS 0,70.
Último dia.

Dois Idiotas Sentados Cada qual no seu Barril é o cartaz na Casa Laura Alvim
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Show
Show do cantor,
GILBERTO GIL
compositor e instrumentista. Canecão. Av.
Venceslau Braz, 215 i295-3044). 4a 15a. às
22h30. 'i" c sáb,, as 23h c dom., às 21h30.
Ingressos a NCzS 5.(10. arquibancada; a
NCzS 6,00, mesa lateral e a NC/S 8,(X).
mesa central, por pessoa. Último dia.
Show da cantora Sirnonc
SEDUÇÃO
acompanhada de conjunto. Participação da
Bateria da Escola dc Samba Caprichosos de
Pilares. Seulu I, Av. AfrSnio de Melo
Franco. 2% (239-4835). Dc 5a a sáb.. às 22h
e dom . as 20h Ingressos a NCzS 8.00.
JANEIRO É UMA BOSSA NOVA
Apresentação de l.ui/ Eçá, Luiz Alves e
Mauro Senise. Teatro João Theotônlo, Rua
da Assembléia, 10. 5* e 6', às 18h30; sáb. e
dom , às 20h. Ingressos a NCzS 1.50.
LULU SAN TOS — Show dc lançamento
do I.p do cantor e compositor acompanhado da banda Auxilio Luxuoso. Cantcáo,
Av Venceslau Braz, 215 ÇS95-3044). De 5a
a sáb , às I9h c dom , as 18h. Ingressos a
NC/S 8,00, mesa central e frisa por pessoa:
a NC/S 6,00, mesa lateral por pessoa e a
C/S 5,00, arquibancada Ultimo dia.
TAIGUARA V ALMA CRIOULA
Show do cantor e compositor acompanhado
dc conjunto. Participarão de Ubirajara Silva (bandoneon). Teatro João Caetano. Pça
l iradcntes, <v'n" (221-0305). De 5J a dom ,
as 21 h Ingressos a NCzS 2,50. Último dia.
Apresentação do qumteMAITE-CHU
to vocal. 6' e sáb,, as 22h e dom., às 21h, na
( usa dr Cultura l.aura Alvim. Av. Vieira
Souto, 176 (227-2444) Ingressos a NCzS
2,20. Ultimo dia.
SOS - AS ÁGUIAS VÃO ROLAR
Show com José Alexandre, grupo Cálculoscópio. jogos educamos para crianças e
projeção de slides. Dom., a partir das Klh,
em prol do funcionamento do Museu da
Republica. Rua do Catete. Entrada franca
HUMOR COM IVONSE PAGA —Show
do cantor e humorista Ivon Cury. Direção
dc Chico Anysio. Teatro da Praia, Rua
Francisco Sá, 88 (267-7749). Dc 4a a sáb, às
2lh30, dom, às I9h Ingressos de 4a a ftJ e
dom a NC/S 3,00 e sáb. a NC/S 3,50.
Ultimo dia
O BURACO IX) URUTU — Texto do
cartunista e humorista Nam Com a comediante Nádia Maria. Direção dc Luiz Figuciredo. Teatro do Ibum, Lgo do Ibam. 1
(266-6622). 5* e 6o, is 2Ih30; sab, às 22h e
dom, as 20h Ingressos 5* e dom a NC/S
2.50; 6"e sab a NCzS 3,00. (Livre) Hstacionamento próprio.
Show do humorista.
JOÃO KLEBER
Direção de Chico Anysio. Teatro da Cida<lc, Av Kpitâcio Pessoa. 1664 (247-3292).
l)c 5a a sáb.. as 2lh30; dom., às 20h30
Ingressos 5* e dom a NCzS 2,50 e 6a c sáb. a
NC/S3.5Q.
Pagode e gafieira
DOM1NGUEIRA VOADORA — Apresentaçào da Orquestra Tabajara do maestro
Scverino Araújo. No intervalo, o grupo
22 Programa

Samba Show 6. Dom., às 22h. no Circo
Voador, Lapa. Ingressos a NCzS 1.50.

O VIRO DA IPIRANGA — Programação:
a banda Projeto Experimental. As 21 h.
Couvert a NCzS 0,70. Rua Ipiranga, 54
(225-4762).

Casas noturnas
GUILHERME VERGUEIRO E ROSA
MARIA — Apresentação do pianista tendo
como convidada a cantora. Mistura Fina de
Ipanema. Rua Garcia D'Ávila, 15 (26765%). De dom. a 6'\ às 23h e 0h30. Couvert
a NCzS 7,00.
OBSCENO — Show do cantor Wando
acompanhado de conjunto. Gafieira Asa
Itranca. Rua Men de Sá. 17 (252-4428). 4a e
5*. às 22h; 6a e sáb., às 22h30 e dom.. às
20h. Ingressos 4a e 5a a NCzS 7,00; 6a e sáb.
a NCzS 10.00 e dom. a NCzS 6.00.
BOCA LIVRE — Show do quarteto vocal
e instrumental formado por Zé Renato,
l.ourenço Baeta, David Tygel c Maurício
Maestro. Participação de Marcelo Costa
(bateria). Jazzmania. Av. Rainha Eli/abeth. 769 (227-2447). De 4a a sáb., às 23h e
dom.. às 21h30. Couvert 4a e 5a a NCzS3,00
e de 6a a dom. a NCzS 5,00. Último dia.
VEM
Show do cantor Marcelo Guimarães acompanhado de conjunto! Boteeoteco,
Av. 28 dc setembro. 205 (204-2727). 5a. às
22h30:6a e sáb.. às23h30 e dom., ãs 21h30.
Ingressos 5a e dom. a NCzS 2.20; 6a e sáb. a
NCzS 2,50. Último dia.
HÉLCIO BRENHA SAX SHOW —
Apresentação do instrumentista e de recital
dc João Mossoró. Dom., às 18h, no Hotel
Sheraton. Av. Niemeyer. 121 (274-1122).
TEATRO — Música ao vivo a partir das
22h De 3a a dom.. Gioconda Vettori (teclado e voz); de 2a a sáb., Ritah (voz) e
conjunto; dom. e 2a, Moacvr Luz (voz e
violão). Rua Vinícius de Moraes, 118 (2671245). Sem couvert. Consumação a NCzS
5,00.
POKER BAR — Programação: de 3a a
dom, o pianista D'Ângelo. Às 6as e sáb a
cantora Cacy. Couvert a NCzS 0.80. Rua
Alnitc. Gonçalves, 50 (521-4999).
MANGA ROSA — Programação: de 3a a
sáb.. a partir das 18h. Roosevelt Tadeu e
Wanderley Chagas (vozes e violões) e dom
e 2'. às 2()h, Roosevelt Tadeu. Couvert de
NCzS 0.55(dom. e 2a), NCzS 0.40 (3a e 4a);
,i NCzS 0,60 (5a) e a NCzS 0,80 (6a e sáb.).
Rua 19 de fevereiro, 94 (266-4996).
CÁLICE — Apresentação dos pianistas
Osmar Milito e Gilberto Alban e das cantoras Clarisse Grova e Áurea Martins. De 2a a
5a, às 22h, Nonato Luiz (violão). De 6a a 2a.
I.igia Campos (piano e voz). Consumação
de dom a 5a a NCzS 4,00: 6a, sáb e véspera
de feriado a NCzS 5,00. Rua Dias Ferreira,
571 (274-4946).
PERESTROIKA — Programação: dom.,
às 22h, Pó Ética. Rua Cde. D'Eu. 113 (3999073). Couvert a NCzS 1,50 (dom.).
PITEU — Programação: dom. o tecladista
Zé l.ourenço. As 22h30, na Rua Professor
Ferreira da Rosa, 130. Barra. Couvert a
NCzS 1,50. Consumação a NCzS 0,80.
TERRA MOLHADA — Apresentação do
conjunto interpretando música dos Beatles.
Dom. e 2a. às 22h30, no People, Av. Bartolomeu Mitre. 370 (294-0547). Couvert a
NCzS 2.50 (dom.) e NCzS 2,00 (2a).

Circo
CIRCO D'H ALIA — Palhaços, animais
amestrados, globo da morte com quatro
motociclistas juntos, pêndulo duplo e acrobatas. Pça 11 (252-6255). 5a, às 14h e 21h;
6a, às 21h; sáb., às 15h, 17h30 e 21h; dom. e
feriados, às T0hl5. 17h30 e 20h. Ingressos
de arquibancada a NCzS 2,00 e NCzS 1,50,
crianças de dois a 10 anos; cadeira a NCzS
2,50 e NCzS 2.00, crianças de dois a 10 anos
e camarote a NCzS 12,00.
Revista
PANTERAS DO POSTO SEIS - Texto
de José Fernando Bastos e Veruska. Direção de João Paulo Pinheiro. Com Kiriaki,
Marlene Casanova, Veruska. Camile e outros. Teatro Alasca, Av. Copacabana. 1241
(247-9842). De 4a a sáb.. às 2Ih e dom., às
19h. Ingressos 4a e 5a a NCzS 2,50; de 6a a
dom. a NCzS 3.00.
BVE BYE MAMÃE — Texto e direção de
Brigitte Blair. Com o grupo Tutti Frutti:
Clovis Gierkens, Renato Benini, Luiza
Gasparelli e outros. Teatro Brigitte Blair 2.
Rua Senador Dantas, 13 (220-5033). 5a e 6a,
às 21 h 15; sáb. e dom., às 18h30 e 21h 15.
Ingressos 5a e 6;l a NCzS 2,00; sáb. e dom. a
NCzS 2,50.
NOITE DOS LEOPARDOS _ Espetácu.
Io de dança e música com Eloína e um
grupo masculino. Teatro Alasca, Av. Copacabana, 1241 (247-9S42). 6a e sáb., às 24h e
dom., às 21h30. Ingressos a NCzS 2,50.
DANÇA
R
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 21h e dom., às 19h e 21h.
Ingressos a NCzS 1,50. Último dia.
NO CALOR DA DANÇA — Mostra de
coreografias de Aluísio Flores e Mariàngela
Mascaretti. Roberto Anderson. João Carlos Ramos e Debby Colker e outros. Teatro
Continua Que Tava Ótimo. Ladeira Ary
Barroso, 1 (295-6895). 6a e sáb., às 21h e
dom., às 20h. Ingressos a NCzS 2,00 e NCzS
1,50, profissionais de dança e teatro.

DANCETERIA
CARINHOSO — Música para dançar com
a banda da casa e o conjunto da cantora
Dora. Diariamente a partir das 22h, na Rua
Vise. de Pirajá. 22 (287-0302). Couvert de
dom. a 5a a NCzS 2,50 e 6a, sáb. e véspera
de feriado a NCzS 3,50.
PSICOSE — Música mecânica de 4a a
dom., a partir das 22h e vesp. de dom., às

15h. com os discotecários Oswaldo e Vaiter. Ingressos 4a e 5a a NCzS 1,20, homem e
NCzS 0.80, mulher; 6a e dom. a NCzS 1,50,
homem e NCzS 1,00. mulher e sáb. a NCzS
2.00, homem e NCzS 1.50, mulher e vesp. a
NCzS 0.50. Rua Mariz e Barros, 1050 (2841796).
HELP — Discoteca. Av. Atlântica, 4332
(521-1296). Diariamente a partir das 22h.
Ingressos a NCzS 4.50.
ZODÍACO — Música de fita para dançar.
Consumação de dom. a 5a a NCzS 3.0; 6a,
sáb. e véspera de feriado a NCzS 6.0. Av.
Sernambetiba, 1996 (399-0375).
ZOOM — Discoteca com Tony D'Carlo.
Gustavo de Caux e Adão. De 4a a dom., às
22h e vesp. dom., às 15h. Lgo. de S.
Conrado, 20 (322-4179). Ingressos 4a. 5a e
dom. a NCzS 2,00, homem e NCzS 1,00,
mulher: 6a e sáb. a NCzS 3,00, homem e
NCzS 2,00. mulher; vesp. a NCzS 0,60.
LEON'S DISCO — Discoteca e música ao
vivo, com os discotecários Adilson e Edinho. De 5a a dom., às 20h e vesp. sáb. e
dom., às 15h. Ingressos 5a a NCzS 0,80; 6a a
NCzS 2.00, homem e NCzS 1,50, mulher;
sáb. a NCzS 2,50. homem e NCzS 2,00,
mulher; dom. a NCzS 1,50, homem e NCzS
1,00, mulher e vesp. de sáb. a NCzS 0,80 e
de dom. a NCzS 1.00. Travessa Almerinda
Freitas, 42 (359-0277).
VINÍCIUS — Música ao vivo para dançar,
a partir das 22h, com a Bigband e os
cantores Regina Falcão, Vítor Hugo e Luís
Carlos. Couvert de dom a 5a a NCzS 2,00;
6a, sáb. e véspera de feriado a NCzS 3,50.
Av. Copacabana, 1144 (267-1497).
SOBRE AS ONDAS — Música ao vivo
para dançar, diariamente a partir das 21 h,
com a banda do maestro Miguel Nobre e a
cantora Consuelo: a banda do João Carlos e
o cantor Betho; dom. o conjunto Barbas.
Couvert de dom a 5a a NCzS 2,50 e 6a, sáb. e
véspera de feriado a NCzS 4,00. Av. Atlãntica, 3432 (521-1296).
COLUMBUS — Discoteca a partir das
22h. Ingressos a NCzS 5,00. na Rua Raul
Pompéia, 94 (521-0279).
PRESS — Aberta de 3a a dom., a partir das
22h. com música de fita. Consumação de
dom. a 5a a NCzS 3,50 e 6a, sáb. e véspera
de feriado a NCzS 5,00. Av. Sernambetiba,
4700 (385-2813).
VOGUE — Música para dançar. Couvert
de dom. a 5a a NCzS 1,50 e 6a, sáb. e
véspera de feriado a NCzS 2,50. Consumação de dom. a 5a a NCzS 1,50 e 6a, sáb. e
véspera de feriado a NCzS 2,50. Rua Cupertino Durão, 173 (274-4145).

VÍDEO

i

VÍDEOS DE HUMOR/II SALÃO CARIOCA DE HUMOR — Hoje, às 13.
Bammersach, O bebê, Meow, Viagem de
ônibus, entre outros. Casa de Cultura Laura Alvim. Av. Vieira Souto. 176.
VÍDEOS NO TULLULA/ATALHO Hoje, às 14h. 16h30. 19h. Journey to center
of the Earth, com Rick Wackeman; Second
out, com Genesis e Exit...stage left, com
Rush. No Tullula/Atalho, Av. Min. Edgar
Romero, 338/201.
NÚCLEO ATLANTIC DE VÍDEO —
Hoje, às 14h e 16h, exibição do vídeo
Lugosi — the Torgotten king (film on film).
Na Casa de Cultura Laura Alvim, Av.
Vieira Souto. 176.
VÍDEOS NO GIG — Hoje, a partir das
12h, exibição do vídeo Jean Luc Ponty in
concert com Jean Luc Ponty. No GIG
Restaurante-Vídeo-Bar, Av. General San
Martin, 629 (294-3545).
BENDITO O FRUTO, MULHER — Exposição acompanhada de filmes, vídeos e
debates. Hoje, às 16h: Mulheres de cinema,
de Ana Maria Magalhães. No Museu do
Folclore Edison Carneiro (Rua do Catete.
179 — 285-0441). Entrada Franca.
SALA DE VÍDEO — Exibição do vídeo
The Cure in Orange - live. com The Cure.
Hoje, às 16h, 18h, 20h, 22h. Na Sala de
Vídeo do Cândido Mendes. Rua Joana Angélica, 63 — 267-7098.

EXPOSIÇÃO

P

FEIRA DE ANTIGÜIDADES — Barracas que expõem obras de arte como cristais,
porcelanas e quadros. Hoje, das lOh às 19h,
no Casashopping.
FEIRA DE ANTIQUÁRIOS — Coletiva
apresentando 30 stands de antiquários. Praça Antero de Quental, Leblon. Hoje das'
lOh às 18h.
'
S.O.S.: AS ÁGUIAS VÃO ROLAR _
Evento em prol da manutenção do Palácio
das Águias. Hoje, das lOh às 18h,
de slides, vídeos, shows e mostra doprojeção
acervo
documental do museu. Museu da República, Rua do Catete, 153 - Palácio do Catete.
Entrada franca.
PASSADO E PRESENTE INDÍGENA
NO RIO DE JANEIRO — Exposição
fotográfica "Em Busca da Terra sem Males" ,com 26 trabalhos de Milton Guran,
acompanhada de dança, música e desfile de
fantasias indígenas. Museu do índio, Rua
das Palmeiras, 55. Inauguração, hoje, às
17h- De 3 a 6a, das lOh às 18h. Sábado e
domingo, das 13h às 17h. Até dia 28 de
fevereiro. Entrada franca.
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 às 22h. Domingo, das 12h às 20h.
Ultimo dia
HERANÇA DO JAPÃO - ASPECTOS
DAS ARTES VISUAIS NIPOBRASILEIRAS — Pinturas, cerâmicas e
esculturas de Yutaka Toyota, Tomie Othake, Manabu Mabe e mais 17 artistas. Museu
Nacional de Belas Artes, Av. Rio Branco,
199. De 3a a 6a, das lOh às 17h30. Sábados e
domingos, das 15h às 18h. Último dia
ACERVO CONTEMPORÂNEO DA

O

BARATO

DO

UFF — Coletiva de artistas brasileiros
Galeria de Arte da UFF, Rua Miguel de
Fnas, 9 - Icaraí, De 2a a 6a, das 14h às 20h.
Ultimo dia
O AR DO SUBTERRÂNEO — Coletiva
com os artistas da Colônia Juliano Moreira.
Armazém D'EI Rey do Paço imperial, Praça
XV. De 3a a domingo, das llh às 18h30.
Ultimo dia.
NOVOS NOVOS 89 - Coletânea de 50
obras, entre esculturas, pinturas, objetos e
instalações, de 15 novos artistas. Galeria de
Arte Centro Empresarial Rio, Praia de
Botafogo, 228. De 2a a 6a, das 13h às 19h.
Sabado e domingo, das 13h às 18h. Até dia
12 de fevereiro
SALVADOR DALI — Gravuras. Place des
Arts, Av. Copacabana, 313. Diariamente,
das 9h às 22h. Até dia 25 de fevereiro.
II SALÃO CARIOCA DE HUMOR —
Exposição com 80 trabalhos, entre charges,
cartuns, caricaturas e esculturas, de vários
artistas. Exposições paralelas:" Vinte Anos
de Pasquim", com capas, fotos e artigos do
jornal e "O Rio de Janeiro Continua Rindo , com 90 trabalhos de Millôr Fernandes,
Claudius e Ziraldo. Casa de Cultura Laura
AI vim, Av. Vieira Souto, 176. De 3a a 6a,
das 15h às 21h. Sábado e domingo, das 15h
às 19h. Até dia 26 de fevereiro. Entrada
franca.
BRASÍLIA — Exposição da maquete do
plano piloto de Brasília. Museu de Arte
Moderna, Av. Infante Dom Henrique, 85.
De 3a a domingo, das 13h às 18h. Até dia
30.
VALÉRIA FRADE — Pinturas. AABB,
Av. Borges de Medeiros, 829. De 3a a 6a,
das 18h às 20. Sábado e domingo, das llh às
20h. Até dia 5 de fevereiro.
FOTÓGRAFOS SUÍÇOS - DE 1840
ATE HOJE — Coletiva com 300 trabalhos
de 117 fotógrafos suíços. Paço Imperial,
Pça. XV. De 3a a domingo, das llh às 19h.
Até dia 19 de fevereiro.

O MUNDO FASCINANTE DOS PINTORES NAÍFS — Exposição de 173 obras
de pintores primitivos brasileiros e estrangeiros. Paço Imperial, Praça XV. De 3a a
domingo, das llh às 18h30. Até dia 19 de
fevereiro.
UNIVERSO ACADÊMICO - DESENHO BRASILEIRO DO SÉCULO XIX
Desenhos de Victor Meirelles, Pedro
Américo, Rodolfo Amoêdo, Eliseu Visconti, entre outros. Sala Carlos Oswald do
MNBA, Av. Rio Branco, 199. De 3a a
domingo, das 9h às 18h. Até dia 19 de
fevereiro.
FERNANDO PINTO — Exposição com as
fantasias e alegorias criadas pelo carnavalesco. Museu do Carnaval, Praça da Apoteose. De 3a a domingo, das llh às 17h. Até
fevereiro.
ARMAS QUE NÃO VÃO À GUERRA
Cerca de 100
peças dos séculos XVIII e
XIX. Museu Histórico Nacional, Praça Marechal Âncora, s/n°. De 3a a 6a, das lOh às
17h30. Sábados e domingos, das 14h30 às
17h30. Até dia 5 de março.
Ia MOSTRA DO ARTISTA JOVEM DE
NITERÓI — Coletiva reunindo trabalhos
de 15 novos artistas. Museu do Ingá, Rua
Presidente Pedreira, 78 - Ingá. De 3a a 6a,
das llh às 17h. Sábado e domingo, das 14h
às 18h. Até dia 5 de março.
JOSE LIMA — Gravuras. Museu do Ingá.
Rua Presidente Pedreira, 78 - Ingá. De 3a à
6a, das llh às 17h. Sábado e domingo, das
14h às 18h. Até dia 5 de março.
CLÓVIS E OUTRAS FANTASIAS DE
CARNAVAL — Fantasias e máscaras carnavalescas. Museu do Ingá, Rua Presidente
Pedreira, 78 - Ingá. De 3a a 6a, das llh às
17h. Sábado e domingo, das 14h às 18h. Até
dia 5 de março.
BENDITO FRUTO, MULHER — Peças
representando a mulher brasileira na arte
popular. Galeria Mestre Vitalino do Museu
do Folclore, Rua do Catete, 181. De 3a a 6a,
das llh às 18h. Sábados, domingos e feria-
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Jesus Cristo, de R. Amoêdo
dos, das 15h às 18h. Até dia 26 de março.
O BRASIL DE PEDRO A PEDRO — 100
marionetes e 15 palcos fixos que contam a
História do Brasil. Museu Histórico Nacional. Praça Marechal Âncora, s/n°. De 3a a
6a, das lOh às 12h e das 13h às 17h30.
Sábados e domingos, das 14h30 às 17h30.
Até dia 30 de março.
PRAÇA XV — 1580 A 1988 — Painés de
Guta (Carlos Gustavo Nunes Pereira). Sala
da Maquete do Paço Imperial. Praça XV.
De 3a a domingo, das llh às 18h30. Até
julho.
QUATRO QUADROS — Pinturas. Corredor Negro do Centro Cultura] Cândido
Mendes, Rua Joana Angélica, 63. A exposição permanecerá até janeiro de 89. Diariamente, a partir das 9h.

O que há para fazer gastando
pouco ou nada

DOMINGO

9h
A
Você está de bem com a vida? Então
participe do programa Vamos Caminhar
Juntos, com orientação de profissionais
especializados, no Jardim Botânico
(Rua Jardim Botânico, 1008). É DE
GRAÇA

Almoço chinês
f
Prove o frango frito com arroz do Restaurante Boca do Dragão (Rua Aarão
Reis, 20 — Santa Teresa). Dá para duas
pessoas e custa NCzS 4,10.

13h
k
Vá ao II Salão Carioca de Humor, na
Casa de Cultura Laura Alvim (Av. Vieira Souto, 176 - Ipanema) e assista aos
vídeos de humor. É um programa DE
GRAÇA

19h30
t
Comemore o Centenário da Proclamação da República dançando gafieira com
a Orquestra Guanabara, na Praça da
Cidade Universitária, na Ilha do Fundão. Um programa DE GRAÇA.

lOh
/
Curta os jogos de vôlei, basquete e
peteca inscrevendo-se no projeto Verão
Vivo, promovido pela Corpore, na praia
do Leme (em frente ao Hotel Leme
Palace). DE GRAÇA

Cozido completo
?
Almoce um delicioso cozido com arroz e
pirão no Restaurante Aqui e Agora
(Rua Voluntários da Patria, 404 — Botafogo). Dá para duas pessoas com fartura. Sai por NCz$ 4,90.

15h
i
Assista ao IV Desfile de fantasias indígenas do Brasil e, às 17h, à exposição
fotográfica Em Busca da Terra sem
Males, no Museu do índio (Rua das
Palmeiras, 55 - Botafogo). É DE
GRAÇA

20h30
Assista ao filme Avesso do avesso, de
Tony de Souza, na Cinemateca do
MAM (Av. Infante Dom Henrique, 85
— Parque do Flamengo). A entrada
custa NCzS 0,40.

lOh
Aproveite para visitar a Feira Nordestina de São Cristovão, no Campo de São
Cristovão. Lá você encontra artigos de
couro, cestaria, redes, farinha d'água,
carne de sol e queijos. DE GRAÇA

Assado com nhoque
f
Experimente a carne assada com nhoque ou arroz à grega da Cantina Veneziana (Rua Siqueira Campos, 18-B, Copacabana). O prato dá para duas pessoas e custa NCzS 3,40.

16h
a
Não perca o filme Mulheres de Cinema,
de Ana Maria Magalhães, exibido paralelamente à exposição Bendito o fruto,
mulher, no Museu do Folclore Edison
Carneiro (Rua do Catete, 181). DE
GRAÇA

21h
I
Confira a prova pública dos alunos de
teatro da Escola Leonardo Alves
(Rua
Corrêa Dutra, 99, sobreloja, Catete),
se
apresentam no espetáculo Três
que
vezes Arthur Azevedo. NCzS 1,00.

lOh
t
Assista ao show SOS — As Águias vão
rolar, no Parque do Museu da República (Rua do Catete, 153 — Palácio do
Catete), com os grupos URBE e Caleidoscópio Arte. DE GRAÇA

Salsichão com fritas
¥
estiver
em
Niterói
almoçar
Quem
pode
um salsichão com arroz ou batata frita
no Restaurante O Galeto (Rua Coronel
Moreira César, 282 — Icaraí). O prato
sai por NCzS 2,40.

16h30
Vá à cinemateca do MAM (Av. Infante
Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo) e assista ao filme Guanabara, a
necessidade da expressão, de Reinaldo
Volpato. NCz$0,40.

22h
t
Curta a Domingueira Voadora com a
Orquestra Tabajara e o Grupo de Pagode Samba Show 6, no Circo Voador
(Arcos da Lapa). O ingresso custa NCzS
1,50.

$
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Assassinato

Qualquer
Camargo

e

rápido: quem
Responda
matou a galinha azul da
Maggi? Vamos, diga: quem
foi o desgraçado que matou a
'Iassiá
Camargo? Impressionante o que esta moça transou em 15 dias de novela.
Salvou a pátria de muita gente. cristalizou-se na imagem
da galinha azul e só não deu
certo com o Sassá porque o
Lima Duarte acha que o caipira brasileiro não come ningucm. E ficaram naquele tété-t é- té-té-té-t é, có-có-có-cóçó-có-có, até que o Lauro
César Muniz lançou mão do
velho merchandising da galirtha a/ul. Só pode ter sido
isso. Quem ama não mata a
lassia Camargo!
24 Programa

a

galinha

também

semelhança
azul

da

vamos passar os
próximos meses a perguntar
quem matou a galinha azul
do salvador da pátria. É possível que os cineastas levantem a tese do assassinato
cultural e consigam realizar o
sonho de transferir a atividade da área do Ministério da
Cultura para a esfera do Ministério da Saúde. Otávio
Bezerra — arquiteto do Monumento ao Cineasta Desçonhecido — acusou o presidente Sarney de acabar com
o horário de verão só para
boicotar as produções que
estão em andamento. "Agora vai anoitecer mais cedo e
teremos que investir mais recursos para a iluminação do
E

nós

entre

Maggi

é

é

cultura

Tássia

mero

merchandising

set", diz ele em documento
que está na praça à procura
de adesões (Pelo amor de
Deus, Marieta, não vai assinar este documento, né querida?).
Bezerra já incluiu
Salvador Dali na sua relação
de vítimas culturais, com o
objetivo de buscar a aproximação das artes plásticas para o movimento.
Particularmente,
acho
vai
resistir coque a cultura
mo qualquer cidadão brasileiro. A gente se vira, né?
Tem um traficante em Bonsucesso que está aceitando
vale transporte como forma
de pagamento em suas transações. A família do exministro Aluízio Alves lança

mão da pouca-vergonha empreguista de seu patrono para permanecer na boca livre
do eixo central. Quanto ao
Costa Couto, tá tendo um
rendimento legal, a inflação
não foi tão baixa assim e,
pelos seus cálculos, deve fechar o mês com algo em
torno de NCz$ 80.000 na
poupança. E nem por isto
eles são imortais. Recado ao
presidente: se o senhor está
cansado, imagine a gente!
PS: Eu me orgulho de ser
amigo do Dodô. Brandão
neles!
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Bento Ribeiro

Nossa Escolinha

Copacabana

Bambaialão
Bambaialao

Santa Mônica

Rua Paulo Barreto, 19
Tel.: 266-7227

Passo a Passo
Rua General Barbosa
Lima, 35
Tel.: 255-8736

Rua Mamoré,
Mamore, 92
92
Freguesia
Freguesia

Rua Divisória, 79
Tel.: 390-0191

Tia Wandir
Rua Cesário Alvirr
Tel.: 246-2674

Bonsucesso
Sininho

24

Rua Baturité, 13
Casa dasAbelhinhas

Tel.: 230-5224

Rua Pinheiro
Santa Mônica
Av. dos Democráticos,
1251
Tel.: 260-5605

Guimarães, 66
Tel.: (021) 246-7189

Favinho de Mel
Rua Martins Ferreira, 23

Tel.: 266-7348

Tel.: 266-5481

Cachambi

N. Sra. das Vitórias

Santa Mônica

Rua Dona Mariana, 143
Tel.: 266-3368

Rua Americana, 164

Chalezinho
Chalezinho
Rua Professor
Atchim
Atchim
Rua
Rua Professor
Professor
Gabizo, 45
Saldanha, 150
150
Tel:: 228-3293

Butterfly
Rua Maestro Francisco
Braga, 140
Tel.: 236-1806

Tels.: 266-0046/
266-0046/
266-0299

Amora
Rua Barão de Icaraí, 20
Tel.: 551-2891

Tel.: 201-6241

Rua General

Jardim dos
Pirilampos
Rua João Borges, 148
Tel.: 294-1570

Glicério,
Glicerio, 4lP
40
Tel.:
Jel> 205-1896

Con Vivência
Vivencia
Av. Júlio
Julio Furtado, 205
Tel.: 238-4037
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Não
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M
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Rua Garibaldi, 164
Tel.: 208-4896

laranjeiras

Gávea

filha

pp*
Humaita
umaitá

Fofolândia
Rua Alexandre de
Gusmão, 09
Tel.: 284-0102

Entre

Maracanã

Gente Miúda
Rua Marechal-Trompowsky, 31

Jabuti

Tel.: 208-1548

Rua Lúcio de
Mendonça, 67
Tel.: 284-6594

Cogumelo
Rua Marechal
Trompowsky, 103
Tel.: 571-0768

Les Petits
Av. Paula Souza, 191
Tel..- 248-7187
Praia Vermelha

loiô
Rua Eng° Marques
Porto, 86
Tel.: 266-0837

Av. Paste ur, 459
Tel.: 275-9776

Jacarepaguá

Rio Comprido

Joaninha
Rua Fortunato de
Brito, 370
Tel.: 447-1776

Cantinho do Sol

perca

esta

Vila Isabel
Unidunitê
Rua Hipólito da
Costa, 108
Tel.: 264-1739

Mary Poppins
ÁSBRAC - Associação
Brasileira de Creches
Tel.: 571-9296

Rua Infante de
Sagres, 110
Tel.: 293-3997

chance^

em contato

Jujubinha
Juj
Rua Andrade
Neves, 444
Tel.: 288-0749
Castelinho

Miraflores

Gabriela
Rua Marechal Jbfre,
Jofre, 96
Tel.: 208-5804

®
I

Amanhecendo
Rua Bogari, 105
Tel.: 266-0794

Grajaú
Grajau

f

Semente
Rua
Rua Domício
DomTcio da
Gama,
Gama, 38
Tel.: 284-2221

Lagoa
Lagoa

Flamengo

Botafogo

Tel.: 392-2472
392-2472

Tijuca
Tijuca

Mamãe, Posso Ir?
Rua Hilário de
Gouveia, 114
Tel.: 256-7792

Ueriri
Rua Miranda
Vai verde, 118
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uma
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Entidade Nacional
Orientação Segura na
Escolha da Creche
de seu Filho

uma

vaga

nossas

para

seu

associadas.
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GIZ — Criação, roteiro c direção de Álvaro Apocalypsc. Com o Grupo Giramundo
dc Teatro de Bonecos, de Belo Horizonte.
Teatro Glauce Rocha, Av. Rio Branco, 179
(220-0259). De 4" a sáb., às 21h e dom., às
19h e 21 h. Ingressos a NCzS 1,50. Último
dia.
BRASIL A PEÇA — Texto de Miguel
Falabella, Luis Carlos Góes, Maria Lúcia
Dahl e Vicente Pereira. Direção de JacqueUne Laurence. Com Edwin Luisi e Thais
Portinho. Teatro Posto 6, Rua Francisco Sá,
SI (247-5443). De 4' a 6" e dom., às 21h30;
sáb., .b. 2()h e 22h30. Ingressos 4a e 5* a
NOS 1,50; de 6* a dom. a NCzS 2,00.
Desconto de 20% mediante apresentação
do cartão de leitor do J.B.
PRIMA DONNA — Texto de José Maria
Monteiro. Direção de Marcus Darles. Com
Ronaldo Moreno, Angélica Kaibers. Sérgio
Caputo e outros. Teatro do Sesc de S. João
de Meriti, Av. Automóvel Clube, 66 (7564615) Dc 6a a dom., às 20h30. Ingressos a
NCzS 1,00. (10 anos). ÚIrimo dia.
O REVERSO I)A PSICANÁLISE UMA COMÉDIA IRRESPONSÁVEL —
Texto de Charles Ludiam. Tradução de
Ricardo Pessoa. Adaptação e direção de
Marília Pera Com Ioná Magalhães, André
VaJli. Sandra Pera, Ricardo Graça Mello e
Dinorah Marzullo. Teatro Casa Grande,
Av Afrãnio dc Melo Franco, 290 (2391046) De 4* a sáb., às 21h30 e dom., às
19h. Ingressos 4a e 5a a NCzS 4,00; 6a e
dom a NCzS 5,00 e sáb. a NCzS 6,00.
Duração: lh20(I0anos). Venda antecipada
tem desconto ile 20%. Desconto de 10% na
f e na 5* mediante apresentação do cartão
de leitor do J.B.
JORNAL DAS FAMÍLIAS— EXERCÍ-
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José de Abreu, em Baall, no Espaço III, do Villa-Lobos
VIDA DE ARTISTA — Texto de Paulo
CIO N° 5 — Apresentação de As desgraças
César Coutinho. Direção de Paulo César
de uma criança, de Martins Pena e O defeito
Coutinho e Tiago Santiago. Com Débora
de famflia. de França Júnior. Direção de
Duarte, Pedro Pianzo e Stepan Nercessian.
Moacir Chaves. Com Antônio Carnevale,
Teatro Cândido Mendes. Rua Joana AngéliDenise Fraga, Fátima Assunção, Moacir
ca, 63 (227-5882). De 4a a dom., às 21h30.
Chaves e outros. Teatro do Sesc da Tijuca.
Ingressos 4a e 5a a NCzS 4,00 e de 6a a dom.
Rua Barão de Mesquita, 539 (208-5332).
a NCzS 4,50. Desconto de 20% mediante
De 5" a sáb., às 21h e dom., às 19h.
apresentação do cartão de leitor do J.B.
Ingressos a NCzS 2,50 e NCzS 2,00, estudantes. Último dia.
MENO MALE — Comédia de Juca de
—
Oliveira. Direção de Bibi Ferreira. Com
de
Fernando
Texto
SECO
MARTINI
Juca de Oliveira, Marcela Rafea, Fúlvio
Sabino. Direção de Roberto Talma. Com
Stefanini, Nicole Puzzi. Luís Gustavo, MaLeina Krespi, Jorge Fernando. Emiliano
ria Esteia e outros. Teatro Tereza Rachel,
Queirós, Rodolfo Bottino e outros. Teatro
Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113). De
Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel, 440 (2754a a 6a, às 21h30; sáb., às 20h e 22h30 e
6695). De 4a a 6a, às 21h30; sáb., às 20h e
dom., às 19h; vesp. de 5a, às 17h. Ingressos
22h30 e dom., às 19h. Ingressos 4a, 5a e
4a e 5a a NCzS 4,50 e de 6a a dom. a NCzS
dom. a NCzS 2,50 e 6a e sáb. a NCzS 3,50.

encher

a

bola

do

5,00. Duração: lh40 (14 anos). Temporada
suspensa a partir de amanhã. 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 21h; vesp. 5a, às 18h; sáb, às 20h e 22h30
e dom, às 18h e 20h30. Ingressos 4a e 5a a
NCzS 4,00; vesp. de 5a a NCzS 2,50 e de 6a a
dom a NCzS 5,00 (Livre).
FILUMENA MARTURANO — Texto de
Eduardo de Filippo. Direção de Paulo Mamede. Com José Wilker, Nathália Thimberg, Yolanda Cardoso, Arthur Costa Filho, Bia Sion e outros. Teatro dos Quatro,
Rua Marquês de S. Vicente, 52/2° andar
(274-9895). De 4a a 6a, às 21h30; sáb., às
20h e 22h30 e dom., às 18h e 21h. Ingressos
4a e 5a a NCzS 3,50; de 6a a dom. e 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 Vicente Pereira e Miguel Falabella.
Direção de Jacqueline Laurence. Com Miguel Falabella e Guilherme Karam. Teatro
Clara Nunes. Rua Marquês de S. Vicente,
52/3° (274-9696). De 4a a sáb., às 21h30 e
dom., às 20h. Ingressos 4a e 5a a NCzS 3.00;
6a e dom. a NCzS 4,00 e sáb. a NCzS 5,00.
Desconto de 20 % (4a, 5a e dom.) mediante
apresentação do cartão de leitor do J.B.
A PRESIDENTA — Comédia de Bricaire
e Lasaygues. Direção de José Renato. Com
Jorge Dória, Carvalhinho, Benjamin Cattan, Betty Berardo e outros. Teatro Vanucci, Rua Marquês de S. Vicente, 52 (2747246). De 4a a 6a e dom., às 21h30 e sáb., às
20h e 22h30. Ingressos 4a e 5a a NCzS 4,00;
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6a e dom. a NCz$ 5,00 e sáb. a NCz$ 6,00.
Desconto de 10% no ingresso de 4a a 6a e
Ensaiando
dom. mediante apresentação do cartão de
leitor do J.B.
O PREÇO — Texto de Arthur Miller.
Tradução de Millôr Fernandes. Direção de
Bibi Ferreira. Com Paulo Gracindo, Carlos
falcão
A
Zara, Rogério Fróes e Beatriz Lyra. Teatro
mulher
do
Copacabana. Av. Copacabana, 291 (2557070). De 4a a sáb, às 21h30; dom., às 19h e
" j MiiiwiiiiiiiBiTmrriiMffmTTTmgiiiMi^ iiii wii fi—""r"rTT''rtrT"^Trt**W3*^~T*vAiw1^"^ r":' ¦
vesp. de 5a, às 17h. Ingressos 4a e 5a a NCz$
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 Rescala. Participação de
ISillSr^
—
. - . «*•
WlT -Wlf
Oscar Bolão (bateria), Dazinho (sax) e
Omar Cavalheiro (contrabaixo). Casa de
Cultura Laura Alvim, Av. Vieira Souto,
^3H|
¦HK
:%f
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
WBm/v
(balcão); sáb. e dom. a NCzS 3,50 (lugar
marcado na platéia) e NCzS 3,00 (balcão).
mKT
m
DELICADAS TORTURAS — Texto de
I
/
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r
MjM
4m i
Harry Kondoleon. Tradução de Vander de
Castro. Direção de Ticiana Studart. Com
Paulo José, Zezé Polessa, Lilia Cabral,
Beatriz Segall,
Paulo Gorgulho e Thereza Piffer. Teatro de
<
<*mtL
Arena, Rua Siqueira Campos, 143 (235com o diretor:
Hk
»¦ -?<. , 5348). De 4a a sáb, às 21h30; dom, às 19h.
i88KBrarelP&
™im
Possi
José
Ingressos 4a e 5a a NCzS 3,00 e de 6a a dom a
Neto: depois da mh|-^ fef
f
NCzS 4,00. Último dia.
malvada Odete
O CALIFA DA RUA DO SABÃO —
~
"i
Textos de Artur Azevedo. Roteiro e direRoitman a vez
jfiKtok.
IHIKf
:
ção de Márcio Augusto. Com Cristina
de encarnar um
i-v\.;j' fife js
"•
Amadeo, Cristina de Lamare, Jaime BerenDalbecchi
e
outros.
Teatro
Jonas
personagem
guer,
Rival. Rua Álvaro Alvim, 17 (240-1135).
mais humano
De 4a a sáb, às 21h; vesp. de 6a, às 18h30 e
em Liliian
dom, às 19h. Ingressos 4a, 5a e dom a NCzS
2,00; vesp. de 6a a NCzS 1,50 e 6a e sáb a
NCzS 3,00. Duração: lh30 (Livre). Desconfraqueza, e mostra o avesso
A atriz Beatriz Segall está
responsável também pela trito de 30% (4a, 5a e dom.) e 20% (6a e sáb.)
volta.
dos valores do ponto de vista
Não
mais
como
a
de
iluminação.
No
lha
sonora
e
no ingresso mediante apresentação do cartão de leitor do J.B. Último dia.
de dois alcoólatras que conseesnobe Odete Roitman, mas
palco, o texto de Willian Luce
"Como
VESTIDO DE NOIVA — Texto de Nelna pele da conceituada escritorevela ainda toda a força e
guiram se recuperar.
son Rodrigues. Direção de Paulo Afonso de
são assuntos comuns a todas as
ra norte-americana
Liliian
ousadia da escritora que se
Lima. Com Neila Tavares, Isis Koschdoski,
Hellman, ela estréia no palco
Isolda Cresta, Rogério Fabiano e outros.
negou a delatar seus colegas de
pessoas, esperamos atrair todo
Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara,
tipo de público", acredita Beado Teatro Cândido Mendes, a
Hollywood ao Comitê de Ati17 (240-4879). 4a e 5a, às 18h30; 6a e sáb., às
triz, que só lamenta os dois
de
da
segunda
vidades Anti-americanas, perquinzena
partir
21h e dom, às 20h. Ingressos 4a e 5a a NCzS
meses de ensaio, insuficientes.
Liliian.
Beatriz
a
março,
2,00; de 6a a dom. a NCzS 3,00. Duração:
peça
seguidos pelo maccarthismo
"Infelizmente,
lh40 (14 anos). Desconto de 20% mediante
aqui no Brasil
da
insiste que o sucesso
persopor suspeitas de exercer ativiapresentação do cartão de leitor do J.B.
não dá para ficar ensaiando
nagem global não é garantia de
dades subversivas.
UMA LIÇÃO LONGE DEMAIS — Tex"Altós,
sem bilheteria." Os cenários
nos
palcos.
público
to de Zeno Wilde. Direção de Fauzi Arap.
O monólogo de pouco mede Liliian são de Alexandre
Com Cláudia Alencar, Marcos Palmeira e
aqui no Brasil, nem a qualidanos de duas horas de duração,
Anderson Muller. Teatro Galeria, Rua SeToro — prêmio Mambembe
de da montagem garante nanador Vergueiro, 93 (225-8846). De 4a a
divididas em dois atos, foi concom Manifesto — e o figurino,
da", diz ela. Duvide: não faltasáb, às 21h30 e dom, às 19h. Ingressos 4a e
woman
estilo
one
no
cebido
5a a NCzS 3,50; de 6a a dom a NCzS 4,00.
de Talma Murtinho. A tradurão fãs para matar as saudades
Último dia.
play: ao se referir a outros
da supervilã de Vale Tudo.
ção do texto de Luce é de
"A
BAAL — Texto de Brecht. Tradução de
personagens, a atriz faz as voFlávio Marinho, que comenta:
um
relamostra
peça
Luiz Antônio Martinez Corrêa. Encenação
"Uma
zes de seus protagonistas. A
das particularidades dede
cionamento excepcional
de Moacyr Góes. Com José de Abreu,
na
1961,
história se passa em
Claudia Lira, Floriano Peixoto, Leon Góes
le é o modo como trata a ação
duas pessoas nada convencioe outros. Teatro Villa-Lobos, Espaço III,
sala de epera do hospital em
do tempo na memória da pernais, que nunca se casaram:
Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695). De 4a a
de
está
morrendo
Dashiell
sonagem. O texto é feito basiLiliian e Dashiell Hammett,
que
sáb, às 21h30; dom, às 20h. Ingressos 4a, 5a
trinta
e dom. a NCzS 3.00 e 6a e sáb. a NCzS 3,50.
revive
os
câncer.
Liliian
camente das lembranças de
autor de O Falcão Maltês'\
Classe artística paga NCzS 2,00. O espetacomum,
fala
vida
Liliian." Memórias para não
em
anos
de
Possi
NeJosé
o
diretor
conta
culo começa rigorosamente no horário. Não
se esquecer.
de sentimentos de dignidade e
to, ganhador do Molière 88 e
será permitida a entrada após o início do
espetáculo.
BAILEI NA CURVA — Criação coletiva
do grupo Do jeito que dá. Direção de Paulo
ALÉM DA VIDA — Texto de Chico Mauro. Com Helena Werneck, Luiz PimenNações, 88 (270-7082). De 5a a dom., às
Reis. Com Cássia Fourreaux, Márcia NuXavier e Divaldo Franco. Direção de Au- tel. Marco Ortiz e Gugu Olimecha. Teatro
de
6a
a
e
2,00
a
NCzS
5a
Ingressos
21hl5.
nes, Ronaldo Tasso e outros. Teatro Benjagusto Vanucci. Com Lúcio Mauro, Renato Cawell, Rua Desembargador Isidro, 10
dom. a NCzS 2,50.
min Constant, Av. Pasteur, 350 (295-3448).
Prieto, Felipe Carone e outros. Teatro do (541-5331). 6a e sáb., às 21h30 e dom., às
COMEÇAR
É
SÓ
COÇAR...
E
De 4a a sáb., às 21h30; dom., às 20h.
TRAIR
América Rua Campos Sales, 118 (234- 20h30. Ingressos a NCzS 3,00. Desconto de
de
Direção
—
Caruso.
20%
Ingressos a NCzS 3,00. Desconto de
Comédia de Marcos
2068). 6a e sáb.. às 21h e dom., às 20h. 40% mediante apresentação do cartão de
mediante apresentação do cartão de leitor
Attflio Riccó. Com Suely Franco, Tony
leitor do J.B.
Ingressos a NCzS 1.50. Último dia.
Frota
Roberto
Dahl.
Lúcia
Maria
do J.B. Último dia.
Ferreira,
ADOTEI UMA ENCRENCA — Comédia
das
Av.
e outros. Teatro do Barrashopping,
BOLSO — Texto de
TEM
BRILHO
NO
LADY MCBETH — Texto de Shakespeacom texto e direção de Luiz Carlos PalumAméricas, 4666 (325-5844). 5a, às 17h30 e
Luís Villarino. Direção de Paulo Afonso de
re. Tradução e direção de Celina Sodré.
bo. Com Alexandre Vidal, Fátima Mendes,
dom.,
22h
e
e
às
19h30
sáb.,
21h;
às
21h; 6a,
Lima. Com Solange Theodoro, Christina
Com Marilene Bibas. Sala da Casa de
Sandra Hellena e outros. Teatro do Grajau
e
3,50
(vesp.)
às 20h. Ingressos 5a a NCzS
Thedin, Nilson Accioly e outros. Teatro de
Cultura Laura Alvim, Av. Vieira Souto,
Country Clube, Rua Professor Valadares.
NCzS
a
a
dom.
de
6a
e
sessão)
4,00
NCzS
(2a
Bolso Aurimar Rocha, Av. Ataulfo de Pai176 (247-6946). De 5a a sáb., às 21h30;
262 (258-5155). Sáb., às 21h e dom., às 20h.
5,00.
va, 269 (239-1498). De 4a a 6a, às 21h30;
dom., às 20h30. Ingressos 5a, 6a e dom., a
Ingressos a NCzS 1,20. (14 anos).
—
Texto de NelOS SETE GATINHOS
sáb., às 20h30 e 22h e dom., às 20h30.
NCzS 2,50 e sáb. a NCzS 3,00. Reservas
VEZES ARTHUR AZEVEDO —
TRÊS
Bernat.
Isaac
de
Direção
Rodrigues.
son
Ingressos 4a a NCzS 2,00; 5a a NCzS 2,00 e
com antecedência, pelo telefone. Último
de textos de Arthur AzeveApresentação
Marco
Marins,
Com Isabela Lins, Lourenço
de 6a a dom. a NCzS 3,00. Desconto de 20%
dia.
Direção
de
Leonardo Alves. Com os
do.
outros.
e
Franco
César
Paulo
Moreira,
—
mediante apresentação do cartão de leitor
Comédia de LauDIREITA VOLVER
de Teatro Leonardo
da
Escola
formandos
Rua
Benedito
Gulbenkian,
Teatro Calouste
do J.B.
ro César Muniz. Direção de Roberto Frota.
Alves. Rua Corrêa Dutra, 99 (205-6371).
às
5a
a
sáb.,
De
125
Hipólito,
(232-1087).
MurtiRosamaria
Com Mauro Mendonça,
POR DEBAIXO DO LENÇOL — ComéDE 6a a dom., às 21h. Ingressos a NCzS
21 h e dom., às 20h. Ingressos a NCzS 1,50.
nho, Ana Maria Nascimento e Silva, Altair
dia de Gugu Oümecha. Direção de Lúcio
1,00.
Último dia.
Lima e outros. Teatro da SUAM, Pça das
Programa 27
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DIAS

e se prolongam
DOMINGO preparou um
Pra quem gosta, é um prato

Dia 31 (terça-feira)
ESTAÇÃO
PRIBBAILE
I)A
MANGUEIRRA
MKIRA
Çom a apresentação do
samba-enredo. mestre-sala e
porta-bandeira. Das 23h às
4h. Ingressos a NCzS 900,00
(camarote com 20 lugares);
NCz$ 100,00 (mesa com 4
lugares) e NCzS 15,00 (individual), no Scala I, Av. Afrânio de Melo Franco, 296 —
Lcblori. Teí: 239-4448.
MONUMENTAL BAILE DO
SARONG — É o mais luxuoso baile do Cordão do Boia
Preta, Rua 13 de Maio 13/3°
Centro. Das 23h às 4h.
Sócios não pagam. Os ingressos custam NCz$ 6,00 (cavaiheiro); NCzS 2.00 (dama) e
NCzS 10,00 (mesa). Tel: 2408049.
Dia 1" (quarta-feira)
BAILE GAROTA DE IPANEMA - Vista um traje alegre e vá com tudo brincar o
carnaval è conhecer a garota
de Ipanema 89. O baile acontece no Scala I, Av. Afrânio
de Melo Franco, 296 — Leblon, das 23h ãs 4h. Ingressos individual a NCzS 10,00;
camarote com 20 lugares a
NCzS 500,00 e mesa com 4
lugares a NCzS 60,00. Tel:
239-4448.
Dia 2 (quinta-feira)
DO
DE
GALA
BAILE
—
O baile
CHAMPAGNE
começa às 23h com a presença da top-inodel Vanessa de
Oliveira que promete uma
boa surpresa para os foliões,
no Scala I e II, Av. Afrânio
de Melo Franco, 296 — Leblon. O traje é fantasia de
luxo ou a rigor. Ingresso individual a NCzS 20,00; mesa
com 4 lugares a NCzS 100,00
e camarote com 20 lugares a
1.000,00. Tel: 239NCzS
4448. Tel: 239-0032.
BAILE DAS COELHINHAS
Com a Orquestra do
Programa

FOLIA

cru, gay, gatas. Tudo é
panteras, quibe
na próxima
carnaval na cidade, que começam a festa
até a cremação da tristeza, no dia 10 de fevereiro.
sua conta.
roteiro dos principais bailes e deixa a escolha por

bumbum, Lenin,
para os bailes de

terça-feira

DE

Marilyn,

feito.

Maestro Formiga, no Clube
Monte Líbano, Av. Borges
de Medeiros, 701, Leblon.
Começa às 23h. Ingressos a
NCzS 15,00 (1 cavalheiro e
duas damas); NCzS 120,00
(camarote com 15 lugares);
NCzS 40,00 (frisa com 8 lugares) e NCzS 20,00 (frisa com
4 lugares).
Dia 3 (sexta-feira)
BAILE DE GALA DO VERMELHO E PRETO - Com a
manequim Monique Evans,
ao som da lambada dos irmãos Carlinhos e Luis Caldas. No Scala I e II, Av.
Afrânio de Melo Franco, 296
-Leblon. Ingresso individual a
NCzS 20,00; mesa com 4 lugares a NCzS 100,00 e camarote com 20 lugares a NCzS
1.000,00. Tel: 239 4448.
BAILE DO BUM BUM — A
partir das 23h o Maestro Formiga faz a festa no Clube
Monte Líbano, Av. BorGes
de Medeiros 701, Leblon. Ingressos a NCzS 15,00 ( 1
cavalheiro e duas damas);
NCzS 120,00 (camarote com
15 lugares); NCzS 40,00 (frisa com 8 lugares) e NCzS
20,00 (frisa com 4 lugares).
Tel: 239 0032.
LENIN E MARILYN NO
PÃO DE AÇÚCAR - O baile
começa às 23h e esquenta
mesmo com a entrada da
bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel e
da Beija-Flor. Ingressos a
NCzS
25,00
(individual);
NCzS 150,00 (mesa de jardim); para 4 pessoas); NCzS
250,00 (mesa de pista para 4
pessoas) e NCzS (camarote
para 10 pessoas). E o baile
de Guilherme Araújo no
Morro da Urca, Av. Pasteur
520 - Urca. Tel: 541 3737
BAILE DO TURISTA — No
Clube Sírio e Libanês, Rua
Marquês de Olinda, 38, Botafogo o tema é folia à moda

antiga. Os cavalheiros pagam
NCzS 6,00 e as damas NCzS
2,00; a mesa de pista é NCzS
6,00; mesa de balcão NCzS
120,00; frisa para 6 lugares
NCzS 15,00; camarote com 8
lugares NCzS 40,00 e camarote para 12 lugares NCzS
60,00. Tel: 551 9942.
Dia 4 (sábado)
BAILE DA ATLANTIC — A
banda do Maestro Murilo
anima a festa que começa ás
23h, no Clube Sírio e Libanês, à Rua Marquês de Olinda, 38 — Botafogo. Ingressos a NCzS 12,00 (cavalheiro); NCzS 3,00 (damas);
NCzS 20,00 (mesa de pista
com 4 lugares); NCzS 30,00
(balcão); NCzS 40,00 (frisa
NCzS
6 lugares);
com
(120,00 (camarote com 12 lugares). Tel: 551-9942.
BAILE DAS PANTERAS —
O baile do Clube Monte Líbano, na Av. Borges de Medeiros 701, Leblon, começa
às 23h. Com a participação
da Orquestra do Maestro
Formiga. Ingressos a NCzS
25,00 o casal; NCz$ 20,00
cavalheiros e NCzS 10,00,
dama; NCzS 400,00 camaróte com 15 pessoas; NCzS
240,00 frisa com 8 lugares; e
NCzS 120,00 frisa com 4 lugares. Tel: 239-0032.
BAILE DE GALA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
— Será aberto às 23h
pela
orquestra do Maestro Sodré,
no Scala I e II, Av. Afrânio
de Mello Franco, 296 — Leblon. Ingresso individual a
NCzS 40,00; mesa com 4 lugares a NCzS 300,00 e amarote com 20 lugares a NCzS
2.500,00.
E MOMO INVADE O Q.G.
DO CARNAVAL — O baüe
no Cordão do Bola Preta tem
início as 23h. Rua 13 de Maio
13/ 3o — Centro. Ingressos a
5,00
NCzS
(cavalheiro);

NCzS 2,00 (dama); NCz$
3,00 (taxa). Tel: 240-8049.
XUXA TCHAU, TCHAU,
BEIJINHOS, BEIJINHOS —
Começa às 23h no Clube Municipal. A diretora social Bela aguarda mais de 15 mil
foliões associados ao clube,
na Av. Hadock Lobo, 359 —
Tijuca. Ingressos a NCzS
10,00, pacote para os quatro
dias (1 cavalheiro e 2 damas); NCzS 10,00 (mesa para
4 pessoas); NCzS 25,00 (camarote super-luxo) para 8
pessoas); NCzS 20,00 (camarote especial para 8 pessoas);
NCzS 15,00 (camarote simpies para 8 pessoas). Tel:
264-4822.
Dia 5 (domingo)
BAILE DA GAROTA DA
CAPA — A banda regida
pelo Maestro Formiga anima
a noite no Clube Monte Líbano, Av. Borges de Medeiros, 701 — Leblon. O baile
terá início às 23h. Ingressos a
NCzS 20,00 (cavalheiro e 2
damas); NCzS 120,00 (camarote para 15 pessoas); NCzS
40,00 (frisa de 8 lugares);
NCzS (frisa de 4 lugares).
Tel: 230-0032.
DO BOLA, COM A BOLA E
PARA O BOLA — É festa
geral no Cordão do Bola Preta, Rua 13 de Maio 13/ 3o —
Centro. Como sempre, os sócios não pagam. Os ingressos
estão a NCzS 5,00 (cavalheiro); NCzS
2,00
(dama);
NCzS 3,00 (taxa). Tel: 2408049.
BAILE DO BEDUÍNO — A
Banda do Maestro Murilo
anima o baile, que começa às
23h, no Clube Sírio e Libanês, na Rua Marquês de
Olinda, 38 — Botafogo. Ingressos a NCzS 7,00 (cavaIheiro); NCzS 2,00 (damas);
NCzS 8,00 (mesa de pista);
NCzS 16,00 (mesa de balcão); NCzS 20,00 (frisa de 6
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lugares); NCz$ 50,00 (camarote de 8 lugares); NCz$
75,00 (camarote de 12 lugares). Tel. 551-9942.
BAILE DA FELIZ CIDADE
O baile acontece no Scala I
e II, Av. Afrânio de Melo
Franco, 296 — Leblon, e
conta com a participação de
Carlinhos e Luis Caldas cantando lambadas. Uma promoção da Rádio Cidade. O
ingresso individual sai por
NCz$ 10,00; mesa com 4 lugares NCz$ 60,00 e camarote
com 20 lugares NCz$ 500,00.
Tel. 239-4448.
XUXA TCHAU, TCHAU,
BEIJINHOS, BEIJINHOS —
Começa às 23h no Clube Municipal, Av. Haddock Lobo,
359 — Tijuca, com a presença do Rei Momo e da Rainha
do Carnaval.
Ingressos a
NCz$ 10,00, pacote para os 4
dias (1 cavalheiro e 2 damas); NCz$ 10,00 (mesa para
4 pessoas); NCz$ 25,00 (camarote superluxo) para 8
pessoas); NCz$ 20,00 (camarote especial para 8 pessoas);
NCz$ 15,00 (camarote simpies para 8 pessoas). Tel.
264-4822.
Dia 6 (segunda-feira)
BAILE DO QUIBE CRU —
No Clube Sírio e Libanês,
Rua Marquês de Olinda, 38
Botafogo. O baile será
animado
do
Banda
pela
Maestro Murilo. Ingressos a
NCz$
7,00
(cavalheiro);
NCz$ 2,00 (dama); NCz$
8,00 (mesa de pista); NC$
16,00
de
balcão);
(mesa
NCz$ 20,00 (frisa de 6 higares); NCz$ 50,00 (camarote
de 8 lugares); NCz$ 75,00
(camarote de 12 lugares).
Tel. 551-9942.
BAILE DA RÁDIO 98 FM
Começa às 23h no Scala I e
II, Av. Afrânio de Melo
Franco, 296 — Leblon, e
conta com a participação de
Carlinhos e Luis Caldas can-

tando lambadas. Uma promoção da Rádio 98 FM. O
ingresso individual sai por
NCz$ 10,00; mesa com 4 lugares NCz$ 60,00 e camarote
com 20 lugares NCz$ 500,00.
Tel.: 239-4448.
BAILES DAS GATAS
Com a Orquestra do Maestro
Formiga, o baile do Clube
Monte Líbano, na Av. Borges de Medeiros, 701 — Leblon, começa às 23h. Apoio
da Revista Ela e Ela. Ingressos a NCz$ 20,00 (1 cavalheiro e 2 damas); NCz$ 120,00
(camarote para 15 pessoas);
NCz$ 140,00 (frisa de 8 lugares). No baile será apresentada a gata mais bonita de 88.
Tel.: 239-0032.
XUXA TCHAU, TCHAU,
BEIJINHOS, BEIJINHOS —
Começa às 23h no Clube Municipal, Av. Haddock Lobo,
359 — Tijuca, com a presença do Rei Momo e da Rainha
do Carnaval. Pacote para os
4 dias. Ingressos a NCz$
10,00 (1 cavalheiro e 2 damas); NCz$ 10,00 (mesa para
4 pessoas); NCz$ 25,00 (camarote superluxo para 8 pessoas); NCz$ 20,00 (camarote
especial para 8 pessoas);
NCz$ 15,00 (camarote simpies para 8 pessoas). Tel:
264-4822.
DIA 7 (terça)
GRANDE GALA G — Um
dos mais animados bailes do
carnaval carioca acontece esse ano no Scala I e II, Av.
Afrânio de Melo Franco, 296
— Leblon, a
partir das 23h,
animado ao som de lambadas. Ingressos a NCz$ 25,00
NCz$
100,00
(individual);
4
lugares),
NCz$
com
(mesa
1.000,00 (camarote com 20
lugares). Tel.: 239-4448.
NOITE DAS ARÁBIAS — A
partir das 23h, a Orquestra
do Maestro Murilo anima o
salão do Clube Sírio e Libanês, Rua Marquês de Olin-

da, 38 — Botafogo. Ingressos a NCz$ 12,00 (cavalheiOnde
ro);
NCz$
3,00
(dama);
NCz$ 20,00 (mesa de pista
com 4 lugares); NCz$ 30,00
levar
as
NCz$
40,00
(balcão);
(frisa
com 6 lugares); NCz$ 120,00
crianças
(camarote com 12 lugares).
Tel.: 551-9942.
Dia 4 (sábado)
UMA NOITE EM BAGDÁ
CLUB RE SÍRIO E LIBA— On baile, no Clube Monte
NÊS — Na rua Marquês de
Líbano, Av. Borges de MeOlinda, 38 — Botafogo. O
deiros, 701 — Leblon, é anibaile começa às 15h. Ingresmado
orquestra
do
pela
sos a NCz$ 3,00 (individual)
Maestro Formiga e começa
NCz$ 2,00 (mesa de pista)
às 23h. Ingressos a NCz$
NCz$ 4,00 (mesa de balcão)
20,00 (cavalheiros); NCz$
NCz$ 8,00 (camarote com 8
10,00 (dama); Ncz$ 25,00
lugares); NCz$ 12,00 (cama(casal); Ncz$ 850,00 (camarote com 12 lugares). Tel.
rote de 15 lugares com direi551-9942.
to a ceia — ingressos à parDia 5 (domingo)
te). Fecho de ouro do carnaCLUBE MONTE LÍBANO
vai carioca oficializado pela
Na Av. Borges de MedeiRiotur. Tel.: 551-9942.
ros 701, Leblon, às 16h. O
XUXA TCHAU, TCHAU,
baile
infantil do Milk-Shake
BEIJINHOS, BEIJINHOS —
será transmitido ao vivo pela
Começa às 23h no Clube MuTV Manchete e será animanicipal, Av. Hadock Lobo,
do pela apresentadora Angé359 —Tijuca com a presença
lica. Ingressos a NCz$ 10,00
do Rei Momo e da Rainha
(um adulto e duas crianças).
do Carnaval. Pacote para os
O camarote é de graça. Tel.
4 dias. Ingressos a NCz$
230-0032.
10,00 (1 cavalheiro e 2 daCLUBE MUNICIPAL —
mas); NCz$ 10,00 (mesa para Na rua Hadock Lobo,
359 —
4 pessoas); NCz$ 25,00 (ca- Tijuca. Sócio não
paga o
marote superluxo para 8 pes- convite.
A mesa sai por
soas); NCz$ 20,00 (camarote NCz$ 2,00. A
partir das 15h.
especial para 8 pessoas); Tel. 2644822.
NCz$ 15,00 (camarote sim- Dia
6 (segunda-feira)
pies para 8 pessoas). Tel:
SÍRIO E LIBANÊS — Na
264-4822
rua Marquês de Olinda, 38
Dia 10 (sexta-feira)
Botafogo. O baile começa
BAILE DA CREMAÇÃO às 15h. Ingressos a NCz 3,00
DAS TRISTEZAS — É o dia (individual); NCz$ 2,00
(mede levantar a poeira e voltar sa de pista); NCz$ 4,00 (mea brincar carnaval. No Sírio e sa de balcão); NCz 8,00 (caLibanês, rua Marquês de marote com 8 lugares); NCz$
Olinda, 38 — Botafogo. O 12,00 (camarote com 12 lugaconvite para cavalheiro custa res). 551-9942.
NCz$ 7,00 e para a dama Dia 7 (teerça-feira
NCz$ 2,00. Mesa de pista
CLUBE MUNICIPAL —
NCz$ 8,00, mesa de balcão
Na Rua Hadock Lobo, 359
NCz$ 16,00, frisa (6 lugares)
Tijuca, os sócios não
paNCz$ 20,00; camarote (8 lugam. A mesa sai por NCz$
gares) NCz$ 50,00 e camaro- 2,00. A
partir das 15h. Tel.
te (12 lugares! NCz$ 75. Tel: 264-4822.
551-9942
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Mais uma vez o melhor
show da semana é beneficente- Lobão, Cazuza. Leo Gan^
^ deiman, Nico Resende e Leo
Jaime se juntam na quarta
em homenagem ao cineasta
Lael Rodrigues, diretor de
^
fít'h Balanço, Rock Estrela e
Rádio Pirata, internado com
septicemia no Hospital PeI dro Ernesto. Muitas das es1 trelas do show assinam a trilha sonora dos filmes de
Lael. O motivo que reúne
amanhã no Circo Voador
Ney Matogrosso, João Carlos Assis Brasil, Joyce, Luli
&. Lucina e Nilson Chaves é
mais prosaico: festejar o verão. Na pauta musical, o
w

diretor

Brasil dos trópicos.
O Rio Jazz Club oferece
aos foliões uma chance de
celebrar momo de maneira
inusitada. A Old Time Dixie
Jazz revive de quarta a sábado antigos carnavais de New
Orleans trazendo o contagiante jazz do início do século. Traje recomendado: fantasias de melindrosas, arlequins, pierrós e colombinas.
Quem preferir passar ao largo da euforia carnavalesca
tem como boa opção o Peopie. onde Leny Andrade passeia a partir de quarta pela
"É
bossa nova. jazz e bolero.
um show anticarnaval". garante Leny.
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FISZPAN
A ÚNICA SOLUÇÃO
PARA CALVÍCIE

ANTES DEPOtS
Não é transplante
Não é cirurgia
Não é tratamento
R

FISZPAN
Sele cio Setembro, 88 S/L 201
Av Copacabana, 836 S/L 201

Lobão (no
alto) e Cazuza
(acima)
participam da
homenagem
ao diretor
Lael
Rodrigues (de
Beth
Balanço;, que
está
hospitalizado.
A banda
Buana 4, (ao
lado) faz som
dos 70 no
Jazzmania

w

O som dos anos 70 volta
esta semana através da banda Buana 4, liderada pelo
vocalista Maurício Barros,
ex-Barão Vermelho. Bandas
como Led Zeppelin e The
Doors são a referência do
quarteto, que se apresenta
de quarta a sexta no Jazzmania. O pianista e maestro
Guilherme Vergueiro devolve a gentileza e convida a
Rosa
Califórnia
paulista
os
Maria
Dreamirí
para
a
de
segunda
faz
shows que
sexta no Mistura Fina. Na

quarta, o projeto Brahma
Extra traz ao palco do Teatro
às
Theotônio.
João
21h30min, Manoel Cardoso,
o Mão de Vaca, o violonista
preferido de Dalva de Oliveira, Ângela Maria e Elizeth
Cardoso. O bar Viro da Ipiranga faz uma prévia do carnaval e apresenta a partir de
quarta Joel de Castro e seu
grupo de batuqueiros. Na
terça, o baiano Bena Roberto mistura funk, frevo e reggae no Teatro Ipanema.
Mauro Ventura

Artes

Plásticas

Tudo

bem

sentado
Se você está esperando
uma revolução, desista: são os
formandos do curso de Desenho Industrial da Escola Nacional de Belas-Artes que vão
expor seus projetos finais (maquetes, planos, fotografias e
desenhos) na Escola Nacional
de Música (Passeio Público) a
partir desta terça às 19h. Não é
propriamente o velho Hegel
pontificando sobre o Estado, a
Idéia e o Absoluto. É, mais
modestamente, a mostra de
como poderá ser (ou como não
deveria ser) o nosso cotidiano,
caso ele esteja destinado às
mãos dos desenhistas industriais que a EBA está colocando no mercado.
Há quem suspire com saudade dos tempos em que os
objetos eram feitos por artesãos sem estudos superiores:
ignoravam totalmente as regras da ergonomia e outras
que tais, mas faziam, por
exemplo, cadeiras em que se
podia sentar horas a fio sem
ficar com o traseiro machucado. Mas este era também o
tempo da escravidão e, se o
senhor ficasse com o arrière
dolorido, mandava açoitar o
responsável; se o artesão fosse
livre, o senhor mandava...
açoitar mesmo assim.
Saudosismos à parte, houve progressos. Primeiro, os senhores já não açoitam mais os
artesãos. Até porque os artesãos estão acabando, exterminados pelos senhores, digo,
substituídos pelos designers.
Depois, a tradição por aqui é
sólida, desde que os portugueses desembarcaram e resolveram sentar para tomar um refresco: o tronco que os índios
ofereceram machucou-lhes demais as delicadas carnes. Vieram então uns profissionais sérios para dignificar a atividade.
Se a gracinha da cadeira de
Gerritt Rietveld conseguiu divorciar o bonito do confortável
(será por isso que ela é editada
no Brasil?), a cadeira-mole de
Sérgio Rodrigues bem mereceu o destaque internacional
que teve. Os aprendizes estão
seguindo as boas lições dos
mestres.
Reynaldo Roels Jr.
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pA/bNUA VtiAJABHUMI
APRENDA A USAR A SUA FORÇA INTERIOR
Teresopolis — Rj.
AV \
UM PARAÍSO ECOLÓGICO
Oferecemos alimentação natural, Yoga, lazer e calor
humano. Acomodações em chalés com piscinas,
cachoeiras, sauna, passeios, etc.
Inf. e Reservas: 742-3011
AMBIENTE E VIBRAÇÕES PROPÍCIAS PARA
TRABALHOS DE TERAPIAS ALTERNATIVAS.
TRAGA SEU GRUPO
ASTROS E MAGIAS
A íoja esotérica que além de proporcionai
consultas em: Tarot, Mapa Astral, Mapa Numerológico e Quiromancia, você encontra desde c
minúsculo talismã de poder gigante a ume
variedade em cristais, pirâmides e livros esotéricos.
R Visconde de Pirajá, 86 Ij. I — Ipanema.
TEL.:

227-8688

ANALISE TRANSACIONAL
E RELAXAMENTO
PSICOLOGIA CLÍNICA
Dra. Regina Maria P. Barbosa - CRP 1826
Atendimento individual e do casal
Rua do Catete, 311 - Sala 1311
Tel.

285-7526

¦

TREINAMENTO. DE BIOENERGETICA
CENTRO DE PARAPSICOLOGIA MÉTODO PARAPSICÓLOGO PSICO-BIOFÍSICO FAUSTO OLIVEIRA.
Para você que quer aprender a se ajudar e se conhecer profundamente, venha
assistir o nosso mini-curso sobre a mente humana.
VAGAS LIMITADAS, RESERVE JÁ A SUA, PELO TELEFONE: 254-7488.
ou aos domingos pelos Tels.
232-5623 e 245-6028
início 01/02/89,
aulas de 2a a Sábado -Turnos: manhã, tarde e noite -1 h de aula semanal.
PROGRAMA: Atração Geral e
de Coisas MateMêdo — Mágoa e Odio
riais
Saúde e Rejuvenescimento
Atração do Amor — Como atrair a
Positivo e Negativo
pessoa Certa
Programações e suas influências
As
Sete Leis Cósmicas do Controle
Proteção
O Círculo Dourado e a
da Mente
Mental
y"v
A Lei do Silêncio
Passado — Presente e Futuro
O Círculo das Oportunidades
Se policiar sempre
Quem é Você? Quem você quer
—
Limpeza de Traumas Programaser?
ções Negativas Enraizadas
Auto análise e auto ajuda
A Voz Interior
Estas e outras palestras serão realizadas no Centro de Parapsicologia e Controle
Mental Joseph Murphy, à Rua General Roca 475, Tijuca P. Saens Pena

EMAGREÇA COM A FLORA
Após um "cKeck-up" clínico-laboratorial,
você inicia uma verdadeira reeducação alimentar (com cardápio individualizado) combinada com o uso de remédios e substâncias
naturais extraídos da flora medicinal.
DIREÇÃO MÉDICA:
Helena Hertha Weibel CRM 522-8414-2
R. Barão de Bom Retiro, 1487 — Crajaú
Tel: 261-9446
Atend. particular e diversos convênios.
PSIC0L0G0S E PSIQUIATRAS
Integrados numa proposta alternativa de tornar a psicoterapia acessível a você.
PSICOTERAPIA INDIVIDUAL, GRUPO, CASAL
E BIODANÇA
ATENDIMENTOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES
E ADULTOS.
BARRA
IPANEMA
CENTRO
325-7186
247-2454
553-2867
MAL HERMES
TIJUCA
281-2208
350-2087

PROGRAMACAO NEURO-LINGUISTICA - P. N. 1
Psicólogos Treinados em ESALEN, Ca.. U.S.A., ministram seminários de Programação Neuro-Lingüística
p/diversas aplicações.
Desenvolvimento gerencial
Meditação
• Controle da Mente
Relaxamento pata crianças • Controle do Stress.
PSICOLOGIA CLINICA
"Barra MODERNA
Shopping. Sala 326
Centro Profissionál do
Tel: 325-8805
EMAGRECIMENTO
Tratamento homeopático, Fitoterápico ou através de formulação.
Dr3 FLORA ALONSO BARRAGAN ^¦33186
CRM
INFORMAÇÕES
J
BOTAFOGO: 226-7147
MADUREIRA: 350-4499
Atendimento particular e convênio c/Banco do !
PSICOLOGO

MASSAGEM TERAPEUTICA
Para Idosos, Adultos e Crianças
Alcione Antunes
225-4984/ 245-7645
Shiatsu, Do-ln, Massagem
Bioenergética,
Massagem
de Integração e Shantala.
Correção postural com exercícios e Tratamento de Coluna
Para Insônia — Stress — dor Muscular
Aliviando a tensão — Melhorando a respiração
Eliminando a Ansiedade — Relaxando o corpo e a Mente
O MAIOR SORTIMENTO DO RA
Grãos e farináceos
Ervas medicinais
TEMOS
Encapsulados
GINSENG
Cosméticos
COREANO
Mel
® Etc
Ligue já
235-2894
Rua Anita Garibaldi, 60-B Copa
(entre Fig. Magalhães e Sta. Clara)

Entregas
à domicílio

PSICOTERAPIA PARA PESSOAS COM BAIXA RENDA
EXTENSIVO A TODAS AS CAMADAS DA POPULAÇÃO
BAIRROS E NOMES
TELEFONES CRP5 BAIRROS E NOMES TELEFONES CRP05
MÉIER
ANDARAÍ
Cláudio Faulhaber
238-6451
249-8534 7908
9296 Cilene Goulart
Cláudio Oliveira
BOTAFOGO
268-0917 5127
Hélio Fellipe
229-3616 12778 Márcia Diniz
592-2047 7240
Mareia Bragard
322-2732 11401 NITERÓI
Maria Boechat
CAMPO GRANDE
714-6310 3462
Gleid Wanderley
394-2440
11925 OLARIA
Célia Guerra
CENTS0
351-3559 9499
Hélio Netto
273-9288 13168 PENHA
Raimunda Vascon.
581-0223 12730
278-4978
8691 Paulo Ribeiro
Wilma Bruno
290-5810
7686 RIACHUEL0
Meire
Matsuo
COPACABANA
261-4970 12769
Claudia Aguiar
247-6954
8588 TAQUARA
David Ramos
249-0881 12662
236-1291 12736 Nilton Sousa
TIJUCA
ENGENHO NOVO
Nubia Chagas
392-1932 13226
581-0481 11974 Ana Bentim
Carla Damas
FLAMENGO
258-8941 13041
Cláudio
Faulhaber 254-1622 9296
Sandra Helena
712-3529 13912
Elvira Malheiros
ILHA DO GOVERNADOR
284-6899 13139
Mareia Franco
205-3255 R: 12 12815 Joacy Queiroz
258-8941 10903
Silvino Andrade
205-3255 R:12 6262 Laura Teixeira
204-2021 2448
Soraia Silva
393-4239 11872 Nilton Sousa
249-0881 12662
Paulo Ribeiro
LARGO DO MACHADO
581-0223 12730
Claudia Aguiar
247-6954
8588 Rosemary Calazans 350-7714 13165
Tânia Wyse
234-5374 05298
Virgínia Luna
284-8974 13030
Se você é Psicólogo e tem algum trabalho, Tese... Deseie apresentar e se identifica com
esta proposta procure-nos. Contato.- Silvino. Tel.: 205-3255 R: 12.
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O U2, com
Rattle And
Hum, é a
única atração
inédita de
uma semana
que repete
Acossado
(abaixo), com
Jean Seber-g e
Belmondo

Rock

e

serpentina
Às vésperas do carnaval,
as distribuidoras se recolhem e
guardam seus lançamentos para depois da Quarta-Feira de
Cinzas. Uma honrosa exceção
é a UIP, que despeja quinta no
mercado um petardo sonoro e
visual, o filme U2 Rattle And
Hum, rodado em cores e em
preto e branco durante a turnê
americana do grupo irlandês.
O filme mistura cenas dos
shows, que arrastaram três milhões e meio de pessoas, com
depoimentos dos integrantes
do grupo em sua terra natal, a
explosiva Irlanda.
Quem quiser se distrair
com alguma coisa que não seja
rock, confete e serpentina vai
ter que se conformar com uma
semana sem novidades. Até a
cinemateca do Mam fecha suas
portas durante o período. O

Classe

Cláudio Figueiredo

Marco
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&
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único consolo fica por conta do
Cineclube Estação Botafogo,
que, antes de desligar o projetor e fechar suas salas nos dias
6 e 7, segunda e terça de
carnaval, mostra a partir de
amanhã até o próximo domingo três filmes que costumam
encabeçar as listas dos preferidos entre os cinéfilos: Acossado, de Jean-Luc Godard (na
sala 2); Cidadão Kane, de Orson Welles (na sala 3), e O
Fundo do Coração, de Francis
Ford Coppola (na sala 1). Já o
Centro Cultural Cândido Mendes, em Ipanema, exibe amanhã e terça Meu Tio, de Jacques Tati, e de quarta a domingo dá uma segunda chance
para Romance da Empregada,
de Bruno Barreto.
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Araújo sonhava em ser piloto de Boeing 747, mas hoje trabalha na UFRJ e pilota aviões de propaganda nas horas vagas

Esses
vendem
No verão, eles são tão inevitáveis como os sorveteiros,
os turistas argentinos ou o vereador Alfredo Sirkis jogando
frescobol. São os pilotos que
em monomotores sobrevoam
as praias da Zona Sul do Rio,
carregando faixas de anúncios.
Garotos-propaganda do ar. A
maioria é muito jovem e voa
apenas para garantir um extra
ajude no sustento da famíque "Só
lia.
de sair do chão já me
sinto satisfeito, mas profissionalmente a propaganda não
me realiza", admite Eduardo
Torós, 25 anos. Há dois verões, Torós trabalhava como
instrutor de vôo no Aeroclube
do Brasil quando foi convidado a "voar faixa". Hoje ganha
NCz$ 15 por hora na Propagaer, um das quatro empresas
que agenciam esse tipo de serviço a um preço médio de
NCz$ 260 a hora.
Torós tem o sonho infantil
de ser comandante de um
Boeing 747. Antônio Clóvis
Britto de Araújo, 28 anos, sonhava com a mesma coisa
quando entrou para a profissão. Hoje, trabalha durante a
semana como assistente administrativo da UFRJ, na Ilha do
Fundão, e vende propaganda
aérea, recebendo 20% de comissão sobre o custo da hora.

garotos-propaganda

biquínis,

shows

e

até

e

seus

recados

aviõezinhos
de

namorados
"pescaria"

Torós acha perigosos os vôos a baixa altura sobre o mar
Nos fins de semana ainda pilota os aviõezinhos de propaganda e garante mais Cz$ 10 por
"Mas
hora.
para sobreviver
exclusivamente de aviação eu
preciso de outros cursos de
vôo, o que implicaria um gasto
além das minhas possibilidades".
Araújo considera muito
seguro o vôo no Cessna 170 —
um dos aviões utilizados na
propaganda. Um paradoxo:
foi ele, pilotando justamente
um Cessna, o protagonista de
um dos três acidentes que
aconteceram com aviões de

propaganda no verão do ano
passado. Era domingo de mar
calmo e o avião parou sobre o
mar de Copacabana por falta
de combustível, conforme laudo do DAC (Departamento de
Aeronáutica Civil). Araújo,
depois de afundar com o
avião, saiu ileso e conseguiu
nadar até a areia ajudado por
"Tive
moalguns banhistas.
mentos de pânico dentro d'água", confessa.
O medo é um sentimento
mais comum ainda em terra. A
etapa que requer técnica mais
apurada nesse tipo de vôo é a

da faixa publicitária no momento da decolagem.
O piloto leva na cabine do
avião um cabo de nylon de
aproximadamente 15 metros
com uma garatéia — espécie
de âncora com três ou quatro
pontas. Depois da decolagem,
o piloto lança cabo e garatéia
no ar e, num vôo rasante,
pesca o laço, erguido em terra
por dois homens, com a faixa.
Ele considera arriscado o
vôo, porque é feito à baixa
altura sobre o mar (300 pés,
cerca de 90 metros) em velocidade também baixa (60 nós.
ou 100 km/h). Os pilotos têm
poucas chances de salvar o
aparelho em caso de pane e.
por isso, já decolam de coletes
salva-vidas. As vezes, surge
contratempo mais inusitado.
Como da vez em que a faixa
que Torós rebocava enganchou na hélice de um helicóptero. "O piloto do helicóptero
foi obrigado a fazer um pouso
forçado em um terreno baldio
próximo ao Barramares, na
Barra da Tijuca", lembra To"A
rós.
gente convive todo o
tempo com o perigo." Tudo
pela alma do negócio.
Ticiana Azevedo
Fotos de Dilmar Cavalher
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carioca

troca

emprego
Quem não arrisca não petisca. Perguntar não ofende.
Quem não chora não mama.
Nos corredores do poder, estes ditados continuam na boca do povo. E que nos palácios e gabinetes dos governos
do estado e município do Rio
de Janeiro o eoro indignado
o
que combate os marajás e
lugar
dá
oficial
empreguismo
a uma velha ladainha. Pedir
é a solução para quem, sem
ser esperado, costuma fredo goqüentar as ante-salas
e
Franco
Moreira
vernador
Alendo prefeito Marcello
"Só
car.
preciso de NCzS 10
e bopara comprar adesivos
22 DOMINGO

e

seu

do
poder
voto

estrada

tons políticos. Falei com meu
amigo Roberto DÁvila, com
um assessor do prefeito e só
falta o vereador Fernando
William. Até agora não consegui nada", reclama o motorista Jair Coimbra, brizolista fanático e dono de uma
barraca de artigos políticos
na Av. Presidente Vargas.
Semana passada Jair levou
um balde de água fria em
suas pretensões ao deixar o
Centro Administrativo São
Sebastião do Rio de Janeiro,
na Cidade Nova, local de
"Todo
trabalho do prefeito.
simpatizante do PDT tem
que se conscientizar de que

por

dinheiro,

Rio—Marte

as participações nas campanhas eleitorais são ideológicas, senão teríamos que empregar as mais de 900 mil
pessoas que votaram em
Marcello Alencar", explicou
Carlos Alberto Carvalho, assessor do prefeito carioca.
Palavra de quem atende a
uma média de 100 pessoas
por dia com reivindicações
das mais variadas possíveis.
Junto com Carlos Lupi e
Marcos
Antonio
Alencar,
Carvalho forma o trio dos
"Falar
Homens do Prefeito.
conosco é como falar com
ele", garante Marcos, que é
filho do homem. Os três tra-

balham ao lado do gabinete
da Prefeitura, no Centro Adapelidado de
ministrativo,
Piranhão pelos funcionários.
A mudança recente do Palácio da Cidade, em Botafogo,
para a Cidade Nova, obriga
os pedintes a dividirem uma
sala de toscas poltronas e
cadeiras de forro rasgado.
Com direito a telefone. Um
luxo inexistente no Palácio
Guanabara, em Laranjeiras,
sede do governo de Moreira
Franco. Lá, a sala de espera
é a própria recepção, onde
quem pede sofre a vigília de
quatro secretárias e um capitão da PM. "O melhor a

fazer é ir para a Coordenadoria de Desenvolvimento Sociai, a 300 metros do Palácio", sugere o coordenador
Nelson Moreira Franco, irmão do governador e responsável pelo recebimento do
maior fluxo de populares.
"Chegam
pedidos de óculos,
cadeiras de rodas, passagens
de ônibus. Mas nada disso
supera as solicitações de emacabar
Queremos
prego.
com essa mentalidade que
cobra do governo uma bica
de água em troca de um
voto", jura Nelson.
Populismo.Mas não é fácil
terminar com esta prática po"Getúlio
tentou paspulista.
sar impessoabilidade no seu
governo, do tipo não ajudar
os amigos, e não conseguiu.
Mas esta relação ainda existe
em fenômenos como Chagas
Freitas e Brizola. A ida do
povo ao palácio gera uma

hipotética intimidade com o
poder", analisa o cientista
Ricardo
Benzapolítico
autor
de
vários
artigos
quem,
sobre o mito Vargas. Mas a
participação não é só uma
ilusão. O líder comunitário
Paulo Chaves está feliz com
o apoio que está recebendo
do assessor municipal Carlos
Lupi para seu projeto de
agentes mirins contra a den"O
Saturnino
gue em Irajá.
nem ligou", lembra ele.
Foi a vontade de entrar
"clube"
dos funcionápara o
rios públicos que incentivou
o técnico de enfermagem
Joelson Cox a agarrar indiscretamente
o
governador
Moreira Franco durante uma
visita do ministro Maílson da
Nóbrega ao Palácio Guana"Só
bara na semana passada.
assim para ele falar comigo",
vibrou Cox, que é concursado pelo Estado mas ainda

®

"Pelo
menão foi efetivado.
nos ele anotou os dados do
processo coletivo", disse depois do encontro com Moreira. Menos sorte teve Aldir de
Souza em sua incursão no
Palácio Guanabara. No Natal, assaltaram sua casa em
Santa Cruz e ele diz saber
"Foi
o
quem são os gatunos.
Osmar Reinaldo, mas lá na
36a DP os detetives Santos e
André comem à custa dos
vagabundos da área e não
prendem ninguém", fala revoltado sem medo de dar
"Já
fui até
nome aos bois.
ameaçado de morte."
Na Prefeitura, os assesores se cansam de explicar que
estão demitindo e não contratando. No Palácio Guanabara fala-se também em contenção de gastos. Ninguém
"Mas,
sai de lá empregado.
se o cacife for alto. fica mais
fácil", garante o motorista

do
militante
Jorge
Dias.
PDT e que foi ao Piranhão
"tratar
de assunto particular
com Carlos Lupi". Tudo pelo social. Maria Helena Martins, presidente do Clube das
Mães do Morro do Alemão,
em Ramos, foi levar um convite a Nelson Moreira Franco
para que ele participasse de
uma reunião da entidade.
"Sempre
que pode ele nos
atende, até o governador já
enviou um telegrama gentil
porque não pôde comparecer
à nossa sessão inaugural.
Aposto que se pudesse ele
iria", acredita Maria. Ingenuidade e persistência: é o
que move a fé de Marilene
Leite, há um mês correndo
as salas do Palácio Guanabara em busca de verbas para
obras de saneamento em Pa"Acho
dre Miguel.
que vou
conseguir."

O brizolista Jair
(esquerda) só
deseja NCz$10
para reconstruir
sua barraca de
artigos políticos;
Já Helena
(direita)
convidou o
assessor-irmão
assessor-irmao
de Moreira
para uma
reunião no
clube dela, e
Joelson (abaixo,
de barba) ficou
na tocaia para
falar com o
governador
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Marcos e Lupi são os assessores do
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Rio—Marte. Muitas vezes os
pedidos não chegam às áreas
de decisão do governo. "Eu
já percebo quem realmente
tem alguma coisa para falar", garante Ângela Rocha,
secretária do prefeito Marcello Alencar. "Nem tudo é
para ser visto pelo governador", completa Dona Josefina. braço-direito de Moreira.
Não fosse assim Marcello
Alencar teria que apreciar o
projeto de um lunático atendido por Carlos Carvalho.
"O
homem chegou aqui com
planos detalha dos de uma
estrada submarina ligando o
Rio de Janeiro a Marte e
queria o apoio da Prefeitura.
A gente acaba virando uma
espécie de psicanalista. Tem
gente que chora na minha
frente", diz o assessor. Cenas comoventes desse jeito
ensinaram o assessor Carlos
Lupi a não levar muito dinheiro para o trabalho. "Senão saio distribuindo, pinta
muita coisa braba." O medo
do desemprego também vem
atormentando os ouvidos dos
assessores. Evaristo Araújo,
atleta do Vasco e artífice de
uma escola municipal no Engenho Novo. acordou desesperado ao ler no Diário Oficiai que os contratados por
Saturnino Braga a partir de
fevereiro de 87 seriam dispensados pelo novo prefeito.

Marcello e atendem 100
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Marilena está há um mês esperando verbas
para Padre Miguel
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Bateu um papo com um assessor e não se tranqüilizou.
"Eu
estou com a cabeça tão
complicada que não entendi
direito a linguagem técnica.
O homem falou que eu não
era retroativo e sei lá o quê.
Bom, acho que não vou ser
demitido", disse o atleta,
mais ou menos aliviado.
A eterna briga entre militantes de partidos políticos

não tem trégua nem mesmo
quando os adversários estão
na mesma fila, à espera dos
mesmos favores. Oclério da
Silva, por exemplo, foi ao
Piranhão apenas para conversar. "Pedir eu não
peço,
mas se oferecerem eu aceito." Acabou levando uma
bronca de um adversário
político. "Esse cara é do PSB,

um
verdadeiro
carreirista
oportunista, manjo ele de
longe. Criticou o Brizola e
agora vem aqui", acusou
Paulo Peres, que disputou —
e perdeu — as últimas eleições pelo PDT e que também
estava lá "só para conversar". Quem sabe...

Aldir teve a casa
assaltada e quer
que Moreira pegue
os ladrões
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Eduardo Marini
e Sidney Garambone
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ATACADO E VAREJO
Evaristo achou que seria despedido da escola onde trabalha e foi pedir explicações à Prefeitura

RUAVISC. DEPIRAJÁ, 351LOJA213
FÓRUM IPANEMA
TEL. (021) 267-2895

O

mistério

vai
que

passar

HHHHHHHHiHH
O sorriso de plástico da mulher negra vai abrir caminho para o carnaval dos sambistas da escola de samba Viradouro

espécie de área

É uma

do samba.

máxima

Um

de segurança
lugar à

prova de espionagem e sabotagem.
O mistério cerca os barracões nestes

I
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dias que antecedem a grande festa
dos desfiles das escolas de samba.
Já está quase tudo pronto e, por
isso mesmo, os cuidados são
redobrados para garantir
de surpresa na passarela.

um

toque

A

não permitiu que Dilmar
Cavalher fotografasse suas alegorias
Mangueira

para este ensaio e, mesmo nos
barracões das outras escolas, as
fotos foram controladas. O segredo
é a alma deste negócio chamado
carnaval,
oficina
parte

mas nos detalhes

de cada

é possível notar
que vai passar.

de Momo

da beleza

Em meio ao dourado e
ao luxo, o trabalhador
do galpão da Beija-Flor
dá os últimos retoques no
carnaval de sua escola
26 DOMINGO
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(acima) é parte
arsenal da Mocidade
para contar a vida de
Elis Regina; ao lado,
meio à correria dos
preparativos finais, uma
pausa para repouso no
cenário trooicalista

Do ferro, trabalhado pelo soldador, até o gesso e o papel machê, vale tudo para construir a fantasia da escola Engenho da Rainha
DOMINGO 27

Presentes nos
carnavais de todo
o mundo, de
Nova Orleans ao
Rio, as enormes
máscaras, como
a da Acadêmicos
de Santa Cruz,
do grupo II (no
canto esquerdo) e
a da Unidos de
Vila Isabel, (ao
lado), vão
marcar presença
no sambódromo
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Mesmo sem o
luxo das
grandes
campeãs,
escolas mais
pobres, como a
Acadêmicos de
Santa Cruz, do
segundo grupo,
conseguem
povoar seus
barracões com
humor e
fantasia
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VIDA
PARA

DURA

OS

CABELOS

Entre o sol que resseca e o
mergulho que molha os cabelos,
o pior é o choque que essa mudança de estados provoca. Desidrata qualquer tipo de cabelo. E,
no verão, isso acontece com f reqüência.
No barracão
da Imperatriz
Leopoldinense,
habitado por
manequins
que sobraram
do último
Carnaval, as
alegorias
recebem os
últimos
retoques para
ilustrar o
enredo
Liberdade,
Liberdade,
Abre as
Sobre Nós
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Nessa época, a reclamação
mais comum é o cabelo suado
e grudento, principalmente
aqueles com permanente, tingidos ou alisados. E esta sensação
de sujeira que o suor traz para os
cabelos é bem real. O suor excessivo na cabeça rapidamente secado pelo sol, num ciclo que se
repete, provoca a perda da oleosidade natural e impede uma
melhor respiração dos cabelos.
A higiene freqüente do couro
cabeludo, com os devidos cuidados, reduz muito esta sensação
desagradável. Mas a melhor solução é um tratamento de revitalização à base de extratos vegetais, de preferência, antes mesmo de se dar férias aos cabelos.
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Agora, seja qual for a estação
do ano, dieta adequada e cabeça fresca fazem muito bem aos
cabelos.
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TRATAMENTO DE CABELO
RUA VISCONDE DE PIRAJÁ 156
S/L 210 TEL. 287-5249 / 267-989Ó
RUA VISCONDE DE PIRAJÁ 550
S/L 311 TEL 274-7942
IPANEMA 22410 RIO DE JANEIRO RJ
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Toda a criatividade
de Rosa Magalhães
\
(foto) na fantasia
\
Buracos
da Minha
Os
Rua. O vestido de
\
malha preto bem
\
colante tem buracos
1
onde se colocam
\
galhos naturais ou
de plástico. Na
\
cabeça, um cone de
isopor pintado com
tinta fosforescente
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Com o carnaval chegando
muita

cedo,

mais

em

pensar
para
última hora.

gente deixa
na
fantasia
falta de

da

Além

preços do material
básico também não estimulam
os

tempo,

muito

idéia

uma

complicada.
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dobradinha
pela
shor/camiseta no lugar de uma
A

opção

se

talvez

forte

mais

manifeste

este

Mas como é difícil resistir

ano.
ao

elaborada,

mais

roupa

boa

de uma

à

ou

fascínio

irreverência

fantasia,

Domingo

foi buscar junto a quem entende não só de figurino como
também

de orçamento aperta-

do,

criatividade

ços
cos

módicos".

ra,

Ely

e,

principalmente, de carnaval, sugestões
"muito
efeito a prena iinha
Os carnavalesda

Mattos

Júlio

da

gueredo

Rogério

e

Peron

Manguei-

Mocidade

Fi-

Inde-

do
pendente, Rosa Magalhães
Estácio, Nei Ayan e Albecir da
União da Ilha e llvamar Magada Vila Isabel criaram
Ihães
croquis

a partir de
como palha,

exclusivos

materiais

baratos

/ame e algu— matémas penas e plumas
rias-primas de seu métier, que
fazem o maior sucesso na ave-

sisal,

metalóide,

originalidade
pela
ou pelo luxo. Aqui temos estes
dois quesitos e a nota é 10.
nida

seja

Regina
e
Fotos

de

Guiga

Flávio

Simples e diferente
a fantasia Discos,
de Ely Peron (foto)
e Rogério Figueiredo.
Vem sugerida com
biquíni, mas podese vestir também
com um collant corda- pele por baixo.
Nos ombros e punhos,
discos retorcidos na
água fervente
completam o visual

Martelli
Soares

Rodrigues
domingo 31

^

À direita, fantasia
de Ilvamar
Magalhães (foto ao
lado) com o nome
de Tarde Tropical.
Saia em filó
formando degradê
de azuis. Blusa em
tecido escamado
prata. Os braceletes
são em acetato com
pedras aplicadas.
Na cabeça, um
arranjo com flores
de pano. rabo de
galo e penas de
ema
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À esquerda, O
Espantalho, criação
de Júlio Mattos
(foto acima) com
croqui de Bartô.
Bermuda e casaco
ajustados, com
palha nas barras e
punhos. Também
em palha a
supergola com
abóboras de
cartolina e as
perneiras de ráfia
de sopro

^

Acima^a'suge^tao
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alto) e
no"^!!©)
Acima, a sugestão de Nei Ayan (foto no
versao masculina e feminina, ée
Albecir: Máscaras
Albecir:
Mascaras tem versão
mascara
pescogo uma máscara
\f\
so só trocar a sunga pelo collant. No pescoço
—
Wjm
enorme
cartão
cartao preto, assim como o cone
enorme de papel
e lantejoulas penduradas
de
metalóide
metaloide
cabeça.
Fitas
cabega.
da
da
|
completam a fantasia
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vendas: >
^
Exposição e vendas:
Exposicao
_
• Freguesia
447-2200
Tel:
7578
Jacarepaguá,
Jacarepagu&,
Estr.
Estr.
Estr. Galeão,
Galeao, 1844 Tel: 393-6644 • I. Governador
Exposicao e Vendas:
Fábrica, Exposição
F&brica,
P/0
^~T
Pga. Bandeira
284-7540©o Pça.
Rua Sotero dos Reis, 13 Tel: 284-7540
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21/03 u 20 (M

21 06 a 21 07

23/09 a 22/10

22/12 a 20/01

Acerto c vantagens na condução
de sua rotina. Disposição muito
grande para sua afirmação pêssoai. No amor há a carência de
maior empenho e carinho.

Forte disposição favorável a mudanças envolvendo seus interesses de trabalho e negócios próprios. Vivência equilibrada no
amor e para a família.

Superação de dificuldades financeiras. com um maior equilíbrio
em seus interesses. Vida pessoal
marcada por novidades. Quadro
irregular no amor.

Estabilidade material. Isso vai
ser obtido com algum esforço.
Presença muito importante e signiticativa para sua vida afetiva.
Realização forte.

21 04 a 20 05

22/07 a 22/08

23/10 a 21/11

21/01 a 19/02

Novidades ligadas ao seu trabaIhq ou à rotina irão motivá-lo de
forma mais otimista. Lucros
inesperados. Satisfação forte em
sua vida amorosa.

Dedicação excessiva aos seus
próprios interesses pode ser razão de alguns problemas. Satisfaçáo junto a amigos e parentes.
Debilidade no trato amoroso.

Dinamismo incomum há de presidir suas ações. Movimentação
intensa. Amigos presentes. Riscos na vida doméstica, envolvendo dinheiro. Realização amorosa.

Dias de muita novidade, com
alguns percalços inesperados.
Apoio oportuno de pessoas mais
idosas. Vivência amorosa em fase de muita satisfação.

.'; //ouro
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21 05 a 20 06

23/08 a 22/09

22/11 a 21/12

20/02 a 20/03

Sensibilidade muito apurada o
que pode se transformar em problema se não Controlado. Boas
opções em termos materiais para
a família Amor estabilizado.

Permanência de interesses pela
rotina. Satisfação na condução
de negócios envolvendo paretil
tes. Quadro ligeiramente debililado para o amor. Desilusão.

Novas e atraentes possibilidades. Lucros e muita sorte.Dias
de encanto junto à pessoa muito
querida. Busque mostrar seus
sentimentos abertamente.

Quadro ainda voltado mais para
a interiorização de sentimentos e
de vontade. Boa disposição material e para todos os seus sentimentos. Alegria.
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Exposição de Fantasias, Aderecos e Alegorias das ó
primeiras Escolas de Samba do
carnaval de

1989.

De

de fevereiro

11

a

22

no

Shopping Center da Gávea

O TUTTY VAI PRO
LIXO OU NÃO VAI?

J
u
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Do alto dos meus direitos |
de leitor do JORNAL DO
BRASIL há mais de meio século, venho protestar contra o
desabuso com que é conduzida
a revista DOMINGO. Não sabemos se essa revista é uma
excrescência ou um apêndice
do JORNAL DO BRASIL. Se
é um apêndice deveria seguir a
linha de conduta séria adotada, graças a Deus, pelo jornal.
No entanto, a direção da revista, aparentemente livre das
pautas éticas do jornal, segue
uma linha libertária onde, sem
análise ou crítica, no papel em
branco, cada um escreve (?) o
que bem quer e da forma (ou
disforme) que o intelecto consegue produzir. Encerrado o
preâmbulo, vamos, objetivamente, dissecar o fenômeno
Tutty, o qual está sendo patrocinado e promovido à larga já
se espraiando até o Caderno B
opinando sobre política internacional. Proteja-nos Deus ou
logo estará ele ao lado de Fernando Pedreira e Barbosa Lima na página dominical do Io
caderno. Entretanto, não tem
jeito, a mínima inclinação para
"coisa'
a
(...). Pretenderá o
JORNAL DO BRASIL transformá-lo,
pela persistência,
num Rubem Braga ou que venha ele substituir o saudoso
Carlos D. de Andrade? Parece
algo difícil, aposto até, impôssível. (...) Para terminar, algo
o JORNAL DO BRASIL necessita fazer quanto à estupidez da crônica do dia 8 de
janeiro corrente. Não venho
aqui defender o homem a
"Eça
de Queiroz" chaquem o
ma de capitão, o comandante
de qualquer coisa, até de um
simples escaler. O capitão, porém, pelo título e pelo posto
no qual foi investido, merece
respeito. O comandante, por

>

HOMEOPATIA

A

Para você se bronzear: bronzeadores de urucum, cenoura
e uva. Para você se proteger: protetor solar e filtro. Mas
se você vacilar, loção após praia de camomila com
vitamina E.

Tutty divide os leitores
mais inepto, incapaz ou pulsilânime que o seja, não pode
ser chamado de "canalha". A
ameaça final é imbecil e incendiária. (...) O inaceitável é que
o nome do JORNAL DO
BRASIL esteja a acobertar essas licenciosidades de panfletos incediários ou cartas anônimas. Antônio ítalo dos Santos,
Rio de Janeiro, RJ.
• • •
No momento em que tantos debandam para o lado de
"globalilá, em que tantos se
Alexandre
zam"
(Joelmir,
—
e
Garcia, Faustão
que de—
Cazuza), nada mais
cepção!
confortador do que ver um
colunista de um grande jornal
"sentando o
pau" em nome de
todos nós. Por falar em Cazuza, será que ele também não
ficou"p" da vida com o tom
"esquerdista" do último capítulo da babozeira chamada Vale Tudo? Será que ele não
percebeu que a situacionista
Rede Globo tentou nos convencer de que agora é de esquerda, uma vez que já constatou que chegou a hora do"novo tomar conta desse país (...)
Luiz Hamilton F. de Souza,
Rio de Janeiro, RJ.
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R. Alm. Pereira Guimarães. 65/C — Tel: 294-1446 — Leblon
R. Alm. Cochrane, 288/D — Tel: 284-3758 — Tijuca
Av. Copacabana, 308 — Tel: 255-9024 — Copacabana

marie

VOLTA

I

> ¦ ¦"!

^ - -"¦-

papier
ÀS

j

AULAS!

-iiS®!* - *%t J|MH

TELEGRAMA AFINADO
A família Ternura
congratula-se com
todos da revista
DOMINGO pela
repercussão dág.
reportagem f«^
663). Jussara e.
Jurema Silva, lÈSj
de Janeiro, Kfg|
Shopping Center da Gávea - loja 216 - Gávea
Rua Vise. de Pirajá, 580
Atacado em

loja 217 Ipanema tel.: 259-4096

São Fbulo:Tel (011)280-9790
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CRUZADO

Achei uma gracinha a
dançarina Christiane Palha,
cuja foto saiu na DOMINGO n° 663. É muito amor e
dedicação à arte: sete horas
de balé por dia. Um exemplo
que deveria ser seguido pela
"mujuventude deste país de
"transas"
"aspiravucas",
e
Só
não
entendi
na
ções".
foto o porquê da posição dela, sentada no chão. Não dá
para se avaliar o físico e a
altura da bailarina. Nem para apreciar direito o "tutu",
pernas e sapatilhas. Eu preferia uma"attitude" ou ainda
um "grand jeté". Espero poder ver mais vezes Christiane
nesta revista, antes que ela
deixe definitivamente o Brasil para realizar o sonho de
todo artista nacional prejudicado pela falta de incentivo
governamental às artes: vencer, brilhar lá fora e ser finalmente reconhecida. Wochico
Wakamura, Rio de Janeiro,
RJ

$

Christiane Palha: 14 aninhos e já tão bestinha. Vai,
filhinha, vai para qualquer
"lá
lugar
fora". Vai ser uma
sardinha no oceano alheio ao
invés de ser uma baleia num
lago do Brasil. Só te peço
uma coisa: toma vergonha e
não voltes! Creusa Oliveira,
Rio de Janeiro, RJ
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Como

sem

ficar

30

Se tudo fora do Brasil é
assim tão fácil — ao contrário do que se sabe e os bailarinos estrangeiros dizem —,
por que você ainda está
aqui? Sai fora! Juro que ninguém vai notar tua falta! Eta
geraçãozinha mole! Glauce
Falcão, Rio de Janeiro, RJ
• • •

dias

ler
jornal

numpaisque

muda
todo dia?
Si*í pode h: desligar na* féria», mas quando vocêvoltar tem que estar muito ligado Para isso e que existe a
\crio
Assinatura de doJB, que vai tom voti onde você for praia, tampo ou sem
A Aiiioiiun de \Mo r um serviçooprcul duJB, himcnul. vílido pan 0) moo de iincuu c (cwitira
E ideal para quem quer fit ar longe do mundo, mi» nem tanto

Acompanho de perto a
carreira da bailarina Christiane Palha há mais de dois
anos e foi com imenso prazer
que finalmente pude vê-la
nas páginas da revista DOMINGO.
Contudo,
quero
crer que tenha havido um
mal-entendido
nas
grande
declarações
da
menina.
Christiane Palha teve berço e
recebeu uma educação esmerada. Ela jamais seria capaz

JB
»*c* UMA ASSiNATUUA DC VfllODOJCHNAi DOMASl |02l|M*4'83
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j

NA

PALHA

de afirmar que tudo no Brasil
é horrível e que nada a prende aqui. Quanto à falta de
incentivo à dança e às artes
em geral, no nosso país, ciaro que a crítica procede. Faltou também acrescentar um
dado da maior importância:
com apenas 14 anos Christiane tornou-se uma profissional do balé ao passar brilhantemente em todas as provas a
que se submeteu na Escola
Estadual de Danças, num rigoroso exame solicitado pelo
Conselho Brasileiro de Dança (CBDD), órgão vinculado
à UNESCO. Fred Kelly, Rio
de Janeiro, RJ.

O JORNAL DO BRASIL
sempre deu todo apoio à carreira de minha filha, a
bailarina Christiane
Palha, através da
publicação de cartas
de leitores e de
notas nas colunas
sociais e informativas. No entanto, na Seção
"Nomes"
desta
revista
DOMINGO, atribuíram-lhe,
provavelmente por engano,
declarações que ela afirma
não ter feito e que a deixaram triste e abalada. Vejamos: 1) Ana Botafogo é amicíssima e um dos ídolos de
Christiane no Brasil.
Foi
Ana Botafogo quem a
preparou, juntamente com Emílio
Martins e Marilda Azevedo,
para concorrer ao VI Festival
Internacional de Balé, realizado em 87 em Trujillo, no
Peru. Soou deselegante e injusta a comparação com Elisabeth Platel, outro dos idolos de Christiane, no exterior; 2) A qualidade dos bailarinos no Brasil é muito
boa, tanto que toda a formação de Christiane Palha foi
feita aqui mesmo, com professores de altíssimo nível,
como Nora Esteves, Tatiana
Leskova,
Consuelo
Rios,
Eugenia Feodorova e Rosália Verlangieri. Há, sim, uma
carência total de apoio do
Estado à dança, e também de
uma ocorrência maior de espetáculos de balé que ensejem o aprendizado e o aper-
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Muita gente
escreveu por
causa da
bailarina
Christiane
Palha
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feiçoamento de nossos bailarinos. As viagens nas competições estaduais e internadonais são custeadas, via de
regra, pelos próprios participantes ou por seus parentes e
amigos; 3) Claro que Christiane Palha ama sua Pátria.
Não se trata aqui de querer
ou não querer permanecer
no Brasil. Num país como o
nosso, que não consegue sequer suprir as necessidades
básicas do cidadão, a tendência de artistas e desportistas é
buscar as nações mais desenvolvidas pelos incentivos e
facilidades que sabidamente
costumam oferecer. Christiane, por enquanto, fez curso
de férias nos Estados Unidos, no início de 88. (...)
a natural
Possivelmente,
das
fotos e
feitura
na
pressa
da
texto
do
na elaboração
matéria, que reuniu também
um ator e um dançarino moderno, deve ter provocado os
equívocos do repórter quanto ao depoimento da menina.
Suely Guimarães Palha, Rio
de Janeiro, RJ.
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Todo
res

PRAIA
ano,

de

nas férias, milhacorrem

paulistanos

para a praia.
E São Paulo fica mais gostosa
do que nunca. Você vai ao
teatro e não tem fila, ao shopping e não está lotado, ao restaurante e não tem espera.
Enquanto São Paulo é sua, a
praia é de todos.
Nestas férias, tire
verdade.
Paulo

Venha

com

férias
curtir

todo

São

conforto e

Venha

descontos.

de

para
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Transamérica.

noites
dias
solteiro
nczs 166,59

duplo

nczs 185,10

3 noites
4

dias

solteiro
nczs 277,65

duplo

nczs 308,50

Os pacotes incluem Brunch, feijoada, Welcome Drink, 20% de desconto no Health Club, sauna gratuita, convites para o Playcenter, convites para o Pub e Disco Club House.

jjipBteã

Para

maiores

consulte

seu

informações
Agente

de Via-

gens ou entre em contato conosco,
pelo telefone (011)
523-4511, ramal 604,605 e 606.

"

' \

**^'"' *«?*•

'

-^fl#

'

InfF

*****

Hotel Transamérica
São Paulo
%Vv
*r..'; *S
• r.,,
• ^"«;r«V.

>:m)v^
/ ¦'/'*¦'¦
Z/> « sf_j: "- ^J%^v'H. '¦

' ' *i5Sl®®?J' • SixsK-\W
t'b; -"J®, 1 V . , >-"-' V "li
»s *
I
L.
¦'/
$£&
|A',-•'.<-••
fSHn; • | IBMH^
A,
-lri..*.ii"'
.- js**-.
b • ...
QII8I
i *--•/-! >>ti.-•' • ¦, •"*>; •
.'Jf*< ji - fj &s ii\'.*<-

" ^.

Av. Nações Unidas, 18.591 (Marginal
Pinheiros, junto à ponte João Dias)
Fone: (011) 523-4511
Toll Free: (011)800-5084
Fax: (011) 523-8700 - Telex: 1261197
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Fotos de Geraldo
Geralcio Viola
Folos
Natureza

integrada

ao

projeto

Usar a força da natureza para
conseguir o máximo em seus
projetos é característica de toda a obra de Zanine, também
visível em projeto para uma
casa na Barra da Tijuca, no
qual os jardins são incorporados aos ambientes e as madeiras ocupam lugar de destaque. (Páginas 6 e 7)

Sem necessidade de alterar a
estrutura nem gastos excessivos, a reforma de apartamento
aa Lagoa mostra ser possível,
apenas com o planejamento,
modernizar o ambiente, eliminando o aspecto colonial. Uma
"'
das inovações feitas peias arquitetas foram as poltronas de es'
'?
igual, mas cores difetampado
^""'^
.'
...
z)
rentes. (Página
(Pagina 2)

Zanitie.
constant? na arquitetura de Zanine.
viclro são
sao uma constante
como em outros, madeira ec painéis
poinds de vidro
Neste
jveste projeto, coirto
dá vista para a Barra da Tijuca
tabuas da
salao de festas com piso em tábuas
Ligado àa piscina, imenso salão

aaiS^r~
.

renovado

Ambiente

Reforma moderniza
Reforma
apartamento com aspecto .colonial
^^^pecto^loriial

^«j:,

apai^^^to

Quando cai a tarde, a vista fica completamente desobstruida pelas cortinas embutidas na parede. O móvel de canto, que abriga o som, e a mesa
cm mdrmorc levam a assiiiatura da arquiteta. O chao delavee e as cores calmas da decoragao reforqam o aspecto contemporaneo do projeto.
O desenho rccortado do teto quebra a monotonia das linhas retas
¦ ¦ ma reforma bem-feita é capaz de
R I mudar inteiramente o aspecto da caU sa. Não necessariamente quebrando
paredes, mexendo nas estruturas e trocando
todos os materiais existentes. A reforma,
quando planejada por uma arquiteta, é capaz
de fazer milagres, conseguindo boas soluções
sem que isto implique maiores gastos.
Na reforma para transformar a parte
social de confortável apartamento na Lagoa, a
arquiteta Lia Siqueira aproveitou o piso, em
tábuas de ipê, e aumentou apenas uma parede, para melhor delimitar os ambientes de
estar e jantar. Com o objetivo de tirar o ar
colonial e clarear os ambientes, as tábuas

|
^

passaram por um processo delavée, ganhando
a cor marfim. Mais moderna e luminosa.
No projeto, a bela vista, o ponto alto do
apartamento, foi valorizada por painéis de
cortinas de bambuzinho pintadas de branco,
que correm para dentro da parede. Depois
que o sol se põe, a vista deslumbrante fica
totalmente livre.
Como a sala não é grande, Lia aproveitou um canto e desenhou a estante para o som
e objetos. No vão entre a entrada e a porta
que dá acesso à parte íntima da casa discreto
bar repete a cor da estante: cinza metálico. O
telefone da arquiteta é 521-4775. (A.C.O)

if
^

|fg

f'(utile serve
baikio com Fmkas clássicos separaaerilrada d õcm Liiente^la^c r"
Ã••l estante
fcrro batido
c reto ÒO console de ferro
disfar^ar um
tun bar
be: discreto
vcrdade, para disfarçar
serve, , na verdade,
tambem de aparador. A mesa tem
tern base de mármore,
e ficar ao lado
tapcte chinês
chines e a escultura de e serve também
lado da entrada.
cntrada. O tapete
mdrmore, tampo de vidro
vid.ro e cadeiras
Glória Pêssego completam a decoração
estofadas com tecido pintado à mão
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¦ Dentro da linha de panelas
pandas
Hot Line, a Pançx
Pangx lança
lan^a mais
mais
N.
E a panela de
de
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uma uma novidade.
externo,
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pressao
pressão com encaixe externo,
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pressao
Indicado para exteriores,
exteriorea protege pisos de pedra ee
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pressão excessiva; fechamenconcreto .madeiramentos,
e^uadnas e janelas.
,madeiramentos, esquadnas
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:lf|MíI Em interiores valoriza móveis de madeira, lambris,
rança, que só torna possível a
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CASAS
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voce
"teprada avulsa ou fazendo parTINTAS SÃO
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SAO JERÕNIMO
JERONIMO LTDA.
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CASAS DE
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re- áSBIÍ15ffl!í!19!%
Matriz
Matriz Tels.: 372-7971 - 372-8121
pegas, nas princiapis reFiliais Tels.: 224-7483 -• 224-6985 - 221-2868
des de magazines e supersuperFiliais
mercados.
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PRAÇA DA REPUBLICA,
PRA^A
REPÚBLICA, 73 (021)
( 021) 232-0701
Perto do Corpo de Bombeiros, Estacionamento facil
fácil
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criTng FOTOS VIDAL TRINDADE
Menção

honrosa
Projeto
moradia
recebe

que une a
à vegetação
prêmio

IAB/RJ premiou com menção honrosa na
¦ B categoria Espaço da Moradia — Habitação
o Unifumiliar — o projeto Casa da Pedra da
Gávea, de autoria das arquitetas Ana Luiza Pinheiro
llitar e Joyce Embry Garcia de Souza, que teve
consultoria de Jorge de Souza Hue.
tí
A Casa da Pedra da Gávea é um projeto voltado
2
para a harmonia entre a natureza e o ato de morar.
Como o título sugere, a casa tem localização privile^
n
giadíssima, em São Conrado, ao pé da Pedra da
Gávea. As arquitetas, para a realização do projeto,
levaram em conta três aspectos fundamentais, que
8
i
acabaram caracterizando e personalizando o traba<
lho: o estilo de vida do cliente, a escolha de um
terreno naturalmente bucólico e a total preocupação
cotn a interação entre o espaço construído e a
o
*-»
exuberância da vegetação local. O terreno escolhido
árvores centenárias, conjunto de pedras belíscontém
I
simas, nascentes e um riacho claro.
00 Segundo as arquitetas premiadas, coube à extre®
ma sensibilidade do cliente em relação à natureza a
possibilidade de terem conseguido concretizar o projeto respeitando todos os elementos encontrados,
q
w
fazendo deles o verdadeiro balizamento da casa.
— O grande desafio do projeto foi tentar trazer
a natureza para dentro dos espaços internos, com o
£f
¦•-;
uso de grandes vãos de esquadrias envidraçadas e
S
venezianas móveis. Além disso, criamos um pátio
interno entre as salas de estar e de jantar, envolvendo
i3
duas figueiras antigas com raízes que afloram de belo
¦
conjunto de pedras — explica Ana Luíza.
,9 O telhado-jardim, com vigas invertidas de con§' creto aparente, foi a solução encontrada pelas arquitetas para integrar o volume construído aos diversos
planos do terreno. As pirâmides revestidas de telhas
propiciam maior amplitude de pé-direito, assim como
as de vidro conferem luminosidade natural aos ambientes.
A preocupação de preservar e valorizar cada
recanto, cada pedra, cada árvore, fez com que a casa
se amoldasse ao terreno como se ela sempre tivesse
^
existido ali, sob a visão da Pedra da Gávea. (A.C.O.)

Na maquete
evidenciada
a completa
interação da
parte
construída
da casa
com a
¦natureza
exuberante
de São
Conrado. As
árvores
centenárias,
e as pedras
a
parte
do projeto
premiado
pela IAB.
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Talvez seja esta a última oportunidade de ajudar
para que o Brasil
dê certo. Fiscalize os preços e só compre em
quem respeita o
congelamento. Nós estamos fazendo nossa
parte, diminuindo nossa
margem de lucro. Oferecemos 20% de desconto em todos os
preços,
para pagamento à vista.
PORTAS E JANELAS TRABALHADAS RETAS E COLONIAIS EM VÁRIOS MODELOS EM MOGNO, CEREJEIRA
OU EMBUIA.

? D
? ?
? ?
? ?
Ref. 09
175,00

Compensados 1a
®

Cedro

4 mm 13,10
6 mm 19,10
10 mm 23,70
15 mm 33,70
15 mm Sarraf 33,70
18 mm 40,50
18 mm Sarraf 40,50
20 mm 45,00
• Virola Extra
4 mm
9,30
6 mm 12,40
10 mm 18,40
15 mm
25,10
18 mm 29,00
20 mm 31,30
© Pinho Naval
4 mm 14,60
6 mm 18,40
10 mm 26,70
12 mm 32,00
15 mm 38,50
18 mm 45,80
20 mm 50,70
o Resinado
7,40
6 mm
10 mm 11,30
14 mm 13,60
17 mm 15,30
20 mm 18,00

Ref. 16
122,60

Ref. 24
163,50

Compensados Ia
Eidai do Brasil
4 mm (275x122) 17,80
6 mm 25,00
10 mm 28,00
15 mm 42,20
16 mm. Sarraf..- 42,20
19 mm 52,90
® Cerejeira
4 mm (275x122) 18,70
4 mm 18,70
18 mm 53,00
® Frejó
24,90
6 mm
10 mm 32,80
® Virola
4 mm 13,90
6 mm 19,60
10mm ..24,20
15 mm 31,70
16 mm Sarraf 31,70
18 mm 36,40
20 mm 40,40
09(220 x 060) 7,70
15 (220 x 060) 10,80
18(220 x 060) 12,40.
® Portaletas 2,75 m
Mogno Frejó/Virola
Cerejeira
040
19,40 14,70
045
21,40 16,70
24,30 18,60
050
055
26,70
20,40
060
29,00
22,30

Ref. 25
163,50

Ref. 02
134,50

1.20 x 1.40 = 95,00
1.20 x 1.20 = 82,00

Treliça

Beneficiados

• Frejó-Cerejeira
Mogno
200 x 40 11,90
200 x 50 14,90
200 x 60 17,90
200 x 80
23,80

Cedro Cerejeira
ipê
Aduela 15 cm 20,40
• Canela
Aduela 13 cm 12,00
Aduela 14 cm
12,90
Aduela 15 cm 12,90
Marco 7x2 cm 6,50
Alizar 5x2 cm 3,10

® Pinho 1a
fx
.0,40
fx
.0,55
1"x4
.0,75
rx6
.1,05
1"x8
.1,40
fX|
.1,60
fx 12
.2,10
3'x 13
.1,60
9 Pinho 2a
1x6
.0,85
1"x8
.1,05
fx
.1,20
fx 12
;1|65
3x3
.1,20
Duratex 275 x 122
2,5
6,80
3,2
7,00
3,2 Perfurado 15,80'
4,8 (3.05x 122) 11,80
Duraplax 275 x 122
Branco 13,30
Castor 13,30

MADEIRA TELHADO

Angelim Pedra
Aduela 14 cm 12,90
Alizar 5 x 1,5 cm 2,00
Massaranduba
Aduela 13 cm 12,00
Alizar 5x1,5 cm 2,00
Assoalho 18 Exp.
® Ipê Tabaco/Claro
015cm2 11,40
Lambril M2
Ipê-tabaco 10,00
Ipê Claro 10,00
Cedrinho 8,00
® Granzepé
Ipê
0,40»
Deck ML
Ipê7x2cm 1,30
Ipê 10x2 cm 1,60
Rodapé ML
Ipê5x2cm 1,20
Ipê7x2cm 1,30
Ipê 10x2 cm 1,60

JACAREPAGUA

llnMnji
| ??? I
II ti I =
§
a ??? i
1.20 x 2.10 = 180,00
1.40 X 2.10 = 210,00
Portas Lisas

® Massaranduba
® Mogno/Cerejeira
Ripa
0,25
Frejó
Caibro 0,90
Perna
1,70
26,20
3x4/5 .2,70 210 x 60
3x6
.3,40 210 x 70
30,40
3x9
.5,20 210 x 80
34,90
.6,80
3"x 12
® Imbúia
® Ipê
25,00
Ripa
0,40 210 x 60
Caibro 1,50 210 x 70
25,00
Perna
2,80 210 x 80
25,00
3T x 4?5 .4,50
Jx6
.5,60
• Cedro
ar x
.8,60
ar x 12
11,20
210x60 19,00
210 x 70
22,00
MADEIRA BRUTA M3
210 x 80
25,00
Canela
600,00
Cedro 600,00
Frejó 600,00
® Canela
Cerejeira
600,00
Mogno 800,00 210x60 12,00
Castanheira 400,00 210x70 13,90
Louro Vermelho 400,00 210x80 14,40

BENTO

Estr. Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, 1487.
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r, Carollna Machado, 1352
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Projeto de Zcinme usa a força da natureza
Fotos de Geraldo Viola
nM|HHmnBHH^B^^Pm|

^ Dominando
o salão
soldo de
\festas, bar
rústico
'•*"' * -^®.^B
tiiBHnHI i^^^BfvCsffsfl'fl I-'I's^^H
rustico
construido
construído
com troncos
|»'^
de árvores. O
""":'*yM^^te|./v--^^wH^^^^MMroBpBBiP
com
^Bi
teto teto
traves
^
aparentes^ de
V
madeira faz
belo desenho
^-;
f-Taves^
o

Do portão à
casa, o
acesso é feito
por uma
passarela
• ' 'W®
suspensa, que
^¦fl^B
^^^^^^^^HHlHi^^Hplliiiiiiil/
termina
Miflli^HM^^^B
BH
termina.
"••r*M,Bj.lP^^^¦lilWIlW—^^^^BWMMI^p^formflrido
\formando
uma varanda
que contorna
IBW^CT
uma toda a
construção
a mesa com tampo de cristal tem como base a raiz invertida de enorme árvore
secular e leva a assinatura de Zanine.
As cadeiras são da Celina. O lustre com pingentes em cristal é art noveau

Ana Cláudia de Oliveira
pode ser definido como um arquiteto que domiZanine
na a natureza. Sua trajetória, desde as célebres maquetes de
Brasília, passando pelos móveis exciusivos idealizados a partir de troncos e raízes, até a beleza de sua
proposta de morar, influenciou a
arquitetura brasileira nos últimos 20
anos.

Nesta casa, localizada no condomínio Portinho do Massaru, na Barra da Tijuca, projeto dos anos 70, a
força da natureza aparece nos pilares e traves de grandes troncos de
maçaranduba e nos telhados engenhosamente concebidos, marcas registradas de Zanine. O pé direito
altíssimo, o mais apropriado para
nosso clima, e os imensos painéis de
vidro, que substituem muitas vezes
as paredes trazendo os jardins para

dentro dos ambientes, dão à casa
uma impressão de templo.
Em função do terreno íngreme,
a casa ganhou três pavimentos. No
primeiro andar, os ambientes de
estar e jantar, no segundo, a parte
íntima com os quartos, no terceiro,
a piscina e enorme salão de festas.
Como decoração, a casa ganhou
alguns móveis do próprio Zanine e
móveis rústicos, como pede a arquitetura da construção.
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[ j | SHOW ROOM E VENDAS .
284-2294]"
284-3407
2105-LOTA A
fi^?>^__^a^^
MBLO 2105-LOJA
RUA PREFEITO OLÍMPIO
OLIMPIO DE MELO
KlBliBr
149,39
ASTER CONTINUA SUA PROMOÇÃO
FIRMATOM
Casal: 64,99
Sott.: 45,49
COLCHÕES í DUON Ortopídico
Solt: 63,20
Consulto-nos para medidas especiais. Casal; 95,82
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CONFERIR!
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VENHA CONFERIR!
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VENHA
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59,59
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-4 Tetos élaboradíssimosformando
elaboradissimosformando
ausencia de
desenhos, e a ausência
substituidas por painéis
paineis
paredes, substituídas
de vidro, fazem da casa de
impar da
Zanine um,momento ímpar
arquitetura brasileira
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A No recanto da sala que dá
acesso ao andar de baixo, um
pouco de parede branca.
Enfeitando, um belo quadro do
Julio Vieira e grande
pintor Júlio
escultura de madeira
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• Projetos sob medida

1 1^1

0 MENOR PREÇO
DO MERCADO
EM
PROPRIO EM
CREDITO PRÓPRIO
CRÉDITO
4 VEZES SI JUROS
PROJETOS, FRETE E
INSTALAÇÃO GRÁTIS
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Casa Carvalho Gonçalves
BOX
GEIMAR DECORAÇOES
Vidros e Espelhos Ltda.
Cortinas tradicionais e românticas, colchas em ma^
desde 1875
telassè e almotadas.
BLINDEX
Linha completa de papel de parede
PROMOÇÀO de janeiro
MÁO DE OBRA GRÁTIS NOS TECIDOS COM 2,20
E
DE LARGURA, VINDOS DE SANTA CATARINA.
ESPELHOS
FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Vidros Nacionais e Estrangeiros.
Importação e Exportação.
110
slj.
Rua Siqueira Campos,143
R. da Constituição, 39/41
cr
231-1919
S 255-9492*235-3648

Ii

-

r_>: a ilíü
pela PORTA.r
ik
ESQUADRIAS DE ENCOMENDA: IMBUIA-MOGNO-CEREJEIRA.
PORTAS E JANELAS LUGG.
Janela e Porta Bateâo
Colonial Reta ou Arco
VOCÊ VÈ LOGO.
A
DIFERENÇA
TEMnc TonAQ A<5 urninAS
Basculantes
Rosáceas
i L 0
JSISllll
i
0*1
i ft!
fill
• L-Jl
f0BB
HI
f tin
@
O STATUS DE sua

casa

começa

LUGG

i.j:

y
ffrl
i
!:'i'
Pflil
I ¦ - rVI
*
Ml
V- ,
PK S/LUXO P30LUXO
96,00 87,00
IPÊ 12 EXTRA
Assoalho 15x2cm 15,00
Lambri 10x1 cm 11,00
Rodapé 7x2cm 1,20
0,60
Gransepe 5x3cm
;

J
t

Q
[fl

ft

oi
Hi
)pJ
m
MM
Hsl
S2£
PT. LUXO P20LUXO P27LUXO P6 S/LUXO B.DIAM.
142,00
70,00 74,00
48,00
106,00
PORTA LISA IMBUÍA
PISO DE MADEIRA
0,60x2,10 15,00
ParquetLiso 11,00
0,07x2,10 18,00
Parquet Decorado 12,00
0,80x2,10 21,00
Parquet c/Sintaco 19,00

I

jl
u
1,20x2,10 201,60
1,40x2,10 235,20
TODA UNHA DE
FECHADURAS

3 V^ES SEM JUROS MAIOR ESTOQUE, MELHOR PREÇO.

5SS
j
¦??]'?? °'aM'50 • °-aho w 0,60 • 0,80 • U»
|
iL«?!#0
117'60
0,60x0» . 1.00x1.00
MATRIZ; JACAREPAGUÁ
RUA CÂNDIDO BENÍCI0.3650
(sábados das 8 às 13h)
FILIAL 01: S. GONÇALO
R.Dr. Nilo Peçanha, 56 Lj. 54
RODOSHOPPING
n«Dv 109 77117
rADA Oot-líUI
.(2a F. à Sáb. de 10 às 19h)
48811 guelmédulo

f|^

IrtT

lWllfc

%

MOD61QS.
'1
W««PfP«7
CAMW
£51AKIO
MESA»"1

1

miiusfi
>A HORA É ESSA!
MENOR PREÇO POR Ms

MARTHE

g^fj
*™

DOMINGO - PIANJA0 líltfONICO AU 15H.
A

A
1

P-i

&S/CZ

^

A PAGAMENTOS
PAGAMENTOSI
/I
S/ACRÉSCIMO
TTS/ACRESCIMO
R. MONCORVO FILHO. 68
PARALELA À FREI CANECA
LIGUE E COMPROVE:

MAIS

COMPLETA

LOJA

DE

^
H

E!
MÓVEIS
MOVEISANTIGOS
ANTIGOS

|
MODERNOS
11
MODERNOSl
Invdlidos. 57. 59. 63. Tel.: Í021)
I R. dos Inválidos.
f021> 252-9002
252-90)2
EE
wMMcTTTiTTTrffTffTyfTr^ffWTTTWffHPjffyfwrT^TflBnniiffwtCTHifflfiTrfTrfflWTTnif^
T ^ MM.rf!EW*TrwyrMrTiTHwrETirrrHHB_j
sala de jantar, canapós,
Grande variedade de peças avulsas. Arcas, mesas, vitrines, poltronas berger, grupos estofados,
espelhos, camas e muitos outros.
CONJUNTO LUlS XVI^

f r
Poltronas Luiz XV
XV^
Cadeira Medalhão c/ Braço
GRUPO ESTOFADO LUÍS XVI
^L,..,n_„
Pottronas
?;

v.tonana
Poltrona
Pcitrona Vitoriana

MESA OVAL LUlS XVI
MESA
D

**'Toalete
c/bancada
em mármore

Sala de jantar
D. João
Jo®° V jacarandá
maci^o
jacarandci maciço

*

TOALETE
DNA MARIA
Sota 2 lugares cisne
""^T^
MORAS
ATE 16 HORAS
SAB ADOS ATÉ
FUNCIONAMOS AOS SÁBADOS

ESTACIONAM^TO PftÓPRIO
ffiOPRIO
ESTACIONAMENTO

COMPRAMOS
AKinABF<? DE
np
TCOMPRAMOS\\
4i ANDARES
E/VENDEMOS
I
PROMOQAO
PROMOÇÃO
PERMANENTE
p^rmanINTEE
(pVENDEMOSj
224-3463
224-3463IJ
>
I
('TEL:
M6VEIS
EXPOSIÇÃO
EXPOSIQAO DE MÓVEIS
CONDIÇÕES
\TEL:
CONDIQOES
POR
TEMPO
POR TEMPO
ANTIGOS.COM ELEVADOR
DE PAGAMENTO
pagamento
LIMITADO
limitado
À SUA DISPOSIÇÃO.
k*PE
í§s
_Jg^g|g™_
M
PRÊ-FABRICADAS
MADEIRA
DE
CASAS
JB
Representante
PROMOÇÃO FWANC. EM 6 VEZES j£?5
GRAMARCOS
R^Ejgf AUTORIZADO
AUT^RlZi^o'" BL1NDEX
REVENDEDOR
B Especial
^
EXCEPCIONAIS
EXCEPCIONAIS

Dose dupla
de informação
e análise.

' 1 «>
varanda
ee44 qts varanda
Casas 2„2,^33 ^
«
J
q«> Casas
Alvenaria e Madeira 2,3 e 4 qts.
/vmEMm?
qis. Chalés
Giaies conj z<d e j qí>
^
|
e abrigo p/carros
Modelo
Hoítlo
C-J
C-3
Modelo
u-^u
n
Modelo
em
30
«tias.
dias.
2-Slmplei
2-Slmples
C-1
C-t
Modelo
1
Totalmente
Mcdelo
pronta
Modeio
3
|["
Fone.- 242-2956
242-2956
VEMDAS:
VEMDAS:_R._R. 7 de Setembro 88 s/1.208 Fone:
C ¦ 99C.4fl)0 «™ft
IIANWAY
AMUJAvl TBI
Iguagu Fone: 761-0226
EXPOSIÇÃO:
761-0226
EXPOSIQAO: Rodovia Pres. Dutra, km 12,5 N. Iguaçu
I ELvii
IVWf
325-3346
325-1039
VbV vvtv
Ianway<¦> » ¦ t ¦¦¦ias.:
¦ v%pi Vbv
domingo)
s£bado e domingo)
(plantão
(plantao sábado
m a
ANO
Assist.
Técnica
DE
1
GARANTIA
Tgcnica permanente
QARANTIA
SEGURANÇA, EFICIENCIA E RAPIDEZ!
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Porque

O

Brooklin

moro

em

niterói

Renan i

carioca

¦

O poeta Geir Campos enxerga
na cidade o bairro novaiorquino

EPOIS de sobreviver a três
meses de combate na II
D
o
Guerra Mundial como piloto da Marinha, Geir Campos quase
morreu dc susto ao voltar para casa e
não encontrar ninguém. Sua família,
que morava em São Cristóvão, no Rio
de Janeiro, havia se mudado para
Niterói. Hoje, o poeta, tradutor e
professor divide seu tempo entre as
duas cidades. "Desde 1942, nunca
mais pensei em sair de Niterói, mas o
campo de trabalho aqui é muito estreito", argumenta. Para facilitar sua vida
agitada, Cieir manteve por muitos
anos um apartamento no Rio. Mas
com os aumentos sucessivos dos aluguéis, ele teve que se desfazer dessa
mordomia. Para o poeta, Niterói é
mais um dos bairros do Rio, assim
como o Brooklin é um bairro de Nova
Iorque. "Niterói tem os defeitos de
uma cidade grande, mas não tem os
seus benefícios", critica. Porém, isso
não foi motivo para ele trocar de
cidadt1. "O tempo que eu levo daqui
para o I.eblon é o mesmo tempo que

Livro: Quando você lê muito, e
difícil. Como eu vou escolher um
entrtí tantos?
Autores literários: Whittnan, o maior poeta norteamericano.
Cinema: Rime bom eu gosto.
Filme que não 6 bom, eu não
gosto.
m

*
o

co
00
©
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N

Teatro: O que você acha? Sou
bacharel cm Teatro. Minha tese
de Mestrado foi sobre um texto de
teatro. Sempre procuro as peças
no jornal. Quando o Macksen
Luiz (crítico de teatro do JB) diz
que é ruim eu vou assistir e gosto.

PEDÁGIO
eu 50' ENCONTRE/
UMA MU5A EM TODA
A

MINHA

eu gastaria para chegar lá morando no
Rio", explica.
Parodiando o escritor Rubem Brao
ga, poeta capixaba se autodenomina
filho do Espírito Santo (o estado),
logo "irmão de Jesus Cristo por parte
de pai". Aos 64 anos, Geir Campos
leciona na Escola de Comunicação da
UFRJ e em casa trabalha como tradutor. "Eu falo as línguas que todos os
brasileiros falam: Português, Inglês,
Francês, Espanhol e Italiano", enumera com modéstia. Como escritor,
ele se destacou na poesia com os livros
Rosa cios Rumos e Metanáutica. "Eu
já escrevi um romance, mas ficou tão
ruim que rasguei tudo", conta ele.
Liane Gonçalves

Campos não sai daqui,
apesar do campo de
trabalho estreito:
"Niterói tem os
defeitos de uma cidade
grande, mas sem os
benefícios"

Música: Gosto da música que
não seja barulhenta.
Restaurante: Quando estou
com vontade de comer pizza, eu
vou a uma pizzaria. Às vezes vou a
um boteco e acho bom, e à vezes
vou a um lugar todo bonito e não
gosto.
Melhor vista: Da minha
casa. Tem três janelas dando para
a praia de Icaraí
Viagem: Viajo quando me
convidam. Por minha conta, eu
não viajo mesmo. Não tenho dinheiro para isso.
Lugar: Eu me dou bem em
qualquer lugar. Todo lugar em
que chego, acho que é o melhor do

mundo. Isso porque eu já morei
em Ipanema — o melhor lugar que
existe. E para quem já morou
neste bairro, qualquer lugar é pelo
menos razoável.
Praia: Gosto de praia. Mas a
minha pele é muito clara, assim
como os meus olhos. Antes, quando Icaraí era limpa, eu ia sempre.
Passeio: Gosto de passear
pelo calçadão, principalmente
quando estou cansado.
Universidade: Utilizo uma
frase de um jornalista e escritor
chamado Alberto Dines: "É o melhor lugar para se usinar a teoria e
a prática."

Verso: O verso mais bonito
que eu escrevi, na minha opinião,
está no poema A Ponte. É assim:
"Já é
ponte/ Em princípio/ A idéia
no ar."
Lembrança:
Durante a
guerra, no navio, todo mundo dormia de colete salva-vida. Eles tinham medo de torpedo. Eu era
jovem, não tinha medo de nada.
Brasil: Segundo o escritor Au"o Bragusto Frederico Schimidt,
sil cresce enquanto os seus governantes dormem". E é muito bom
eles ainda terem sono, porque é
nessa hora que o Brasil cresce.
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COAPI
CO API
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ferroadas

Ministerio
da Agricultura. Nao e o
palxonado pela natureza
especialmente pelas abe,
tipo
de
aval
R.T.Fasaneiio
distribui indscrimina*"
, „ *"Aquemaioria dos apicultores
' i
a
» lhas, o biologo Fernando
damente.
»* "
^
5"^^ E
Cesar da Luz, 33 anos, desde que
do estado sao hobbistas, produtores
assumiu o cargo de assistente tecnico
^^
semana que encaram a
da Cooperativa Api'cola do Estado do
como hobby1', diz ele. "A
L, <*
atividade
Rio ha quatro anos, vera se dedicando
subsistencia do criador esta no remaao estudo das abelhas Apis Mellifera
% <jm$%''nejamento
das colmeias", garante
Fernando.
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Segundo
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mais longe: auer ser tecnico de patolotende a cristalizar"^ ensina. Fernando
^
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gia api'cola, para tratar das doengas
\/* ,
garante que esse tipo de pensamento
desses insctos.
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acaba ajudando os falsificadores, que
um melado com agucar e agua
Fernando possui dois apiarios parvendem
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ticulares, um em Mage e outro em
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julga os mais
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propicos para esse tipo de= at.vidade.
*
os
filmes de terror que tratavam a
' '»wji
.
Mas garante que todo o mel que sai da
r—",v.
abelha como um inseto nocivo e des"Muita
COAPI e da melhor qualidade, pois
gente ainda tem medo
'
|L
truidor.
•*'
-TPIWi
analises
e
exames
Ss&k
•,*.
das
abelhas
passa por
qui'micas
por ignorancia." Ele as
Fernando lida com as abelhas dez horas por dia e ate' nas folgas ama por sabedoria.
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Trabalhamos com diversos Convênios^
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Pamela Ruiíer
Ruiter
^
Fotografado nos Studios De Piá.
Pla. Alameda São
Sao Boaventura, 258
Fotografado
Ciientes) °• Rua Gavião
Gaviao Peixoto, 182 - sobreloja
(Estacionamento para Clientes)
(Estacionamento
218 - Center IV • Av. Amaral Peixoto, 43. Para contato, ligue 717-5353.
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Os caronciros ficam às vezes esperando até uma hora na subida da ponte pela boa vontade dos motoristas que atravessam a baia cie carro

co-pilotos

Os

Com

muita

paciência

soldador do Estaleiro
Ishibrás, Newton Vicira, 27 anos, é um dos
muitos que ficam todos os dias, no
final da tarde, pedindo carona no
princípio da ponte, em direção a
Niterói. No local, os carros passam em alta velocidade e parar
para oferecer uma carona pode ser
arriscado. Mesmo assim, Newton
e outros caronciros não desistem.
"Tem
dias que eu fico até uma
hora pedindo para conseguir um
lugar", conta. Morando em São
Gonçalo, ele diz que se fosse sempre trabalhar de ônibus gastaria
NCz$ 1,50 de ida e volta, o que
pesaria bastante no seu bolso.
Newton costuma pegar carona
junto com o amigo Flávio Andrade, 19 anos, que também trabalha
no estaleiro como pintor naval. "É
mais seguro entrar em dupla num
carro estranho", afirma Flávio. Os
caronciros contam que perto do
fim do mês o ponto fica mais
concorrido; Flávio diz que nunca
uma carona com mulher.
pegou
"Elas
passam direto, nem adianta
fazer sinal", reclama. Outro funcionário do estaleiro que sempre
pega carona na ponte é o montador Adimilson Trindade, 21 anos.
"Quando
vou pegar o ônibus para
Niterói, ele já está lotado", justifi1,

e

o

dedo

esticado,

de

eles

cruzam

ocasião

a

ponte

de graça

ca. Adimilson também reclama do
pouco número de ônibus que trafegam no horário do rush. O montador, que costuma sair do traba•lho
por volta das 17h, diz que o
vale-transporte que recebeu do estaleiro — no valor de NCzS 0,25
— não está mais correspondendo
ao preço da passagem, que está
por NCz$ 0,40. Mas o ponto de
carona do início da ponte não é
exclusividade dos funcionários do
estaleiro: muitos marinheiros e
soldados do Exército também são
vistos no local.
Já do outro lado da ponte, em
Niterói, o horário dos caroneiros é
pela manhã, por volta das 6h30. A
maioria deles é morador de São
Gonçalo, e opta pela carona como
uma forma de economizar o dinheiro da passagem. Mesmo assim, não é impossível encontrar
uma mulher. Cristina Vargas, 30
anos, quebra duas regras de uma
só vez. Desbanca a lenda de que as
mulheres não dão carona — quando tinha carro sempre parava — e
não tem medo de pega-la. "Comecei a encarar a carona de uma
forma diferente desde que morei
nos Estados Unidos. Lá, todo
mundo pega", conta.

J

Na saída da Avenida Brasil a carona é mais difícil e arriscada

Sofia Cerqueira

»

Um
¦

banho

Nas praias

da

baía

s niteroienses vão ter que
§[]§ continuar encarando a estrada e até possíveis engarrafamentos para tomar banho de mar.
Apesar de não ser nenhuma novidade
a poluição da Baía de Guanabara, a
Fundação de Engenharia do Meio
Ambiente (Feema) estará colocando
em breve algumas placas nos calçadões das praias da cidade com a se"Imprópria
guinte mensagem:
para o
banho." A campanha é para alertar os
banhistas mais incrédulos sobre as
condições da água da baía. O jeito vai
ser mesmo procurar um lugar ao sol
em Piratininga, Camboinhas, Itaipu e
Itacoatiara, todas oceânicas, que estão
liberadas. Até quando? Não se sabe
ainda.
A praia de Icaraí se encontra em
estado crítico. De acordo com a Feema, lOOml de água do mar só pode
conter no máximo 1.000 coliformes
fecais para ser considerada própria.
Mas em Icaraí esse índice é de 160
vezes acima do limite. "O grande
problema de Icaraí é a alta densidade
demográfica", explica a técnica Maria
Isabel de Carvalho. "Os esgotos são
responsáveis por 80% da poluição da
Baía de Guanabara e, por isso, o
levantamento feito aqui se detém mais
nesse aspecto", completa. Está prevista pela Cedae (Companhia Estadual

de

VEMAÒ

mar

o mergulho pode

'

:

'

"*

com

os

urubus

representar

um risco
risco de vida
Sonia d'Almeida
Son/a
d Almeida
"Os índices
para serem analisadas.
registrados nas águas das praias de
Niterói se mantêm estáveis há muittos
anos", declara Maria Isabel. A média
de coliformes fecais nas praias oceâni»i.l
Liiiiiij!
•i
cas é de 250 por 100 ml. "Nós já
registramos 23/100 ml. Mais limpo do
.;: 2&«W ?
- ¦ '•:•
que isso é impossível", diz a técnica.
Em Itaipu, por exemplo, não existe
estação de tratamento de esgoto. Mas
a população é pequena e há fossas
sépticas (com dispersão do esgoto
-•.
-1
através do solo até as valas que desemI
'
'
n
bocam no mar) nos condomínios e em
I:
fS;
:"
muitas casas.
I
No caso das praias mais poluídas,
nem os banhistas que evitam a água e
ficam na areia escapam de correr riscos.
A incidência de dermatoses proEm São
Sao Francisco a sujeira atrai personagens nada recomendáveis
recomendiveis
vocadas pela contaminação da areia
de Água e Esgoto) a construção de um
Estádio do Maracanã cheio de esgoto.
e fezes de animais é alarpor urina
emissário submarino para Icaraí, que
Nesse cálculo não se levou em consimante. "Esse problema é de educação
lançará o esgoto tratado no canal de
deração os despejos industriais, o óleo
oleo
do povo", critica a técnica da Feema.
saída da baía, rumo ao oceano, benefie o lixo, o que aumentaria mais ainda
Pra quem não resiste e dá um merguciando a qualidade das praias da ridao volume de sujeira. Essa situação
situagao
lhinho, as conseqüências podem ser
de. Atualmente, a estação de trataainda não atingiu, porém, as praias de
graves: hepatite, otite, diarréia e até
mento de Icaraí é insuficiente. "O
Boa Viagem e Adão e Eva, as duas
diias
mesmo tifo estão no repertório de
esgoto chega no mar praticamente in
únicas, da zona urbana, liberadas para
doenças da poluição no mar. O jeito é
natura (sem tratamento)", diz a téco banho, mesmo com índices de 800
procurar as praias em que o banho
nica.
coliformes fecais por lOOml. Já
Ja
as
esteja
liberado (onde serão colocadas
As obras de saneamento da Baixa"Própria
praias oceânicas de Piratininga e Itada Fluminense também devem melhoplacas com os dizeres
para
coatiara estão em excelentes condirar a situação das águas da baía, que
banho"). Ou então passear pelos calções para receber os banhistas.
recebem diariamente mais de dois mil
observando o mar apenas coçadões
Ihões de metros cúbicos de carga orgâTodos os meses a Feema recolhe
mo "cartão postal". O bronzeado e a
nica. Isso significa uma vez e meia o
amostras das águas de todas as praias
boa forma estão assegurados.
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Para janelas, as
cortinas mais
charmosas e
esportivas, pra você
jeixar sua janela
o sofá, a
de tecidos emborrachados,
chintz e cetins.
se preterir, você escolhe
o sofá sob medida com
u tecido que quiser.
Dê um banho de beleza
em sua casa.
à Tecelagem.
de
puro bom gosto e qualidade
h sua disposição.
CHÃO
Para o chão, os carpetes e tapeies Para as paredes, os revestimentos
soltos mais bonitos e duráveis, pra mais criativos e atuais, pra você
você pisar macio.
vestir sua casa com classe e
elegância.

C IHfTJN \S • T\PKn» • PtPf.K Df
Rua José Clemente, 21
Tel.: 717-0880 Niterói.
(Ao lado dos Ccrreios)
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TR0V.40, N°
N°119
RUA LOPES TROVÃO,
119 — 1CARAÍ—NITERÓI
ENTREGAS ÀA DOMICILIO
DOMIClUO — 711-9700
PIZZAS
PQ MO GD
Pizza
Dog
.65 3.00 4.00
Ricota
.50
Mussarolla
Mussarolln
.55
3.30 4.60
4.40
Cotoola
Cebola
ou Alho
A) ho
3.60
.60
Espinafre
.60 3.60
4.80
Presunto
3.90
5.20
.65
Caiabresa
Calabrosa
.70 4.20
Portuguesa
Portuguosa
4.80 5.60
6.40
.80
Catupxry
Catup<ry
5.10
6.80
.85
Provolone Alho
5.40 7.20
7.20
.90
Quatro
Queijos
5.40
.90
Céu
C6u da Boca
Bog,-)
1.25 7.50 10.00
Frango
5.10
6.80
.85
Frango
Defumado
Dofumado
5.40 4.AO
7.20
.90 3.30
Amoixa
.55
Banana
4.20
5.60
.70
Abacaxi
Abaca xi
.65 3.90 5.20
ESPECIAIS
Recheios 1.05
8.40
Rochoios 1.20 6.30
7.20 9.GO
Roc -td'ovos
1.20
7.20
9.
GO
Roc. -f-+
d'ovos 1.30
BO 8.8O
10.40
1 Roc
Dcfum
1.10 6.7. SO
EMBALAGEM PARA VIAGEM * 725
SUGESTÕES: PIZZAS/CnOISSArr
Catupiry ctolatmsa Presunto c/fios d'wos
Catupiry c/Presunto Presunto d Quajo
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rota do verão passa inevitávelJKk
mente por ela. É a Rodovia
m
m Amaral Peixoto, que começa em
Tribobó e termina em Macaé, passando
pelas praias mais procuradas do Rio. O
caminho para Búzios, Rio das Ostras, Cabo
Frio, Araruama e Saquarema é o destino da
estrada. Os carros passam abarrotados de
gente e bagagens, pranchas de surfe c
windsurfe, esperanças de descanso c muito
sol. Nos dias de movimento mais intenso,
chegam a trafegar pelos 214,2 quilômetros
da Amaral Peixoto mais de 25.000 veículos.
Algo quase insuportável para uma rodovia
que, segundo o presidente do DER, Mário
Kozencwage, já está ultrapassada para os
padrões atuais.
Apesar da abertura da auto-estrada
Niterói—Manilha, em 84, os congestionamentos na Rodovia Amaral Peixoto continuam sendo freqüentes nos finais de semana e feriados. Mário Rozencwage explica
que os engarrafamentos só vão melhorar
com a duplicação de RJ-106, no trecho que
vai de Tribobó a Maricá, que já está sendo
concluída. Para o carnaval deste ano, o
DER, numa ação conjunta com o DNER e
a Secretaria Estadual de Saúde, montará
um esquema especial: é a chamada operação-verão. Nos postos da Polícia Rodoviária ficará uma ambulância do Corpo de
Bombeiros e um helicóptero à disposição
dos acidentados mais graves. Sem contar as
recomendações de praxe.
Pavimentada há 35 anos, a rodovia
apresenta situações singulares. Orlando
Oliveira, 46 anos, certamente é uma das
figuras mais conhecidas da Amaral Peixoto.
Não há quem passe pela estrada e ainda não
o tenha visto. "Desde que nasci estou
vendendo frutas", exagera. Aparentando
bem mais idade. Orlando vende frutas no

Na curva das sete cruzes, muitas histórias
histSrias de tragédias
tragedias provocadas pelo traçado
tragado e p

início da Serra desde menino. E não pretende mudar. "Essa estrada já é quase a minha
casa", conta. Ele não é o único: desde o
quilômetro zero da rodovia, cm Tribobó, já
são comuns os vendedores de beira de
estrada. Eduardo Souza, 14 anos, é um
deles. Morador de Caramujo, um bairro
próximo a Tribobó, ele fica todos os finais
de semana no início da estrada vendendo
cadeiras de praia c guarda-sóis. "Em dia de
engarrafamento, o movimento aumenta
bastante", confessa.
A Rodovia RJ-106, que tem vários
quilômetros com acostamento precário —
terra batida — e outros em que isso nem
existe, tem muitos trechos perigosos. São os
conhecidos pontos negros. A curva das sete
cruzes no bairro do Arsenal, em São Gonçalo, é um deles. Lcnilson Duarte, 30 anos,
dono de uma borracharia c uma birosca
próximos à curva, conta que ela recebeu
esse nome por lá ter ocorrido um acidente,
há mais de 20 anos, no qual morreram sete
pessoas de uma mesma família. Apesar do
perigo, tem gente que parece nem se importar. Como os rapazes de bicicleta que passam pelo lugar segurando em caminhões
para ganhar velocidade. Lenilson cita ainda
outras curvas: a do arrastão, que não tem
acostamento ou sinalização, e a curva do
vento, que fica em Rio do Ouro, também
indicada pelo DER como ponto negro. Era
assim também com a subida do Cala Boca.
"Havia um
problema no traçado da curva",
explica o presidente do DER. Além da
correção de traçado, foi feita uma terceira
pista. Essa faixa serve de alternativa para os
veículos mais pesados na subida, diminuindo também os engarrafamentos no local.
Nas 2h30 de viagem até Macaé, o que
mais se vê são as casinhas pitorescas há
beira da estrada. Contrastando com elas,

não é difícil encontrar algumas fazendas.
Talvez seja mais complicado achar uma
como a Santa Rita, que fica no 3° Distrito
de Maricá. Com 400 alqueires, uma sede
com 12 quartos e cerca de 50 empregados, a
fazenda de Leonardo Campos, morador de
São Francisco, é dedicada à criação de
cavalos campolinos. A fazenda possui 105
baias (onde ficam os cavalos) e um tatersal
(local onde se faz o leilão dos animais). No
Km 54 da rodovia, outra fazenda chama a
atenção: é a Fazenda Usina, que fica no
local da antiga Usina de Açúcar de Sampaio
Correia. Da antiga construção apenas sobraram algumas chaminés. Os 2.000 alqueires de terra foram divididos em várias
fazendas. Só nesse quilômetro, são quatro.
Gessel Fontes, que há seis anos é proprietário de uma delas, cria gado e manga-larga
marchador. "As terras da usina estão espalhadas por toda região", comenta.
Entre muitas casas de materiais de
construção, de piscinas pré-fabricadas, postos de gasolina, bares e lanchonetes, oficinas e borracheiros, há espaço também para
uma casa de queijos caseiros. Na localidade
de São José de Embassaí, Jairo Vieira, 45
anos, mantém a Casa JB Silva. Os queijos
vão desde o prato, o minas, até o brotinho e
o requeijão. Os doces também têm vez. São
de figo, manga, leite, abóbora e chuvisco.
Mas se você quiser tomar um leite tirado
diretamente da vaca, tem que dar sorte de
encontrar José Teixeira e sua charrete na
estrada. Teixeira costuma andar vários quilômetros pelo asfalto, e já possui fregueses
certos pela redondeza.
Do Trevo de Maricá, no Km 30, até a
entrada de Ponta Negra, outro local bastante procurado pelos veranistas, é um pulo.!
São apenas 10 quilômetros. Seguindo viagem, logo chega-se ao manguesal, que mar-

ca o início da Serra do Mato Grosso. Nos
seus seis quilômetros, a Serra possui curvas
com barreiras caídas que ainda são marcas
das chuvas do verão passado. Esse é um dos
trechos da RJ-106 que entrou no pacote do
Banco Mundial, que está realizando um
projeto de recuperação nos locais mais
afetados pelas enchentes no Estado do Rio.
Mas nem só de problemas vive a Serra. Ela
já tem pontos bem conhecidos e que já se
tornaram quase parada obrigatória para os
motoristas. Os vendedores de frutas são
uma delas.
Nilson Lima, 48 anos, trabalha há 15
anos como camelô de frutas na Serra do
Mato Grosso. Com a pele castigada do sol,
Nilson conta que já viu de tudo na estrada.
"Teve até
uma vez que tivemos que chamar
a Patrulha Rodoviária para separar um
casal que brigava aqui em frente", ri. Junto
à barraca de Nilson ficam, todo sábado e
domingo, mais seis ambulantes, só vendendo frutas da região. Tem das mais comuns
como a banana até o jambo. "Sempre paro
aqui, o preço é razoável e compensa porque
a fruta é boa", diz Cláudio Albuquerque, 42
anos, que estava indo com a família para
Cabo Frio. A maioria dos camelôs são
moradores da redondeza e fazem das frutas
apenas um trabalho de fim de semana. "Nos
dias de mais movimento dá até para tirar
NCzS 20", conta Antônio Souza, 53 anos,
também vendedor da estrada.
Em frente às barracas de frutas, fica
outro local conhecido dos motoristas menos
apressados. E uma pequena fonte, que,
segundo o camelô Antônio Souza, foi apelidada pelo próprio Amaral Peixoto de Fonte
Rui Barbosa. Algumas vezes o lugar chega
a ficar com fila de carros. Gente à procura
de água limpa e fresca, outros que apenas
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acostamcnto irregular comum em
cm toda a rodovia
rodovia^
pelo acostamento
aproveitam para colocar água no radiador
do carro. Era o caso de Tarcísio Barreto no
último fim de semana. Vindo de Icaraí em
direção a Iguaba Grande, Tarcísio aproveitou a fonte para dar uma descansadinha
com a mulher e os filhos e ainda dar uma
checada no carro, que estava esquentando
muito. Poucos quilômetros acima, fica a
Lanchonete da Serra, que funciona há.mais
de 15 anos e continua sendo muito procurada pelos viajantes. Lá se encontra desde o
cachorro-quente até o milho cozido, a pamonha e o pastel de siri.
Seguindo por Sampaio Correia até oacaxá já começam a aparecer os laranjais e os
muitos outdoors que anunciam a chegada à
Região dos Lagos. No Km 76 da Amaral
Peixoto chega-se a Saquarema, que é tradicionalmente conhecida pela preferência dos
surfistas e pela festa de Nossa Senhora de
Nazaré, no mês de setembro. Daí pra frente
é só praia e muito sol. Sente-se uma atmosfera diferente no ar, onde as árvores de
casuarinas ganham vez. A estrada continua
passando pela beira da Lagoa de Araruama,
por Iguabinha e chega em Iguaba Grande,
no Km 95, onde os muitos condomínios
chamam a atenção. Ainda em Iguaba,
pode-se encontrar uma estadia barata no Albergue da Juventude da Região dos Lagos,
que fica próximo à Rodovia RJ-106. Seguindo a pista, que margeia toda a Lagoa de
Iguaba Grande, passa-se pelo trecho das
salinas, características na região. Mais alguns quilômetros e chega-se a São Pedro
d Aldeia, Cabo Frio, depois Rio das Ostras
e Macaé. Está completa a Rota do Sol. É só
aproveitar!
Sofia Cerqueira

A extensão da
Amaral Peixoto
é marcada por
paisagens como
a Lagoa de
Araruama
e a
^^
^
(acima)
fazenda Santa
Rita (ao lado)
e por
por
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vendedor de
leite José
Teixeira e o
borracheiro
Lenilson (ao
centro, a partir
da esquerda)
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O niteroiense

MPB-4

saíram da cidade há
mais de 20 anos. Faziam
Eles
parte do Centro Popular
de Cultura de Niterói, não perdiam uma domingucira do Clube
Central c participavam de "rachás" de futebol na Praia de Icaraí. Nessa época, eles eram Rui,
Miltinho, Magro e Aquiles. Hoje
— como há muito tempo —, cies
são o MPB-4. Mudaram, mas não
abandonaram o barco. E agora
fazem o caminho inverso para desembarcar no projeto Summer
Show 89 do Plaza Shopping, nesta
quarta feira, às 21h,
Embora nunca tenham deixado ile freqüentar a cidade — a
família dos quatro ainda mora
aqui —, há muitos anos não faziam o percurso na barca. Geralmente, o passeio de genie famosa
na cantareira atrai a curiosidade
dos anônimos passageiros. Mas
desta vez foi diferente. Alheios à
curiosidade das pessoas — que,
tímidas, se contentavam a uma
olhadcla de viés para o grupo —,
os quatro MPBs recordavam o
tempo em que, ainda morando cm
Niterói e trabalhando no Rio, faziam o percurso cantando na varadinha de trás. "A gente cantava
em qualquer lugar, na rua, na
barca, no ônibus. Onde tinha rnais
de duas pessoas, a gente estava",
lembra Rui, que embora tenha
nascido em Cambuci, no interior
do Rio, viveu a juventude cm
Icaraí. Niteroiense mesmo só
Aquiles. Magro nasceu em Itaocara e Miltinho em Campos. Mas
todos lembram com certa nostalgia do bar Municipal, no Centro,
do Lc 1'etit Paris, que costumavam
freqüentar, e do CPC, onde se
conheceram. Até hoje, uma vez
ou outra, eles vêm passear em
Niterói. Há duassemans, Rui veio
ao Bar e Restaurante Steak House
e esticou até Jurujuba, na Praia de
Adão c Eva, onde costumavam
fazer serenata. "Aquela praia continua linda", diz ele. Outra lembrança marcante c do "jantar" no
Angu do Gomes, na Praça XV,
na volta dos
parada obrigatória
shows no Rio. "Depois ficou muito cansativo voltar para Niterói
todas as noites", conta Magro.
"Alugamos, os
quatro, um apartamento na Rua República do Peru,
em Copacabana. Eu c o Miltinho
dormíamos numa cama de casal, o
Magro na sala e o Aquiles no
quarto de empregada", lembra
Rui. Recordações de um tempo
difícil e de uma amizade longa e
duradoura, que este ano completa
25 anos.
Os quatro nao sabem de outro grupo
que tenha permanecido tanto tempo
junto, sem mudanças ou brigas. Por
isso, já pensam em pedir uma solicita
çâo para entrar no Guiness' Book, o
livro dos recordes. O segredo para
tanto tempo de boa convivência, para
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Aquiles (cm primeiro
Miltinho vêm
ve^mmemoraros25
comemorar os 25 anos de música
primciro plano).
piano), Rui, Magro e Mi'Itinho
musica e amizade
eles, é a identidade política e o aprendizado constante. "Com o tempo e a
maturidade, aprendemos a respeitar
espaços e conhecer o outro cm função
do conjunto", diz Aquiles. E para
comemorar os 25 anos deste duplo
casamento, nada mais apropriado do
que fazer um show com este tema.
Amigo é Pra Essas Coisas, tirado de
um antigo sucesso do grupo, deve
estrear cm março, com direito a disco
gravado ao vivo, no Canecão. "O
show do Plaza já 6 o embrião disso. O
tema foi escolhido exatamente porque
foi a amizade que permitiu que ficássemos juntos por tanto tempo",
completa Aquiles. No repertório, músicas
que falam de amigos como Amor de
índio, de Beto Guedes, Canção da
América, de Milton Nascimento e Fer-

nando Brant, e Paula e Be beto, de
Milton e Caetano.
A vida é a continuação da amizade
construída no palco. Eles costumam
visitar-se sempre, em casa ou no bar
de Rui, o Razão Social, em Botafogo.
"Quando estamos trabalhando,
já ficamos tempo suficiente juntos", diz
Miltinho. "Eles são muito chatos",
brinca Magro. "Não dá pra separar
porque nossos filhos são amigos",
reforça Aquiles. A prole é grande.
Juntando todos, são 11 filhos, entre 20
anos e sete meses. Desses, três já
seguem os passos dos pais e formam o
conjunto Segunda Época, que acompanha o MPB-4 desde o ano passado.
"E
a maior coincidência porque cada
um toca um instrumento diferente.
Quem sabe não vai surgir o MPB-8 ou

o MPB-4 II, quando a gente resolver
parar? brinca Rui. O Segunda Época é formado por Pedro, filho de
Aquiles, na guitarra, João, filho de
Rui, no baixo, e Marcos, filho de
Miltinho, na bateria. "Eles são da
maior competência", diz Magro, com
a isenção de quem não tem filho no
grupo. Por enquanto. Porque, em breve, deve entrar em cena, numa participação especial, Eduardo, de apenas 12
anos, no teclado. E aí o novo quarteto
estará completo. "É a continuação da
gcr.ie, literalmente. Fico pensando
que, se os meninos formarem mesmo
um grupo, o MPB-4 vai acabar se
torrando eterno", profetiza Rui. ToPatrícia Paladino
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cidade, o João Caetano está interditado.

Para
®

O João

reabrir
Caetano fecha

casa mais tradicional da
jpgjk cultura niteroiense está ináír <Sà terditada. São goteiras,
umidade e riscos de incêndio na instalação elétrica. Desde sua inauguração,
há 155 anos, o então Teatro Santa
Teresa, hoje Teatro Municipal João
Caetano, esteve constantemente em
obras. Com a mudança de prefeito, o
novo secretário de Cultura de Niterói,
Aníbal Bragança, autorizou a interdição do teatro."Isso já deveria ter
acontecido há mais tempo. Ele oferecia riscos às pessoas que estivessem lá
dentro", explica o arquiteto Mauro
Simões, da Fundação Niteroiense de
Arte (Funiarte).
O custo das obras de restauração é
muito elevado. A Prefeitura não dispõe de verbas específicas para a área
de cultura. A saída encontrada pelo
secretário Bragança foi a busca do
apoio do empresariado e a participação da comunidade. O objetivo é a
criação de uma Associação Pró-Teatro
Municipal de Niterói. "Ela segue os
moldes da Associação dos Amigos do

a

das ameaças de incêndio e para restauração completa

cortina

do

para reforma inspirado no

Cecília Meireles e do Teatro Municipai do Rio de Janeiro", esclarece
Aníbal. A princípio, já está formado
um comitê que integra três empresários, um publicitário e o próprio secretário. "Eu acho que para quem ganha
dinheiro aqui, o troco é o restabelecimento da grandeza dessa cidade", diz
José Dornas Maciel, presidente da
Associação dos Empresários do Mercado Imobiliário. A idéia não é a
dessas pessoas só na reparticipação
forma. "Elas terão um papel na política de ocupação desse espaço", garante
o secretário.
Nos últimos anos, O Teatro Municipal de Niterói tentou conciliar seu
funcionamento com as obras de reparo. O público e os artistas conviveram
com o ar condicionado ineficiente, a
iluminação do palco precária e infiltrações nos camarins. Em 1979, iniciouse uma reforma que durou quatro
anos. Mesmo assim, o teatro não ficou
livre de seus problemas. "Só foram
feitas coisas paliativas", declara Mauro Simões. Para o ator e diretor de

BOX

passado
Municipal do Rio

teatro Carlos Couto, que foi diretor
do Municipal de 83 a 85, não há
condições de reformar o teatro. "A
solução é entregá-lo à Fundação Nacional de Artes Cênicas", opina. Durante a gestão de Carlos Couto, o
teatro funcionou normalmente. "Nós
apresentamos peças infantis, óperas,
grupos teatrais de Niterói etc.", conta
ele. O grande sonho do ex-diretor é
transformar o Municipal num teatroescola, mas a Prefeitura nunca aceitou
essa idéia. "Um teatro com apenas
325 lugares não pode fazer o que o
Abel faz com mais de 500. Os políticos
só querem renda. Eles fazem do teatro
cavalete", acusa. Já a dramaturga
Anamaria Nunes, ganhadora do Prêmio Shell de melhor autora com a
Trianon, vai cobrar mupeça Geração
danças. "Os teatros da municipalidade
devem ser para a arte produzida em
Niterói", sempre. "Aqui nós já temos
sete teatros comerciais que dão preferência às peças do Rio", comenta.
Os planos para o Teatro Municipal
são muitos. "O projeto de reforma

será elaborado por uma firma especializada em restauração. Nós queremos
resgatar o máximo de sua originalidade", entende o arquiteto da Funiarte.
Segundo o Secretário de Cultura, as
obras devem começar logo após o
carnaval e, já no final do ano, os
niteroienses poderão ver o seu teatro
em condições ideais de funcionamento. A programação para a nova temporada é ambiciosa. "Nós queremos
fazer uma programação de alto nível
profissional. Estamos pensando em
criar condições para receber as avantpremières de grandes espetáculos",
planeja Aníbal. Por enquanto, os cinco funcionários que restaram no Teatro Municipal esperam ansiosos pela
volta das orquestras e das filmagens de
especiais de TV feitas no interior do
teatro. "A gente ama o João Caetano.
Esperamos que o Prefeito Jorge Roberto da Silveira também o ame",
acredita a bilheteira Célia Lopes
Coura.
Liane Gonçalves
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MOLDURAS
Rua 15 de Novembro, 82 Centro-Ntterói
Tels: 717-5827 ou 717-4305
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* INGLÊS
INGLES PARA
PARA CRIANÇAS A
PARTIR DE 4 ANOS
* Curso de férias intensivo
Inglês para viagem
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COLÉGIO NAVAL - EPCAR - EEAR
ES A - CEFET - ENCE
>V 1°m LUGAR EM ÍNDICES DE-S&
CURSO RIACHUELO
Inicio das aulas: dia 01 de Fevereiro.
RUA ANDRADE NEVES 143 - TEL.: 717-5924

Atenção! Poucas vagas,
turmas de 10 alunos.
* Matrículas abertas
para 1989
R. Gal. Pereira da Silva, 306 — Icaraí
Tels: 717-4123 * 710-6211
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DESIGN _ "M. PARANÁ
APART H. CCBERT. 2 qts
(ste) grs piscina sinal 21.600
Mil 714-0404/ 714-0505 BA
234 C. 15.324.
LVGA
013
AAMELIOR — RUA VISC
MORAIS ent. Dez-89
2p/'and> sláo, 3 qts (suíte), dep. car (2) 7133483 DI-313.
AAMELIOR — CCBERT
em const oond. fechado - slão, 3 qts (suíte),
dep, gaar (3), terraçáo 719-9483 DI-503.
DESIGN — "P Boa Viagem"
Salão + sl. 3 qts (3 ste). dep.
3 grs. varandas, 200 mil dôlares. 714-0404/714-0505. BA
313. C. 15.324.
DESIGN — "P.B.
VIAGEM" — Sl Qto
cz bh c/ varanda e gr.
Sinal 14 mil. 7140404/ 714-0505 BA
113 C. 15.324.
"P. B. VÍÃDESIGN
GEM" — Varanda sl qqto
gr. Sinal 15 mil. 714-0404/
714-0505 BA 107 C. 15.324.
DESIGN — "B. Viagem" Cobertura de 5 qts (2 ste). 5 grs.
+ varandas. Sinal 92.500.
714-0404/714-0505. BA 442.
C. 15.324.
DESIGN — "Ingá" Sl, 3
qts, bh, cp/cz. a.s, dep.
Só 36 Mil. 714-0404/
714-05

DESIGN — "B. Viagem" Cobertura do 5 qtta (2 stoe), 5
grs. -+- varandas. Sinal
714-0404/714-0505.
' 92.500.
BA 442. C. 15.324.
DESING — "P.B. VIAGEM
Varanda sl qto gr c/ vista p/
mar só 28 mil. 714-0404/
714-0505 BA 104 C. 15.324
GARDEN — BCA VIAGEM —
Res. 4 qtos salão copa e coz
c/despensa varanddào c/viista e garagem. Ligue Hoje.
Tel. 709-1639. CHECI J
2435.
DESiGN — "Ingá" Varanda, ai, 2 qts (ste),
dep, gr, quitado. 47 Mil.
714-0404/714-0505 BA
228. C.15.324.

!fínj©(o}

014

AAMELIOR — RUA
GASTÃO RUSCH (ICARAÍ), 1 p/and, vrdão
slão (74m2), 4 qts (2
suít) 4 b soe, gar (2)
719-9483 — 719-6819
Até 20hs DI-402.
AAMEUOR — Rua 5 de Julho
(ent. dez. 89) fte. 2 p/annd.
slão. 3 qtts (suíte), dep. gar
(2). 719-9483. Dl 308.

imóveis

BAIRfiO PIBÀJmHIKA linda któnet
c/varandio terreno 12 X 30 plano
murado pço 15.000 a vista Ti Ki
SETE 033 711-2S18 71W€29 — REF
5579
PlimiliSía ACUBCIO TOSSES
praia exc casa si 3qts (suite) pra
aa
ciara deps 2gare cobert T(íoda
caionia) pço 45.0C0 vista UHiElAn»Y
SOI 31$ 711-2215 71C-491E 7114629 REF 557«
AfuaiiE sai cimíi oi laim
WS E 0 U«'C0 BVESIISEUTO ÍUE
ESTA AÍBfTO « «SIAÇÕES GO £01CACO VOCÊ K>3*A LÜCSA E PODE
SUE 8AP1C3 TS AV SETE Uí 7112313 710-4516 711-4S23
CLfTRO PROX AO CORPO BOMBEIRO
ap ri 2i{ts arei sem pço 5.K0 a
rota ooteza eskb VEJA JA TR AV
SETE 338 711-2918 7104915
4629 REF 20070 711ICARi AP 2 UNIDADES POR AMAR 1J
anBS/M)bfcuh cor de ps c/qt0
qfcrwershrd
ocrit ptoister
tejs 31.708gari reta TS pçoAV STTE
338
711-2918 710-1316 711-4629 R£f
20058

ICÂSAI

AAMELIOR — RUA G.
PXTO and alto, sião
(34m1), 3 qts (surte), 2 b
soe, cop/cocz, gar 7199483 Até 20hs - DI-307.
AAMELIOR (CASA) — Trav.
Ant. Pedroo. sla, 3 qts. 2 b
soe. dep. etc. 67 mil novos.
719-9483. até 20 hs. Dl 604.
AAMEUOR — Rua L.
Trovão fte, sla, 1 qt°,
dep, gar 719-9483 7186819 Rua M. de Frias,
172 Dl 105.
AAMELIOR — RUA G.
PXTO and atto, slão
(34m2), 3 qts (surtes), 2
b soe, cop/coz, gar 7199483 Até 20hs — Dl307.

|

ICAfiAi a CKJTSUÇjC a p padrão
classe "A" andar exdúsivo 2vars
2sis
4qts (2 surtes) copa/coz de ps 3 vagas
nobnssimo local sir.al 35.000 saldo
financiamento
p/Bradesco
visite local plartagarantido
na loja «te a pena
mesmo REF 4135
AVALIAÇÃO E ÍBSA É KSISA SERIA
C02SUU QUEM ETTTJDE
FALE COM EtKSK CORaETCRES—
ICARAi 2a MEÍ PSLUA - Af linda
sls 3 qts 2 banhs decor deps 2
escnt altamente montado VEJA gariÁ
REF. 3410.
ICARAÍ CETEJ I* — loja no 2o (aso
em blindes 13.574 a vista UGUE
IA REF 7042.pco
fCAHAi POKTD S088E — Cotertura 1
andar 2sh 4qts suíte montadaper deps gar pço 130.000 cozsomante a
vista REF 8061.
ICARAI — Ap s! e qí° c/suite aa área
pca 15.000 a vista átimo para investir
UCUt JA REF 11S2.
esm missiso pàcsão
—iujuIAndari' çotkJo
5 vars 2 slões 4 qts
(2 suítes) ccpa/cnz deps 3 vagas tudo
lindo mesmo entreg maio 83 VISITE
HOJE REF 4136.

STÂ ROSA — Ap sl e qt° c/área gar
escnt andar ato exc localização sinal
13.000 prest 50.00 p/ Bamerindus
VEJA AGORA
ideal p/casal REF 119?.
ÍTACOATÍAÍIA RESJD AJ.T0 PADRÃO Juntinho praia var slão 3 qts suüe az
montada deps +anao terr 450SK
piscina, sauna pço 120.000 ac imóvel
REF 5549.
PEUOOTIBA — Exc para vender beje
casa ver sl 3 qts deps
termo
S80HZ27.755 acat. financgarUGUE VALE A PENA REF 5538.
STA ROSA — ótima casa sl 2 ambs 3
qts 2 banhs car az teto maravilhosa
cspa/coz deps churrasq teu SlQm2
local nobre 55.530 a vista
imed VEJA JApço REF 5552. posse
ROSA tilülSSMA RES CCLMW.
—STA Varandão
sl 2 ambs tab. corrida 5
ams/emb (3 suítes cJ desed)
qtscopa/ccz
ampla deps lavand sl ginastica jardim gar vários carros terr 480
hr tudo lindo UGUE AGC-RA REF 5557.
PESKniBA VILIA PttrSIÜSSC —
Local arborizado resid c/sacaca e slão
35nr 3 qts arms/eirb (suíte) caz
12nr deps 3 caros quintal graradinho todogar plano sinal
23.000
saído prest. 42.00 restam 5 anos VEJA
AGORA REF 5561.

Av. Sete de Setembro 338—leis.: 710-4916 - 711-2318
AAMELIOR — Cobertura
em const. terr. (78 m1),
3 qts (suite), 2 dep. gar
(3). 719-9483, até 20 hs.
Dl 501.
A AMELJOR — Rua Com.
Queiroz — 1P/ and. vdrão,
sião (56ma), 4 qt (2 suítes),
— 7719-9483
dep,
_ Dlgar— (2)4403.
DESIGN ICARAi — 1*
quadra, sl., 4 qts. (ste),
dep., 2 grs. Só 105 mil.
714-0404/714-0505 BA410 CRECI-15324.
DESIGN ICARAi — SI., 3
qts. (ste), dep., gr.,
montado. Só 62 mil.
714-0404/714-0505 BA302 CRECI-15324.

PARA

AAMELIOR — COOBERT. G. PEIXOTO terrr (70mJ) slão, 3 qts
(suite) dop gar (3) - 7199483 - 719-6819 - Dl502.
A AMELJOR — Cond fechado — 1 p/ and. vrda, slão, 4
qts (2 surtes),— dep, gar (3)
—
719-9483 718-6819 —
Dl — 405.
A AMELIOR — 1 p/ and, slâo
(34ma), 3 qts (suíte), 2 b
soe, cop/ coz, dep, gar,
NCz$ 64 780 — 718-6819 —
Dl — 310.
A AMEUOR — Rua Ot. Carneiro (1* qdra) 1 p/ and.
vrda, slão. ssla almoço, 3
dep,
qts (suite), cop/ coz,
719-9483 — 718gar (3),
6819 — Dl — 311.

AAMELIOR — Rua 5 de Julho
(ent. dez. 89) fte. 2 p/and.
slão, 3 qts (suíte), dep. gar
(2). 719-9483. Dl 308.
DESIGN — "Icaraí" 1a quadra
2 sls 4 qts (c/ armários) 2 bhs
dep e gr total 120 mil. 7140404/ 714-0505 EA 400 C.
15.324.
DESIGN — "P. ICARAI" COBERTURA — C/ 3 sls 4 qts
piscina e outros. Só 150 mil.
714-0404/ 714-0505 BA 405
C. 15.3324.
DESIGN — "P. ICARAI" —
Salão 4 sts (ste) dep cp/ cz e
gr Só 136 mil 714-0404/ 7140505 BA 408 C. 15.324.
DESIGN — "Icara.i" só
hoje, sl qto bh cz a.s só
16 mil, 714-0404/ 7140505 BA 109 C.15.324.

DESIGN — "Icaraí" sl 3 qts
(ste) dep gr só 74 mif. aceita
casa S Francisco
714-0404/
714-0505 BA 300 C 15.324
"P.
DESIGN —
ICARAi — Sl
qto cz bh dep e gar Só 25
mil. 714-0404/ 714-0505 BA
102 C. 15.324
DESIGN — "Icaraí" sl 3 qts 2
bhs 1 lavabo dep e gr todo
montado só 68 mil 714-0404/
714-0505 BA 325 C 15.324
DESSGN — "Icaraí" sl
qto cz a.s dep e gr só 26
mil 714-0404/ 714-0505
BA 108 C.15.324.
DESIGN — "Icaraí" varanda 3
qts (ste) dep 2 grs só 71 mil
714-0404/ 714-0505 EA 318
C.15.324
DESIGN — "P Icaraí" A
mmelhor cobertura da praia 4
qt£ indescritível quinada 364
mil 714-0404/ 714-0505 BA
404 C. 15324
DESIGN T. MACEDO —
Icarai, s!., 3 qts. (ste)
dep., gr. Só 55 mil. 7140505/ 714-0404 BA-303
CRECI-15324.
DESIGN — ••ICARAi" Ia Quadra sl 3 qts (ste) ddep e gr
Base 74 mil 714-0404/ 7140505 BA 320 C 15.324
DESIGN — "P Icaraí" 2 sls 1
saleta 3 qts ((ste) closed -+- j.
invernno toai 154 mil 7140404/ 714-0505 BA 319
C. 15.324.
DESIGN — "ICARAI" — Vazio sl 2 qts
dep gar. Só 40.300
mil. 714-0404/ 7140505 BA 215 C.
15324.
DESIGN — "ICARAI" — Sl 2 qts bh cz
dep gar. Só 35 mil
714-0404 / 714-0505
BA 212 C. 15324.
DESIGN — "Icaraí" cobert.
triplex sls 3 qts (ste) dep e 2
grs sinal 82 mil. 714-0404/
714-0505 BA 306 C 15 324
DESIGN — "Icaraí" saláo 4
qts (ste 2) varandas dep 2
grs. Vir 123 mil 714-0404/
714-0505 BA 401 C 15 324

ANUNCIAR

NESTE

SUPLEMENTO

DESIGN "Icaraí" sl 3 qts
(ste) cp/cz dep e gr sinal 25
mil 714-0404/ 714-0505 BA
315 C 15.324
DESIGN — "Icaraí" vazio sl 3
qts (ste) dep e gr s.o 50.600
mil 714-0404/ 714-0505 3A
318 C 15.324
DESIGN ICARAÍ — Salão, 4 qts. (ste), 2 qts.
emp., gr. Base 107 mil.
714-0404/714-0505 BA416 CRECI-15324.
DESINGN — "ICARAi" 1a
Quadra sl 3 qts (ste) dep e gr
Base 74 mil 714-0404/ 7120505 BA 320 C. 15.324
DESIGN — "P Icaraí" sl 4 qts
c/ gr c/ vista total mar sol
da manhã andar altop/ sinal 65
mil saldo pequeno 715-0404/
714-0505 BA 402 C 15 324
AAMEUOR PRAIA — Fte. arv
d'afto. slào. 4 qts (suíte),
amrs. dep. gar 719-9483
718-6819 até 20 hs Dl 410
SAO
FRANCISCO
015
AAMEUOR — Casa Av.
Roosevelt, 3 pavt°s, 4
salas, 5 qts (2 suites),
dap, qtal, gar etc. 7199483. Dl 601.
AAiVíEUOR — Preciso
com urgência (cliente
ccerto) terreno (3) em
São Francisco (pode
ser sm encosta) 7199483 718-5819.
— Preciso
AATENCAO "certo",
alup/ cliente
gar casa em São Fco
(temporada) 6 meses
719-9483 falar srs Llc,inio/ Ant° Carlos. *
DESIGN — "S. FRANCISCO"
— Miolinho terreno todo murado c/360 m* Só40 Mil 7140404/ 714-0505 BA 608 C
15.324
DESIGN S. FRANCISCO
— Casa de 3 qts. (ste),
dep. e gr. Só 74 mil.
714-0505/714-0404 BA513 CRECI-15324.
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1111

IMÓVEIS

Para seu maior conforto inauguramos a mais nova loja em Itaipu:
— Estrada de Itaipu. 43 — Tel: 7094343
Oferecemos agora dois pontos de venda em Itaipu:
.
FILIAL' Estrada de Itaipu, 43 — Tel: 7094343
de corretores mais
MATRIZ: Estrada de Itaipu, 1945 Lj 106 - Tels: 7091653/7094677 Ve^ com aequif*
especializada, as melhores ofertas do mercado: EXCLUSIVIDADE LOOK IMÓVEIS

JUNTINHO A PRAIA — Excel, resid. 02
pavi". 04 qts larms emb) (suite), coi.
montada, deps compl. gar. (02 carros),
pise, ótimo quintal. Preço 12 000 Otns
om 03 pagt°. LI: 870

CAMBOINHAS — Excel. casa. ótimo local, 02 pavt°. terraço d linda vista p/ mar,
02 sis. 05 qts arms emb . copa/coz.. deps
compl. var. gar. Vale a pena ver mesmo.
Preço: 16 000 Otns. LI: 875

SÃO FRANCISCO — Linda resid.. 02
salas, 04 qts (arm./suite decor.). copa e
coz., deps compl.. gar. (02 carros), pise.,
sauna, jardim, tudo muito bonito. LIGUE
JÁ. LI: 877

QDA DA PRAIA — Rua asfaltada, excel
casa si. 03 qts, demais deps, terreno
360mts. gar., quintal Preço p.' vender
hoio. só 65 milh. LI: 883

PIRAT1NINGA — Excel, local, ótima casa.
var. salão. 04 qts (suites), copa/coz.. deps
compl,, gar. (03 carros), 02 lotes. Sinal: 70
milh. + saldo C.E.F. MOLEZA MESMO.
LI: 850

P1RATININGA — No trevo. ót. casa vazia,
p/ vender hoje, var., sl. 03 qts. +demais
saldo,
deps. quintal, gar. Sinal: 26 milh.
prest. 47 mil. Chaves no ato. LI: 815

JT° AV. CENTRAL — Excel local, casa
I V. real oprt.. 02 sis. 03 qts (02 suites)
coz . ampla, domais deps . var., gar Preço: p/ vondor hojo 48 milh Ligue jà LI:
849

CONDOMÍNIO — Resid.. fino acabt°. 02
pavt°. 02 sis. 05 qts (suite). copa'coz.
ampla, deps compl. gar.. varandas, pise.,
sauna. jardins Preço: 115.000 dólares. LI:
833

CONDOMÍNIO — Mansão alto gabarito,
vista espetacular, salào (80mts). 04 qts
(arm/sulte). copa e coz. lindas, deps
compl.. gar.. var.. pise., sauna. jardins.
Ligue agora. LI: 878

PENDOTIBA — Resid alto podrâo. torrono 4 500 mts. Imda vista p/mar. salào (03
omb). sl |antar, 04 qts (suite) 02 terraços,
var. gar Tudo maravilhoso, vòrias árvores
frutíferas. Lkjuo já. Preço 12 000 Otns
LI: 855
CONDOMÍNIO Rosid maravilhosa, fino
acbt°. varandíio. salio (03 ambs). 04 qts
(suítoctosod). copa/coz., deps.. pise . sauna. si jogos, sl ropouso, jardins, gar. (03
carros), tudo muito Imdo mesmo Veja
Ac/apt° 03 qts p/ pagt° LI: 844
agora

PtRATININGA — Juntinho praia, excel.
casa. sala (03 ambs). 03 qts arms emb.
(suite), copa'coz„ deps compl.. gar.. pise.,
milh..
jardim, tudo muito lindo. Preço: 95
ac/ finac. LIGUE JÁ. LI: 842

CONDOMÍNIO MAIS TRADICIONAL DA
REGIÃO — Resid. vazia, salão (90mts). 04
qts (suíte decor ), closed. coz. kit. sl jantar,
deps. lavand.. jardins, pise., sauna. Base:
160 milh. LI: 884

COND. UBÁ TERRA NOVA — Resid. 1o
loc., fino acabt". salão (02 ambs). 03 qts
(sulte/closed). copa/ coz. lindas, deps
compl. varandâo c/ lindo visual, gar.. salão
jogos Ligue/veta/compre hoje. Ac/apt° pl
pagt°. LI: 846

PtRATININGA — Próx. Barravento. linda
resid.. em 02 lotes, salào. 03 Qts arms
(suite), copa e coz.. deps. gar.. anexo casa
sl. 02 qts. pise., deck. bar. jardins, gar. (03
carros). Preço: 15.000 Otns. Vale a pena
ver. LI: 818

THATY — Condomínio Ubá
THATY — ITAIPU — Carro- AItaipu
DCSION — "9. FRAN- DESIGN — "Sta. Rosa"
ma completamen¦ PENDOTIBA Anho
existente lote morado te plano517ótimo
CISCO" — Twrreno d Sl. 2 qts (ste), dep e gr.
ITAIPU
4 000m' «m aciivt) Sô 11 Mil Sinal 25 Mil. 714com benfeitoria 420m* ótimo Ligue e marqueinvestimento.
sua visita
investimento ligue agora TY TY-7/016. 709-2093.
71.10404.' 714 0506 BA 619
709PIRATINXNGA
0404/714-0505 BA 206.
7/ 007 709-2093 709-3248
C 15 324
3248.
018
A THATY — OPORTUNIDA- A THATY — BAWRO 8TO
DtSKJN — "S FRANCISCO C. 15.324.
- R Xingu casa C sl 4 qts
MARAVISTA res. salão
— ITAIPÚ ao lado DE coz
2 lotes juntos
terr. amplo quintal ANTÔNIOao —asfalto
dop Qf ptscma sô 90 Mil. 714- DESIGN — "Pé Peque- AdoTHATY
ligue agoRmcáo Gaúcho lote plano qto
25 000.00 Ligue já próximo
apenas
0404; 714 0606 BA 586 C. no" Sl. 2 qts. cz. bh, próximo
6
asfalto
o
marque
ao
sua visita TY
ra
e
preço
TY
709-3248
709-2093
18.324
TY
lavabo o gr. Sinal 18 brincadeira L»gue agora
7/006. 709-2093 709-3248.
6/064.
Mll„ 714-0404/714- 7/009 709-2093 709-3248
SANTA
— Itaipu Maravis—
A
CONDOMÍNIO
A
THATY
0505 BA 201. C. 15.324. A THATY — Excelente resi- ALDEIA de Itaipu raridade taTHHATY
raridade. 3 lotes juntos
ROSA
1.080
m*. Ligue ago750m*
completamente
plano
planos.
Rua
asfaltada,
dônoa
próx»DESIGN — "M. Torras" mo ao comôrcio Sala. 3 qtos. Ligue agora e marque sua ra ótimo preço. TY 7/032.
709-3248.
709-2093.
709-2093
TY
7/013
visita
Só
bh
oie
cx,
ote
3
Sl, qts,
1 suite, dop . qu.ntal e garagr.
112 mil. 714-0404// gem Apenas 6 000 OTN's. 7709-3248
A TTHATY — PIRATTININGA
DCSION — "8t« Rom" R. 714-0505.
Ligue
já . 709-2093709-3248. A THATY — Quem procura Acurcio Torres lote maraviBA
312.
hagual casa. 2 ala. 4 qta
lhoso 420m* Ligue e marque
localização
Excelente
C.15.324.
A THATY — CONDOMÍNIO acha.
salèo3qtos. 1 suite sua visita TY 7/057 709-2093
¦— Ubá III excelente reskjôn- res. pise cop/coz
DESIQN — "STA ROSA" —
gar. Ligue: 709-3248.
amplo salão 3 amb 3 qtos ampla
CasarAo c/ 3 sis 4 qta Isto) CLASSIFICADOS JB cia
1 suite cop/ coz lav. ligue e 709-2093/709-3248.
DESIGN PtRATININGA
dop o gr (locai not>r«) sô 75 580-5522 Anuncie por te- marque
sua visita TY 61 026 A THATY — CASA EM CONS- — Terreno plano
M.l 714 0404/ 714 0505 BA
lefone de 2* a 6' feira para 709-2093 709-3248
568 C 15 324
TRUÇÁO para vocô com c/513m*. Só 5 mil. 7141.000 OTN's de smal sala 3 0404/714-0505 BA-615
DESIQN "V Brasil" il qto todas as edições até às 18 A THATY — Ligue pois esta- qtos
quintal e gar. Ligue
rn»l
11)
horas, para as edições de mos ôs suas ordens. Nem agora dep.
c* bri dop o gr smal
marque sua visita TY CRECI-15324.
714 0404714 0505 BA 112 domingo e 2a feira até às todos os nossos imóveis es- 6061 e709-2093
709-3248. DESIQN — "Itaipu" Casa c/sl.
C 15 324
tão anunciados ligue e com20 horas de sexta-feira.
709-3248
709-2093
2 qts. bh. lavabo. cp/cz. gr
p-ovo
"Stn
—
Roso" R
DESIQN
A THATY — CAM- sinal
6.500 mil. 714itaguai casa, 2 sis. 4 q»s Isto),
—
0404/714-0505 BA 505.
—
Maravlstaa
A
THATY
Lote
BOINHAS
dop 0 gr Sô 61 700 Mil 714FONSECA
15.324.
C
atrôs do Posto Monxa 550 m3 no picolés rari0404; 714-0505 BA 527.
localização privilegiada
DESIQN — "ITAIPU" — Est
C 15 324
dade mesmo ligue Colonial, sl. 2 qts. quintal valigue
e
marque
"Sta
plano
Rosa" Casa.
DESIQN —
renda piscina gr. sinal. 17 mil.
sua visita. TY 7/025. agora TY 7/ 012 709- 714-0404/
Sl. 2 qts cp-'cz, bh. quintal Sô 017
714-0505 BA.
709-2093. 709-3248.
20 M.l 714 0404/ 714-0505
2093 709-3248.
5000 — C 15.324.
BA S04 C 11)324
"Fonseca"
—
DESIGN
DESIGN — "V. Brasil" cond. fechado apt° sl 2
Sl, 2 qts, bh. cx, dep e qts c/ gr sinal 9 mil 714gr. quitado. 36 Ml. 714- 0404/ 714-0505 BA 218
0404/714-0505 BA 240. C. 15.324.
EtíÊüu[8S>
C 15.324.
— ' Fonseca" Em
DESIQN
apt° sl 2 qts cJ gr
DESIQN — "Sta Rosa" Casa condomínio
714
do vila cJ 2 qts. copa o cx Sô sinal 7 m.l 714C 0404/
A
15 324
38 M.l 714 0404/ 714 0505 0505 BA 202
"Fonseca"
BA 508 C 15 321
—
vararv
DESIQN
DESIQN — "STA ROSA" — da sl qto cz bh a s gr smal 6
SI 3 qts (MO) dop o gr sinal M.l 714 00404/ 714-0505 BA
40 800 M.l. 714 040-1/ 714 101 C 15 324
Fale com quem entende.
0505 BA 308 C 15 324
DESIQN — "FONSECA" — O
ci
dop
o
2
melhor
sl
qts
gr
Solidez e tranqüilidade na compra/venCLASSIFICADOS JB Smal
sô 10 mil 714-0404/
580-5522 Anuncie por te- 7 *i 4-0505 BA 221 C 15 324
da e avaliação do seu imóvel.
lefone de 2* a 6' feira para DESIGN — "Fonseca" sl
"L"
todas as edições até às 18 em
2 qts dep gr
Estr. Celso Peçanha, 4830 Lj. 2 Tels: 709-0202/709-2788
horas, para as edições de sinal 15 mil 714-0404//
domingo e 2* feira até às 714-0505 BA 203 C.
15.324.
20 horas de sexta-feira

CONDOMÍNIO — Casa alto padrão, vista
maravilhosa, salão (02 ambs), 04 qts (suite), copa'coz. amplas, deps, var., gar..
piscina^eck. jardins. Ligue já. LI: 871
OPORTUNIDADE — Casa linda, fte p/ Av.
Central, sl. 02 qts. quintal amplo, deps
compl.. gar.. 02 vars, terreno 475mts.
Preço: 30 milh. MOLEZA MESMO. LI: 848
AV. CENTRAL — Ótima casa. 1" loc.. sl.
03 qts (suíte), coz. ampla, deps comple..
var.. gar. Preço: 6.000 Otns. LI: 868
VTTAL BRASIL — Resid. maravilhosa. 03
sis. 04 qts arm. emb. (suite decor.). copa/coz. kit. deps. compl.. gar. Vale a pena
ver. Preço. 90 milh. LI: 878
PtRATININGA — Casa 1a loc.. excel. local,
sl. 03 qts (suite), var.. gar. (02 carros), deps
compl.. quintal. Excel. cond. pagt0 Ligue
agora. LI: 864
LIVRE-SE DO ALUGUEL —Casinha linda,
junto Av. Central, sl. 02 qts. var., gar.. deps
compl.. quintal. Sinal: 14.000 + saldo
C.E.F., prest. 140.00. Chaves no ato. LI:
840

DESIGN — "P1RAT1NINGA"
1* Quadra casa de 4 qts
(ata) c/ piscina + anexo só
74 Mil. 714-0404/ 714-0605
BA 567 C.15.324.
QARDEN — Cond. Ubá IV —
Itaipu. ótimo lote. acltve lateral. bom local. Ligue jâ: 7091639. CRECI J-2435.
QARDEN ITAIPU — Junto à
praia. MINI-COND. res. duplex. sala coz americana, 2
qtos c/varanda. 2 wc. LIGUE
HOJE. Tel. 709-1639. CRECI
J-2435.
QARDEN — Cond.. Ubá VII —
Pendotiba — bom lote em
aclrve c/ 7800mJ e bela vista
LIGUE HOJE. 709-16339
CRECI J.2435.
—
GROTTÀO
QARDEN
— exc. lote Cond.
800mm*. pequeno declive c/vista sô NCzS
10.0000. LIGUE 709-1639.
CRECCI J. 2435.
QARDEN — rTAlPU — Res .
Nova. 2 salas 3 qts/sulte
Junta aao asfalto em rrua
calçada e tranqüila. LIGUE
HOJE—Tel. 709-1639. CRECl J. 2435.
QARDEN — Cond. Ubá III —
Itaipu. Lindo lote plano.
800m». c/duass frentes. LIGUE HOJE — 709-1639
CRECI J. 2435.
QARDEN — Cond. Ubá Perv
dotiba. bela res. 3 qts. saláao.
coz. wc e dep. emp. Sinal +
SFH. Ligue hoje tel. 7091639. CRECI J 2435.
QARDEN — Cond. Ubá I excelente lote totalmente plano
480m2. pronto para construir.
Piscina, sauna e lazer. LIGUE
Tel. 709-1639 CRECI J. 2435.
GARDEN — Cond. Ubá VPendotiba. 4 lotes
c1
vista panorâmica. 500juntos
m* cada. vende separado, aceita
carro como pgto. Ligue hoje.
Tel.: 703-1639. CRECI J2435.
GARDEN — ITAIPU exc. opor
tunidade 6 lotes juntos e pianoos. próx. ao Rincão o asfaalto. Só NCzS 28.000. LIGUE HOJE — Tel 709-1639.
CRECI J. 2435.

¦ demais
BAIRROS
019
DESIQN — "C.. Frio" Condomlnio — Casa c/2 qts quintall
e gr sinal 10 mil. 714-0404/
714-0505 BA 519. C.15.324
CLASSIFICADOS JB
580-5522 Anuncie por telefone de 2* a 6' feira para
todas as edições até às 18
horas, para as edições de
domingo e 2" feira até às
20 horas de sexta-feira.
IMÓVEIS
COMERCIAIS
INDUSTRIAIS
020
DESIGN — "ICARAl"
Conjunto de 3 SIs comerciais
tipo cobertura + terraço Só
123 Mil. 714-0404.'714-0505
BA 703 C 15 324.
DESING CENTRO — SaIa comercial c/40 m2.
Só 11 mil. 7140404/714-0505 BA-711
CRECI-15324.
SAO GONQALO
021
AAMEUOR — Centro clínico São Gonçalo —
Rua Salvatori, 40, sala
comercial (90m*) em
constr. 719-9483.
CLASSIFICADOS JB
580-5522 Anuncie por telefone de 2' a 6a feira para
todas as edições até às 18
horas, para as edições de
domingo e 2a feira até às
20 horas de sexta-feira.
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ttXZ
1,31
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I
Em qualquer caixa do CB você troca o seu
cheque-ouro do Banco
Bancododo Brasil
V
no valor de a té NCzS 50,00. agora
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Lingüiça
^ ^
p/churrasco chequo-ourodo
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Arroz branco
Perdigão Kg
^
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Desinfetante
' .M&0x-% k.'i&.£,'-\f
Bjafta
T?
" Desinfetante
'VT- •
™
Whitak eucalipto 750 ml
ml
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J
Costela salgada Kg
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Kg ft OQ .i^gass?
|v
**
7
0,29
1
U,£cJ

AJf

J

—SMJ
•
Alpina
Mar9arinaA|Pina
Queijo
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Margarina
Queijo mussarela
VW1. *¦
Bn-710
\
2509fi9Q
250 g n OQ K9
limpeza
Pano
limpeza
'"¦
de
-^^yWWm
0 C\(\
Agua
Aguasanitaria
sanitária
Perfex
c/5
Perfexc/5
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»ailg^
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ml
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95
fek
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lanchao
Queijo prato lanchão
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Curativo Band-Aid
Band-Aid 3 Qfj
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transparente
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Sublime c/4
jSGaS. Sublime
c/4
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4
n
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Desodorante
Kg -1 nc
0,93
SSST
f ^
Contouré
<SlS0>82
K<
1,95
I Ijagwaii;ii
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diversos
'
diversos 70 ml
ml
Salsicha viena
0,30
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^8^
Detergente em pó
po
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Belprato Kg
07
300
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480 ml 4 HA
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Imperio
Papel higiênico
Império Kg
\is.v
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a —VÍI..,_ y Karino c/4 ft 7
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Condicionador
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•* QJ1 \jt'~
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Wella Balsam
Balsam
l;Oj
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&[/
BpH^#
V
b
250
ml H Qft
250,",
1.90
\|0mm/
m
^
m &
tg,
Toalha de papel
Salsichão
Sanito
t"—
papel
Saco p/lixo Sanito
Fósforo
Fosforo Olho
Creme Amor do
Olho
do Salsichao
|
c/2
Kitchen c/2
Impeno ' "'
Império
simples c/10
c/10
20/40 litros
60/100 litros
litros
gift'
,—, Campo p/massagem
p/massagem
200
2C' 9
0,90
0,23
I
0,70
0,70
W m 1
0,18
0,29
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J
J[K91,65
m*F,,k
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PREÇOS
PREQOS COM DESCONTO COMERCIAL VALIDOS DE 30/01/89 A11/02/89, NAS LOJAS CB DO ESTADO DO
DO
ENQUANTO
DURAREM
NOSSOS
ESTOQUES.
APÓS
PRECOS DOS PRODUTOS
APOS ESTE PERÍODO
PERIODO OS PREÇOS
RIO DE JANEIRO. OU
VOLTARÃO
VOLTARAO AO TABELAMENTO/CONGELAMENTO.
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CERVEJAS E REFRIGERANTES PELO
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OFERTAS

VÁLIDAS
DE
30/01/89
Maionese
Hellmann's
'isS©
V
Y^
250 g
a
^i!!|vn^

A

11/02/89.

Azeitona
verde
' Uli: ;\\ vl Arisco
e^), vidro
200 g
Sardinha
^Ococfl
Jangada
135
^
g
Polpa de tomate
0,47
»/iL^?7
,
Salsicha Anglo Ervilha Jurema Molho de tomate Pomodoro520 g
Leite
0,42
Pomarola35°9
18o g
condensado
200 g 0 32
054
0,49
Geléiade
Mococa395q
0,59
mocotó Mopp^
Catchup ,
0,79
Castanha de
Inbasa
Cica /;1
Patê Crem
CâjU Jâíld3Íâ
200
g
|j4pa»f:T-íl:li^
Swift 120 g
400 g
Massa Adria
sêmola Kg
0,38
creme
0,38
0,85
«Éll 0,95
Caldo Maggi
leite
Creme
de
?®,eite
Pêssego em
69 g
0,22
Nestlé 300 g
calda Colombo
&*><*>
¦¦<
Gelatina
•
"'IS^uy
6
400 g 0,97
Batata Ruffles
0,89
Q-Gel
85 g
simples/rich
Biscoito cream
««Sm
_
0,18
Sl|§lj£ cream/smoked
cracker Triunfo
—W
^iv.«tv ham 80 g
, barra
200 g 0
31
<*Hwatai
<3Vka
0,59
Sal refinado
Globo Kg
0,13

Pão de fôrma CB
500 g 0,33

/^
1
M
|l;j fYtnjpdfcl
^-sbM
i
i
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i

Agua mineral
Minalba
1500 ml
** ;'pf;

Pão de
hot-dog
0/10 0,29

Suco de caju
Jandaia
500 ml
0,37

Leite de coco
Menina 200 ml
hamburgerc/8 0,45

S®

Aguardente
Caninha da
Roça 600 ml
0,36

unnaBB

Aperitivo
BitterCampari
900 ml
3,80 c

BBB3
C5»
•"'J-V:>r»(M»- 1i

Suco de caju Jandaia
pronto para beber
250 n"
0,19

Chá-mate Real
200 g 0,44

A

Cerveja Skol
350 ml
Agua mineral
Petrópolis
1500 ml
0,24

Vodka Smirnoff
1000 ml

m

iJ^ss

Suco de
maracujá
Jandaia
500 ml

Vodka Baikal
1000 ml
1,20
,20,—;

%
5.
Açúcar União/
Da Barra Kg

Conhaque
Dreher970 ml
1,90

Vodka Kovak
970 ml

%2BÊ
Whisky
Old Eight
1000 ml
7,80

