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Táxis não 
podem

usar 
pára-brisas

em vidro « fumê»

A partir de segunda-feira o De-

partamento Estadual de Trânsi-

to (Detrari) estará fazendo a

apreensão de todos os táxis que

estiverem circulando de manei-

ra irregular com os pára-brisas

em vidro fumê ou espelhado. A

determinação é do diretor do ór-

gão, Orleílson Guimarães, se-

gundo a qual, os táxis devem

apresentar 75% de visibilidade

no pára-brisa dianteiro e de 35%

no traseiro (página 12).

Sul-americanos

sem chances de

vencer no Peru

Quatro pilotos brasileiros estão

disputando o «Rali dos Incas»,

no Peru. Esta é a terceira edição

da prova, que a partir do ano

passado é exclusiva para motos.

Serão aproximadamente 4 mil

quilômetros de percurso, na re-

gião central daquele país, ao fi-

nal dos quais dificilmente um

piloto sul-americano estará en-

tre os vencedores. O «Rali dos

Incas» começou no dia 5 e ter-

mina hoje (página 09)
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Águas do rio Negro no Porto de

Manaus assinalam uma vazante

de 2 centímetros nas últimas 24

horas na escala da Portobrás de

Manaus.

A cota hoje sobre o nível do mar

é 29.28/11.

Manaus, Domingo, 16 de Julho de 1989 N° 34.949 Exemplar: NCzS 1,20

Ônibus 
grátis 

aos

estudantes é legal

Os estudantes da rede públi-
ca de ensino, de primeiro e se-

gundo graus, têm assegurada

na Constituição Federal a isen-

çâo do pagamento de trans-

porte coletivo e devem fazer
valer os seus direitos. Quem
garante é o presidente em
exercício, da Assembléia Le-

gislativa do Estado, deputado

Manoel do Carmo Chaves

(PDC), que inclusive se coloca

á disposição das lideranças es-
tudantis para defendê-los na
Constituinte. Segundo Manoel
do Carmo Chaves a lei que as-
segura a gratuidade no trans-

porte coletivo para os
estudantes está em vigor des-
de o último dia três de julho,
data em que a Lei n° 32, de 20
de junho de 1989, foi publica-
da no Diário Oficial (página
03).

Amanhã, Congresso

põe 
CEF em «xeque»

Eaaa cana vai acontacar »m brava. Já aa ancontra agalidada uma vitlta da Briiola ao Praaldanta

Brizola e Sarney 

juntos

para 

neutralizar Collor

Na ofensiva que começou a

ser deflagrada pela adminis

traçáo federal, contra o presi-
denciável do PRN, Fernando

Collor de Mello, pode estar o

inicio de um estranho acordo

a ser formalizado entre o PDT

e o governo José Sarney. Como

Leonel Brizola vem sendo sem-

r.

re favorecido com o segundo

ugar, nos Índices das pesqui-
sas eleitorais até aqui realiza-

das, a idéia seria a de

fortalecer o seu pleito, em tro-

ca de um «abrandamento» de

suas criticas ao Palácio do Pia-

nalto. Circulam informações,

em Brasília, de que um dossiê

contra a gestão administrativa

de Collor, em Alagoas, conten-

do dados comprometedores ao

«caçador de marajás», foi en-

tregue ao ministro da Justiça,
Oscar Dias Corrêa, que o toma

ria público pondo fim a moral,

até agora, inabalada, de Collor

(página OS).

Termina na segunda-feira o

prazo fixado pelo Congresso

Nacional para que a Caixa Eco-

nômica Federal (CEF) envie

àquele Poder informações so-

bre o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), aten

dendo solicitação da deputada

Irma Passoni, do PT paulista
No documento enviado no úl

timo dia 15 de junho ao Minis

tério da Fazenda, a quem está

subordinada a CEF, o Congres

so quer saber onde está o di
nheiro dos trabalhadores que
contribuem com o FGTS e, ain

da, 
qual 

a sua destinaçâo. Se-

gundo a assessoria de impren-

sa da Caixa, o FGTS

movimenta cerca de NCz$ 25

bilhões qite são aplicados na

habitação, saneamento básico

e infra-estrutura urbana. Ape-

sar dessas garantias, a CEF

náo fornece dados que com-

provem as aplicações e outros

ue indiquem a real situação

o FGTS. São essas informa-

ções que o Congresso quer, até

segunda feira, e que a Caixa é

obrigada a fornecer como pre-
vê a Constituição (página 07).

Passagens aéreas

mais caras 29,48%

Sedema 
realiza uma

caminhada 
ecológica

A partir de hoje as passagens
aéreas estão 29,48% mais ca-

ras. Este é o quinto aumento

do ano, acumulando um rea

Juste de 183,73% desde janei-
ro, sobre as linhas domésticas

As tarifas aeroportuárias fo-

ram reajustadas em trinta e

três ponto sessenta por cento

Os serviços de comunicação e

dos auxílios â navegação em

rota sofreram um aumento de

35,58%. O usuário que já tenha

comprado sua passagem e náo

utilizado, fica obrigado a 
pa-

gar os custos adicionais aos

reajustes nas taxas de serviços

de embarque (página 08).

Amanhã, a partir das 9 ho

ras, a Secretaria Municipal

do Meio Ambiente, aprovei

tando as comemorações do

teçã

Amazônica, dá inicio a uma

IÇO

Dia de Proteção da Floresta

campanha de conscientiza-

ção aa sociedade sobre a ne-
cessidade de preservação da

ecologia, como fator deter

minante «para sobrevivên

cia do próprio homem» A

programação preparada pe
la Sedema inclui uma pas
seata ecolôpica que

percorrerá diversos bairros

da cidade, na 
qual 

a partici-

paçâo das entidades ligadas

ao problema ambiental é

considerada de fundamen

tal importância. «Todos de

vemos ter consciência da

necessidde de defendermos

o meio ambiente em que vi

vemos. Principalmente em

uma área como a Amazônia,

sob pena de, num futuro

nâo multo distante termos

que pagar o pre^u da nossa

própria Incompetência em

gerirmos o que nos perten-
ce», alerta o secretário Frede-

rico Arruda (pOglna 12).

Mário Frota 
pinta 

de

negro o PRN amazonense

residente do diretório reeional do PRN local miP rpm rnmn r

—wWI
p$fW#Wwe?.<.

O presidente do diretório regional

é um estelionatário o presidente do
diretório municipal é um caso raro
de pessoa fisica falida e o represen-

tante na Câmara Municipal pode
ser definido apenas como «um ra

paz bonzinho», além de ter o apoio
de um governador que é conhecido

como devastador de florestas Este
é o quadro negro pintado pelo ve-
reador Mário Frota, independente,

do PRN local, que tem como presi
denciável o ex-governador de Ala

goas, Fernando Collor de Mello
Apesar das opiniões pessoais con
tra Deusamir Pereira, Jaime Lobato,
Domingos Leite e o governador
Amazonino Mendes, Mário Frota
assegura que nâo pretende repen-
sar a possibilidade de retirar seu
apoio ao «caçador de marajás» (pó-

fllno 06).

«A harmonia antra o homam a a naturaia 4 uma quaatAo da (obrar!Têncta»
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Empresariado tem

projeto 
econômico

para 
salvar o Pais

O Brasil perdeu a década

dos anos 80 e terá que
livrar-se da ação reguladora

do Estado, já hipertrofiado

e falido, se não quiser per-
der também a próxima dé-

cada, alertam os empresá-

rios do comércio. Eles, du-

rante o V Congresso Nacio-

nal da classe, demonstra-

ram interesse em contribuir

para equacionar os proble-
mas nacionais, apoiando os

projetos com subsídios que

permitam conduzir o Brasil

á sua vocação histórica de

Pais 
próspero 

e desenvolvi-

do, aotaao de plena cons

ciência de que isso só será

possível se, paidlelamente,
no campo político, estiver

consolidada a democracia e

em plena execução o pro-
cesso participativo da socie-

dade O empresariado alerta

para três pontos fundamen

tais que marcam o atual es

tágio de desenvolvimento

do Pais e que deverão ser

considerados em todo o pro
cesso evolutivo da econo-

mia nacional. Mas acima de

tudo, indicam como indis

pensável a união entre to

dos os segmentos para que
«tenhamos uma sociedade

verdadeiramente moderna,

capaz de forçar a autolimi-

taçào do Estado e de promo-
ver, sem barreiras ideoló-

gícas, o plano de desenVol-

vimento da Nação (pág. 07).
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Países ricos advertem

China corre o risco do

isolamento internacional

'aris — Os lideres das sete

^andes nações industrializa-

as se comprometeram a

[poiar 
o Ímpeto das refor-

Ias democráticas na Polonia

(Hungria e advertem a China

je se prosseguir na repres-

ío a dissidentes se arriscará

isolamento internacional,

tpesar das palavras de esti-

|mlo a Polônia e Hungria a

eclaraçáo náo deu indícios

uma ajuda imediata para

fcspaldar a que o presidente

norte-americano George

Busch no motante de 125 mi-

Ihóes de dólares a esses dois

países comunistas.

A declaraçà ) também náo

estabeleceu sansóes a China.

O documento sobre temas

políticos divulgads num dos

intervalos da reuniáo de cú-

pula dos Estados Unidos,

Grá-Bretanha.

Por sugestão do chanceller

Alemáo Helmut Kohl, o docu-

mento foi emendado pelos di-

rigentes para dar ênfase a

necessidade urgente de as-

sisténcia em alimentos para

a Polônia devido a grandes

escassez que se registra nes-

se pais.

O documento faz uma exor-

taçáo a todos os países Inte-

ressados a que se reunam

dentro das próximas sema-

nas para recompensar aaju-

da econômica as reformas

que estáo sendo feitas na Po-

lônia e na Hungria.

Busch pronirnii rolativisar

a ausência de compromissos

de ajuda no documento no

qual os líderes do Grupo dos

sete se comprometem a con-

siderar e coordenar uma ass-

sitência econômica destina-
da a transtormaçáo e abertu-

ra das economias desses dos

países do bloco soviético.
Mo tocante a China o comu-

nicado exorta o Banco Mun-

dial a suspender a concessão

de novos empréstimos a esse

pais e pediu ao governo de

Pequim que cesse a repres-

são contra os que náo fize-

ram mais do que reclamar

seus legítimos direitos a de-

mocracia e a liberdade .

Com referência a União So-

viétlca os Sete aprovaram a

melhoria nas relações entre

leste e oeste, mas disseram

que Moscou continua sendo

uma ameaça para cada um

de nós' porque o podério mi-

litar continua favorecendo

ao leste.

Gugelmin confirma

a sexta 
posição 

no 
grid

segundo dia de treinos

>ra o G.P. da Inglaterra nao

Jve o resultado esperado pe-

piloto brasileiro Maurício

jgelmin da equipe Leyton

>use, mas mesmo com uma

ferie de dificuldades, ele con-

pguiu manter a sexta posi-

io no grid de largada da oi-

kva etapa do campeonato

[undial a ser disputada hoje

Silverstone. A pole posi-

>n ficou Airton Senna.

tem, na sessáo livre, rea-

pela manhá, Gulgemin

lauu muito pouco: com 20

linutos de treino o motor

jebrou e eu tive que passar

jra o carro reserva. Mas fui

obrigado a parar porque o

motor dele também ia que-

brar. O Motor do Capelli que-

brou e ele ficou sem andar

pela manha depois disso , la-

mentou o piloto da Perdigão.

Mo intervalo entre os trei-

nos, os mecânicos trocaram

os trés motores e Gugelmin e

Capelli puderam usar seus

carros na classficicaçáo: As

condições do tempo prejudi-

caram o desempenho dos

carros, estava soprando um

vento forte e contra os car-

ros. Isto tornou difícil a pos-
sibilidade de baixarmos os

tempos de ontem explicou

Gugelmin.

PL decide 
pela

coligação com PDC

Srasília — O PL homologou

item a coligação com o PDC

sucessão presidencial, na

kperança de que o Tribunal

]iperior 
Eleitoral aceite a co-

jaçao e garanta mais 10 mi-

itos no horário gratuito de

fopaganda 
eleitoral na tele-

|sáo ao candidato liberal

jllherme Afif Domingos,

emana passada, o PDC de-

|diu, por maioria absoluta, a

)ligaçáo com outro partido,

as na hora de votar em um

js dois candidatos Afif e

fcrnando Collor, do PRN - ne-

íum deles obteve a maioria

>soluta de votos, exigida

»la legislação eleitoral. A

jestào agora será decidida

»lo TSE. Não tenho a dúvida

gaçáo', diz Afif.

O especialista do PL em le-

gislaçáo eleitoral, Lauro Fa-

rias entende que ao analisar

o registro das candidaturas

cujo último prazo é 17 de

agosto, o TSE aceitará que a

tese da coligação entre o PDC

e PL obteve a maioria dos vo-

tos e que era impossível um

dos candidatos obter a maio-

ria absoluta. Se fosse só um

candidato disputando a coli-

gaçáo, ai sim seria necessá-

ria a maioria absoluta', anali-

sa Farias. Mas com vários

candidatos, nenhum conse-

guiria isso'. Com esses argu-

mentos, o PL espera que o

TSE dê a coligação a Afif, que
foi o vencedor na votação do

PDC.que o TSE aceitará a coli-

Umbandistas desafiam

a Igreja Católica

tecife — Os territorios de

Ibanda de Pernambuco re-

jlvuram desafiar a Igreja

atólica e hoje promovem la-

agem da calçadas de Basili-

do CONVENTO carmelita,

centro de onde sai apro-

tssáo de Nossa Senhora d

[armo padroeira do Recife.

jm José Cardoso Sobrinho,

lue ameaçou chamar a poli

ja, 
caso as seitas afro-

(rasiieiras levem adiante o

;u isento.

)ntem o principal lider do

lovimento Ubandista Baba-

Vixa Calos Antônio da Silva,

Pai hanos-promessas a la-

agem a noite. Apos o encer-

iimento da última novena

ira a Santa que para os Um

indistas e o Orixá Oxum,
»usa da Belez, das fontes,

is e cachoeiras. A lavagem

•verá ocorrerças 21 horas a

rocissào às 16 horas.

Curitiba comemora

queda 
da Bastilha

luritiba — Uma série de ati-

pdades programadas para

5te final de semana marca a

jmemoraçáo do bicentená-

Io da Revolução Francesa,

Curitiba. Estão partici-

indo das atividades a Secre-

iria Municipal da Cultura

jndaçáo Cultural Secretaria

Estado da Cultura e as

Iniversidades Católicas e
»deral.

üm comemoraçao aos 200

ios da Revolução Francesa

coral da Camerata Antiqua

: Curitiba se apresentou on-

tm no Teatro Paiol mostran-

obras df rnmnositnres

PMDB discute na Bahia

planos para 
um novo 

país

Salvador — O candidato do

PMDB à Presidência da Repú-

blica, Ulysses Guimarães, e

seu vice, Waldir Pires, partici-

pam hoje dos debates sobre

o tema porpostas para um

Brasil novo', no Seminário

político de Ilhéus, evento rea-

lizado anualmente na região

sul da Bahia. No final dos tra-

balhos de hoje será divulga-

0 Umbandista solicitou

apoio a Policia Militar para

evitar problemas de desor-

dem, e pediu ao corpo de

Bombeiros uma viatura espe-

ciai, para realizar a Procissào

de Oxum pelas ruas centrais

do Recife. Mas até o inicio ea

tarde não obteve respostas e

apenas da proibição da igr

a, informou que vem tece-

bendo adesões do interior e

que esse ano sera ainda

maior o número de baianas a

I o templo: Estamos comran-

do milhares de flores brancas

e mais de 500 litros de água

perfumada para jogarem em

quem nos agredir disse o Pi

Carlos.

O Arcebisto de Oinda e Reci-

fe Dom José Cardoso Sobri-

nho acusou os Umbandistas

de estarem invadidos o tem-

pio católicíôdiu a eles que
respeitem suas convicçoes

religiosas:

da a Carta Política de Ilhéus',

reunindo as conclusões a que

chegaram os participantes.

O programa foi aberto on-

tem, às 10 horas, no teatro

municipal, pelo prefeito pee-

medebista Joào Lyrio. Entre

os 400 participantes lá esta-

vam o governador da Bahia,

Nilo Coelho e o prefeito de

Belo Horizonte, Pimenta da

Veiga.

Os temas discutidos foram

O município e sua Constl

tulnte' e a Constituinte esta

dual e os municípios', o pre

feito Pimenta da Veiga defen

deu a descentralização admi

nistrativa das cidades, como

São Paulo. O seminário pro-

mete um debate mais anima-

do com a presença dos candl-

datos Ulysses e Waldir.

Ausência confirmada

Campinas — 0 candidato

Ulysses Guimarães (PMDB)

conflrmu ontem cm Campi-

nas que náo via participar do

debate entre os presidenciá-

veis na Rede Bandeirantes de

Rádio e Televisão, marcado

para às 21:30 horas de

segunda-feira. Ulysses Gui-

maràes alegou ter que cum-

prir compromissos já assu-

midos com o partido. ílào te-

nho medo de debates. Ape-

nas considero prioritários
eventos como este de hoje',

argumentou o candidato,

sem no entanto falar do com-

promisso cujo horário coinci-

de com o da apresentaçáo do

debate.

O deputado Ulysses Guima¦

ráes foi recepiciona em Capi-

nas onde ficou no período

das 10 às 13 horas, Com ban-

da de musica e rojoes pelos

militantes do partido e com

muitas vaias e protesto de

um grupo de professores,
funcionários e alunos da rede

estadual de ensino. 0 presi-

denciável disse nào estar

preocupado com o fato de ter

caido para o sexto lugar na

preferência do eleitorado. Se-

gundo ele, as pesquisas tem

significado meramente rela-

tivo. Informático.'

Deputado 
propõe 

aumento

de cadeiras no Congresso

Brasília — A Câmara poderá

ter 549 deputdos a partir de

1991, em lugar dos 495 de

hoje, se for aprovado a su-

gestão que o deputdo Ney Lo-

pes (PFL—RN) apresentará,

na condição de relator, ao

Grupo de Trabalho que a Co-

missão de Constituição e

Justiça designou para prepa-

rar a futura legislação eleito-

ral e partidária 
- 

que tem de

ser aprovada antes de

outubro.

O deputado elaborou três

projetos para submeter ao

exame do grupo, a partir de

1 
° 

de agosto. Além do que fi-

xa o novo número de deputa-

dos, há um que dispõe sobre

inelegibilidade e outro que

trata das normas a serem ob-

servadas nas eleições do pró-

ximo ano, quando serào elei-

tos governadores, senadores

e deputados federais e

estaduais.

Entre as novidaues que o

deputado propõe então a rea-

lização de prévias dentro do

partidos para escoina dos

candidatos a senador e a ao-

vernador. A fixação do prazo

de até 31 de dezembro deste

ano para a filiaçáo partidária

dos candidatos. A proiblçáo

de mudança de partido, de-

pois de 3 de outubro deste

ano (um ano antes das elei-

çóes) e a permissão de candi-

datura simultânea a um car-

go majoritário (senador ou

governador) e a outro porpor-

clonal (deputado estadual ou

federal).

PSD oficiliza a

candidatura Calazans

Brasília — O ex-presidente

do Banco do Brasil, Camilo

Calazans foi oficilizado on-

tem candidato a vice na cha-

pa do ruralista Ronaldo Caia-

do, que decidirá sua campa-

nha aos municípios com me-

nos de 200 mil habitantes.

Onde residem 53% dos vo-

tos do País'. Os 18 convencio-

nais do PSD e os poucos cor-

religionários de Caiado náo

conseguiram lotar nem mes-

mo o pequeno auditório do

Hotel Aracoara, em Brasília,

onde o partido realizou sua

convenção extraordinária. A

ausência do único deputado

federal do PSD, César Cais

Neto (CE) — contrário a can-

didatura de Caiado — nào

preocupou o presidente II-

cenciado do UDR, já que os

cinco minutos no horário

gratuito de rádio e TV estáo

assegurados.

Calazans que se confessa

um social-democrata, mais

uma vez nao conseguiu expli-

car sua opção por Caiado. Em

declarações contraditórias

tentou sem êxito, rebater as

acusações de que postulava

ser vice: primeiro, tentou e

foi preterido pelo PSDB parti
do que sempre foi ideal . Foi

assediado pelo PDT e pelo

PRN. Mas náo aderiu porque

os dois partidos Já estáo com

suas chapas completas. Isso

é uma bobagem, eu nunca

quis ser vice. Nào quero ser

reserva', afirmou. No entan-

to, mesmo sem nenhuma

identidade com o candidato

do PSD, viu-se obrigado, a as-

sumir o discurso da UDR: re-

forma agrária para destruir o

que esta produzindo e anii-

social', advertiu Calazans, fa-

zendo lembrar as disputas de

Caiado com o candidato do

PSDB, senador Mário Covas,

durante a Contituinte.

Caiado e Calazans com-

põem mais uma chpa que en-

tra na disputa pelo legado do

ex-presidente Juscelino Ku-

bitscheck,

franceses contemporâneos

ao acontecimento histórico.

Na sala Miguel Bakun está

sendo realizada a exposição

Direitos do Homem e do Ci-

dadao que reúnem 66 traba

lhos de artistas de todo o

mundo. Esta exposição é

uma iniciativa da Secretaria

de Estado da Cultura que ad

quiriu os trabalhos direta-

mente da França. Curitiba é a

única cidade do Brasil que te-

rá a oportunidade de conhe-

cer estes trabalhos especial

mente encomendados para
assinalar o blrentenáiio da

Revolução.

Queimadas podem 
ser

denunciadas ao IBAMA

Brasília — Denúncias sobre

quaisquer atentados contra a

natureza poderào ser enca-

minhadas ao Instituto Brasi-

leiro de Meio Ambiente e Re-

cursos Naturais Renováveis

(IBAMA), sem gasto para o

autor através da Empresa

Brasileira de Correios e Tele-

grafos (ECT), após o convênio
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dias, para este fim, entre os

dois órgãos. A informação é

da coordenadoria de Comu

nicaçáo Social da ECT.

A lista incluiu a caça e a

pesca predatória, a destrui-

çáo de animais e vegetais em

extinçào as queimadas a

poluição e todos os itens

proibidos. Dessa loritia

quem testemunhar qualquer

agressào ao meio ambiente,

poderá dirigir-se a agência

mais próxima da ECT e fazer

a denúncia, através de carta-

envelope, com porte pago

(como no aerograma), fome-

cida pela ECT e já endereçada

ao IBAMA (responsável pela

despesa com o porte).

Belo Horizonte

sedia encontro

sobre AIDS

Belo Horizonte — Cerca de

15 entidades nào governa-

mentais de prevenção à Aids

estão reunidas desde ontem,

em Belo Horizonte, para a

criação de um programa Inte-

grado nacional de assistén-

cia a pacientes e portadores

do vírus da doença. Segundo

Roberto Chateaubriand Do-

mingues, do Grupo de Apoio

e Prevenção, a Aids-Gapa de

Minas, o principal objetivo do

encontro é discutir estrate-

glas comuns de atuação des-

sas entidades em todo o País.

De acordo com Domingues,

o encontro nào possui um te-

márlo definido e nem é aber-

to ao público. A nossa preo-

cupaçáo é conhecer as expe-

rlcncías de cada uma das en-

tidades envolvidas com o

problema e a partir disso, es-

tabelecer um programa co-

mum de atuaçào em todo tei-

ritório nacional, inclusive pa-

ra integração e intercâmbio

com entidades estrangeiras'.

O encontro, que termina hoje

com reuniões durante todo o

dia, tem a participação de en-

tidades de São Paulo, Rio de

Janeiro, Salvador, Recife,

Porto Alegre, e Minas Gerais.

Cimi denuncia

encontro com

general 
Bavma

Brasília — O encontro de

treze índios lanomamis, de

Roraima marcado para esta

semana em Brasília com o

chefe do Gabinete Militar, Ge-

neral Bayma Denys, náo pas-

sa de uma farsa montada pe-

Io presidente da Uniáo dos

Sindicatos e Associações dos

Garimpeiros da Amazônia Le-

gal, Altino Machado, segun-

do denúncias feita ontem,

pelo Conselho Indigenista

Missionário (Ciml). Os índios

vâo sa encontra no leiça-

feira também com dirigentes

da Funai e do Ministério do

Interior para dizer que con-

cordam com a presença de

50 mil garimpeiros em suas

terras, afirmou, em Boa Vis-

ta, Altino Machado.

Mas para o Cimi, o que Ma-

chado pretende é garantir

seus interesses pessoais e

impedir que a Policia Federal

cumpra a determinação da

Procuradoria Geral da Repú-

blica de desativar as 54 pis-

tas de pouso que foram aber-

tas nos últimos meses nas

terras dos índios lanomamis,

concentradas principalmen-

te na Regiào de Paapiu.

Enqunto o presidente da As-

sociaçào dos Garimpeiros,

apoiado pelo governador de

Roraima, Romero Juca, ga-

rante que os índios nào fo-

ram até agora ouvidos sobre

o que pensam da situaçáo, o

Cimi lembra que os integran-

tes da Açáo pela Cidadania,

que visitaram a área no dia

10 de junho, constataram

que os garimpeiros só tra-

zem prejuízos físicos e cultu-

rais aos índios, sem que o Go-

verno tome qualquer

providência.

Ceará mostra o

melhor de sua

agropecuária

Fortaleza — Será aberta

neste domingo a XXXVI Expo
siçáo Centro Nordestino de

Animais e Produtos Deriva-

dos, no Parque de Exposiçóes

do Crato, cidade na regiào do

Cariri distante a 600 qullõ-
metros de Fortaleza. Os anl-

mais que participarão da tra-

dicional mostra e seus con-

cursos já estáo alojados no

local para serem apresenta

dos no evento que se estende

ra até o 
próximo 

dia 23

Além oe concursos de ani

mais de ordenha, a feira terá
leilões, atrações artísticas,

festas dançantes Os visitan

tes poderào desfrutar de uma

rande área de lazer, provida
e restaurante e bares, na

área interna do Parque. A fei-

ra faz parte do calendário tu
ristico da regiào do Cariri e re

cebe anualmente milhares de

visitntes de todo o Ceará e de

mais Estados da região

nordestina
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Frota 
vê 

passado 

negro

na cúpula do PRN local

O presidente do diretório regio-

nal, é um estelionatário, o presi-
dente do diretório municipal é um

caso raro de pessoa fislca falida, o

representante na Câmara Municl-

pai de Manaus pode ser definido

apenas como um rapaz bonzinho

e tem um apoio de um governador

que é conhecido como devasta-

dor de floresta'. Este é o quadro
negro' feito pelo vereador Mário

Frota, independente, sobre o PRN

que tem como presldenciável o ex-

governador 

de Alagoas, fernando

ollor de Mello. Mas apesar de ter

essa opinião sobre Deusamir Pe-

relra, Jaime Lobato, Amazonino

Mendes e Domingos Leite, que es-

tào unidas em torno da candidatu-

ra Collor, Mário Frota náo preten-

de repensar na possibilidade de

retirar o seu apoio ao presidenciá-
vel e garante que em nenhum mo-

mento vai desistir de estar à fren-

te do Movimento Popular de Re-

construção nacional, MPRN.

Para um candidato a presidência
da República que tem como ponta
de lança de sua campanha o as-

pecto da moralização, Mário Frota

diz que é preocupante' tem den-

tro (lo seu partido até mesmo liga-

^4
Mário Frota nOo retira o apoio a Collor

do a ele, pessoas com o passado

inaceitável, tanto moralmente co-

mo politicamente'. O parlamen-
tar, se coloca como comandante

da candidatura Collor' no Amazo-

nas, assim como um ponto de re-

sistèncla para a entrada no MPRn

dia aliados deste grupo que tem

feito oposição dura e clara a per-
manèncla dos vereador entre os

que apoiam o presldenciável. Es-

tou numa poslçáo multo incômo-

da , diz Mário Frota, respondendo

a indagação de como se sente

com as pressões dos seus inlmi-

gos de campanha'.

Mesmo confirmando que recebe

pressões, Mário Frota garante que
elas náo são sua maior preocupa-

çào, mas sim a existência dessas

pessoas a frente da candidatura

do ex-governador de Alagoas. Já

disse ao Collor que a presença
dessas pessoas traz prejuízos pa-
ra a sua candidatura pelo que eias

representam de incoerência', con-

fessa o parlamentar. Segundo ele,

nesses contatos com o preslden-
ciável, teria tido a certeza de que
es^as pessoas náo terão uma opo-

sição duradora frente ao 
partido 

e

ao processo eleitoral. Após ser

eleito, ele se livra dessas pessoas,
tenho certeza', declara o

vereador.

Enquanto Isso náo acontece, Má-

rio Frota continua criticando du-

ramente os seus colegas de traba-

lho pela candidatura Collor'. O

presidente do diretório regional

do partido, Deusamir Pereira é

avaliado por ele como um homem

que náo tem a menor diferença

com os presos da penitenciária VI-

dal Pessoa , apontando para o fato
de ele responder na Justiça a 7

açóes por estelionato. l)m dos go-
vernadores a declarar seu apoio

ao presldenciável é o governador
Amazonino Mendes, considerado

o principal inimigo político do ve-

reador e uma das pessoas que
mais recebe criticas de Mário

Frota.

Apesar de seus opositores garan-
tirem que Frota não está no parti-
do porque eles náo permitem, o

vereador dá outra versào da histó-

ria e afirma que náo está no PRH

por uma questáo moral. Um ho-

mem com o meu passado político
náo poderia conviver com os Invi-

diduos que estão à frente do PRN .

Mas apesar de todas essas lutas

que vem tramando rodeado de

inimigos por todos os lados , Má-
rio nao está disposto a deixar o

Movimento Popular de Reconstru-

çào Nacional, e confirma que con-

tinuará sustentando seu apoio a

Collor.

Executiva

do PTR na

reta final

A Comissão Executiva

do Diretório Regional

Provisório do Partido

Trabalhista Renovador

— PTR Já ultimou todos

os preparativos visando

suas convenções muni-

clpal. que poderão ser

realizadas até o dia 20

de agosto próximo.
O nosso partido está

preparado para a reall-

zaçáo de convenções

municipais em todos os

64 municípios amazo-

nenses', declarou Edil-

son Aguiar, presidente

da Executiva Regional

# do ;PTR/ 

"

Estamos na teta final

para a oficialização do

PTR em nosso Estado

pelo Tribunal Regional

Eleitoral, graças a um

trabalho silencioso,

constante e produtivo

que cobre todo o

Estado'.
'No 

último dia 12, em

Brasília, formalizamos a

coligação e homologa-

mos o nome de Fernan-

do Collor como nosso

candltado a presidência
da República, pois esta-

mos com o mesmo des-

de os primeiros momen-

tos de sua candidatura,

que representa a mu-

dança para melhor, a re-

novaçáo e a esperança

de considerável parcela

do povo brasileiro, o que

as pesquisas provam,

concluiu.

Isaías é o

presidente

do PSD-AM

Por indicação de Ro-

naldo Calado, o ex-

presidente do PDC,

Isaías Ribeiro, e coorde-
• nador da campanha de

Caiado no Amazonas,

assumiu a presidência
do Partido Social Demo-
crático — PSD no Ama-

zonas. Isaías Ribeiro en-

caminhou no último dia
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da comissão executiva

regional provisória do

Partido Social Democrá-

tico no Amazonas ao

presidente do Tribunal

Regional Eleitoral. A co-

missão diretora regio-

nal do PSD no Amazonas

pretende reestruturar o

partido, fortalecendo no

interior do Estado atra-

vés de adesões slgnifi-
cativas dentro do atual

processo eleitoral. Va-

mos transformar o PSD,

em uma bandeira de lu-

ta social democrata em

torno de liberdade, de-

senvolvlmento econô-

mico e justiça social. O
PSD no Amazonas será

um partido voltado ex-

clusivamente, através

dos seus dirigentes e

militantes, para o de-

senvolvimento do Ama-

zonas, através do proje-
to de governo de Ronal-
do Catado, Projeto Ce-

lelro', que transformará

0 o Brasil em uma naçáo

do 1 "Mundo, 
provocan-

do uma grande reforma

nacional, do desenvolvi-

mento, da competência,

do trabalho e da justiça
social.

Estudante não 
precisa

mais 
pagar 

transportes

O presidente em exercício da

Assembléia Legislativa do Esta-

do do Amazonas, Manoel do Car-

mo Chagas Neto (PDC), alerta os

estudantes da rede pública de

ensino que a gratuidade no

transporte coletivo para so alu-

nos de primeiros e segundo

graus, alem de estar retificada

na nova Constituição Estadual,

vigora desde o último dia três de

Julho, data em que a lei n° 32,

de 20 de Junho de 1989, foi pu-
bllcada no Diário Oficial.

Manoel do Carmo explica que o

projeto de lei foi apresentado
em setembro de 88, estendendo

os benefícios da lei 825 aos ido-

sos, deficientes físicos e estu-

dantes de 1 ° e 2° Qraus. Essa lei

trata da Isenção do pagamento
do transporte coletivo, oficiais e

particulares para as categorias

profissionais, como agentes de

segurança e policiais. Ele lem-

bra que na época a lei foi apro-

vada unanimidade na Assem-

bléia, sendo, em seguida, enca-

minhada ao governador Amazo-

nino Mendes, que nào a votou e

nem sancionou.

De acordo com a Constituição,
a Assembléia Legislativa, por
decurso de prazo, deveria

promulga-la em 15 dias. Após

cerca de 1 ano, o parlamentar,
tendo constatado que a lei náo

havia sido sacionada. providen-
ciou sua promulgação. Segundo

ele, os estudantes devem exigir
o cumprimento da lei, fazendo

valer os seus direitos, estando

aquela casa aberta para qual-

quer denúncia ou reclamação. A

denúncia certamente náo agra-

dará aos donos de empresas de

transportes coletivos, no entan-

to, Manoel do Carmo assegura

que a lei já em vigor e não trará

encargo algum, principalmente
ao Executivo municipal, dado fa-

to de que os estudantes passa-
rào a Ingressar nos ônibus pela

porta de saída, com a prévia
apresentação da carteira

estudantil'.

A LEI

Art. I — Fica estendido aos Ido-

sos com mais de 65 anos de Ida-
de, aos deficientes físicos e estu-
dantes do ensino do 1° e 2°

graus, o benefício do curso gra-
tuito, concedido pela Lei n° 825,
de 6 de dezembro de 1968, em
todos os veículos de transporte

coletivo, oficiais ou

particulares.
§ 1 ° — Para os efeitos deste ar-

tigo, o idoso comprovará sua
idade mediante apresentação da

Cédula de Identidade e o estu-
dante, devidamente fardado, se
Identificará com a carteira de es-
tudante expedida pelo órgáo de

classe.

82° — A carteira de estudante

a que se refere ao parágrafo an-
terlor, deverá ser revalidade, bl-

mestralmente pelo órgáo expe-
dltor à vista do documento de
freqüência escolar, expedido pe-
lo estabelecimento de ensino

onde o estudante está
matriculado.

Art. 2° — Revogam-se as dispo-

siçóes em contrário.

Art. 3° — Esta lei entrará em vi-

gor na data de sua publicação.

Relógio de 
ponto 

na Câmara

para 

acabar com os 
jetons

O vereador Roberto Alexandre

(PL), nào está vendo com bons

olhos os preparativos para a for-

mulaçào da nova Lei Orgânica

do Município. Ele afirma que a

presidência da Câmara dos De-

putados está gastando muito

inutilmente com a impressão de
documentos defasados, como

cópias do Regimento Interno e

da atual legislação municipal.

Roberto Alexandre anunciou on-

tem o firme propósito de fazer

vingar uma Idéia muito sua: a

instalação de um relógio de pon-
to naquela Casa, para uso único
e exclusivo dos vereadores elei-

to pelo povo, para que, desta for-

ma, elimine-se de uma vez por
todas os pagamentos de jetons.

O parlamentar, que assume

náo ter ainda proposta alguma

de emenda para a nova Lei Orgã-

nica do Município de Manaus,
desafia os 

'apressadinhos' 
que

dizem Justamente o contrário:

Qualquer um que diga que já te-

nha emendas está mentindo'.

Para ele, as regras do jogo vl-

rào à tona somente após a pro-
mulgaçào da nova Constituição

estadual. Roberto Alexandre en-
tende que, após o recesso da Cá-

mara Municipal de Manaus, os

trabalhos de adequação da atual

Lei Orgnanica devem ser Inicia-

dos. Porém, antes de mais nada,

o vereador chama a atenção pa-
ra o regimento interno daquela

Casa, segundo ele, jamais
cumprido.

Roberto Alexandre é Incisivo

ao afirmar que a Câmara está

Jogando dinheiro fora' insistin-

do nas novas edições do regi-

mento Interno, pois é um regi-

mento totalmente furado e que
deve ser mudado de cabo a ra-
bo . Para tanto, apresentará a

princípio, para a cobiçada mu-

dança, uma emenda que deter-

minará uma forma racional de

remunerar as sessões extraorcii-

nárias. A forma racional con-
siste na Instalação imediata de

um relógio de ponto com os res-

pectivos cartões de ponto de ca-

da vereador. Dessa forma, acre-
dita que agirá diretamente no

cumprimento de seu dever', náo

demonstrando o exlbiclonls-
mo , segundo ele, de Mário Fro-

ta, Joáo Pedro e Vanessa Qraz-

ziotin. Nào sou como eles, nào
cometerei a imbecilidade de di-

zer que não receberei o jeton,
então proponho uma nova nor-

ma. Até lá cumprirei a lei

vigente.'

Posicionando-se radicalmente

contra o aumento de 70% para a

elaboração da Lei Orgânica Ro-
berto Alexandre sustenta que
até o momento nào existe qual-

quer explicação legal para o sur-

gimento desse percentual: Nin-

guém me explicou nada sobre is-

so até agora , lamenta.

Carlos Esteves exige Corpo

de Bombeiros 
para 

Maués

O Governo do Estado, através

do comando da Policia Militar,

possui m Plano de Articulação,

criando Seção de Orupo de In-

céndlo (SOI), para algumas se-

des de municípios, só que, ainda

náo possível implantá-lo devido

a falta de recursos.
Essa foi a resposta que recebeu

o deputado Carlos Esteves, do

comandante geral da Polícia Ml-

litar, cel. Romeu Pimenta de Me-

delros Filho, a respeito de pedi-
do formulado através de requerl-

mento, solicitando a Implanta-

çào de um posto do Corpo de

Bombeiros, para Maués.

O vlce-lfder do PMDB, depois

que tm pleno Inverno, um Incén-

dlo destruiu rapidamente um su-

permercado, apresentou reque-

rime to. apelando ao governa-
dor lazonlno Mendes, a Insta-

laçác <t um posto do Corpo do

Bo jelros e ao superintendete

da Suframa. a doaçào de um car-

ro para o município de Maués,

para prevenir contra Incêndios,

MP -

Daputado Cario* Eitirn. d* Mauto

principalmente agora que esta-

mos em pleno verão.

O chefe do Executivo amazo-

nense, encaminhou o pleito ao

comandante geral da PM, que

através de oficio, comunicou ao

2.° vice-presidente da Assem-

bléia Legislativa, que Maués, es-

tá inserida no Plano de Articula-

çào prevendo a Seção de Orupo

de Incêndio.

O cei. Komeu Medeiros escla-

rece ao deputado Carlos Este-

ves, que a efetivação dessa pre-

vlsào náo foi possível até o pre-

sente momento, em virtude da

considerada escassez de recur-

sos no Estado, porém continua

sendo uma preocupação priori-

tária do Governador do Estado,

que aguarda torná-la uma reali-

dade, antes do crepúsculo de

seu mandato.

Caravana da

Esperança em

Carauari
Carauari (AM) 

— Ao

chegar ontem pela ma-

nhà neste município,

com a Caravana de

Ação Esperança' — com-

posta por vários profis-
sionals nas áreas de

educação, saúde, agri-
cultura, educaçáo física

e artistas - o deputado

estadual Luzivaldo Cas-

tro (PMDB), manteve

contato com o prefeito
Chlgo Costa, afim de re-

ceber apoio ao seu tra-

balho. Nasci no Juruá e
como filho desta terra,

sinto-me na obrigação

de prestar serviço a po-

pulaçáo', disse o constl-

tulnte estadual, que re-

cebeu total apoio da

prefeitura municipal e

Câmara dos Vereadores
da cidade. Segundo Lu-

zivaldo. seráo três dias

de trabalho inlterrupto

em Carauari, pois os ob-

jetivos é implantar um

método de alabetizaçào

de adultos e crianças,

além de promover assls-
têncla em diversas

atividades.

O parlamentar acres-

centou que a Caravana

de Açào Esperança per-
correrá outros munlci-

pios: Juruá, Alvaràes,

Uarani e Tefé, e asse-

guintes localidades.

Fortes dos Graças, São

José do Aumento, Ita-

puá, Botafogo, Tamani-

cuá e Punam. Nas visi-

tas também estou co-

lhendo subsídios para
contribuir ainda mais
na elaboração da Cons-

tltuiçáo Estadual, na

qual apresentarei várias

proposições no segundo

turno de votação',

argumentou.

Depois de receber a ex-

planaçào por parte de
Luzivaldo Castro, aérea

da programação da Ca-

ravana de Aç.Ao Espe-

rança, o prefeito Chico

Costa colocou todo o

amparato da prefeitura
a disposição da carava-

na. Agradeço ao depu-
tado e toda sua equipe

pela ajuda que presta-
rào ao município, pois
em nome do povo desta

cidade que agradeço

disse o prefeito.
Durante todo o dia de

ontem a Caravana de
Açào Esperança percor-
reu várias localidades

da cidade, principal-
mente os bairros mais

carentes.

Segundo a secretária

municipal de Educaçáo

e Cultura, Maria de Na-
zaré Silva, o índice de

analfabetismo em Ca-

rauarl é multo grande.
Para ele, o trabalho da

Caravana de Açào Espe-

rança pod estimular a

população ao aprendi-

zado, já que a cidade es-
tá bem servida de esco-

Ias. A secretária solici-

tou uma acompanha-

mento mais de perto,

por parte do deputado

da realidade em que se

encontra o município no

desestimulo ao
aprendizado.

Para a coordenadora

da educação da Carava-

na de Açào Esperança

professora Tereza Praia

Tavares, o grupo poderá
realizar um grande tra-

balho contra o analfabe-
tlsmo no município.

M Arc Jo
Acciuly

FESTA DE ARROMBA

Não valeu muito a despesa efeduada pe-
lo Governo brasileiro, na viagem realizada

até a capital francesa, Paris, a fim de que
alguns escolhidos dos céus pudessem co-

memorar a revolução que, na época, na

âuele 
pais, veio para acabar com este tipo

e gasto inútil e ostentação. São quase
cem mil dólares de despesas, só com esta

viagenzinha improdutiva Mas sua exce-

léncia, o presidente José Sarney, em com

pensação, gravou o seu programa 
'Conver

sa ao Pé ao Rádio' (veiculado sempre na

sexta feira), lá em Paris. È muito prestígio
e importância (exclamação).

Desprezado por todos os chefes de Estado

dos países ricos, que se fazem presentes às

comemorações revolucionárias, o nosso

presidente transmitiu uma idéia diferente

na gravação levada ao ar anteontem.

Além disso, náo se referiu à comitiva de

mais de cem pessoas que o acompanha,

nem aos dois processos que estão sendo

movidos no Brasil (ações populares) onde

são 
questionados, justamente, o rol dos

convidados, os gastos efetuados e o moti-

vo de suas presenças. Vem chumbo grosso

por aí.

SÓ CONVICÇÃO

O PFL é urr -«artido 
que enfrenta graves

problemas no plano nacional. É que não

tem votos para eleger um Presidente da

República (aliás, em 86, nos 23 governos
estaduais a que concorreu, elegeu só um

governador, o de Sergipe) e sabe que é

muito difícil adivinhar quem irá ganhar
as eleições. Na 

"~-ente 
Liberal, existem ho-

je três corrente- a primeira quer ficar com

Mário Covas, a segunda com Collor de

Mello e a terceira com Leonel Brizola. Mas

tem ainda uma outra corrente comanda-

da pelo senador Marco Maciel, que quer
apoiar o candidato 

que 
for ganhar as elei-

ções. Como fica muito difícil saber quem
será o vencedor de fato (já que as pesqui-
sas não dão uma garantia absoluta), este

grupo está sendo aconselhado a manifes-

tar o seu apoio somente após a apuração

de todos os votos Aí a certeza será total.

DÁ AZAR

O ministro da Indústria e Comércio, Ro-

berto Cardoso Alves (PMDB), já afirmou

que é adepto da tese de São Francisco de

Assis e acna que, na vida, 
'é 

dando 
que 

se

recebe'. 0 ministro náo está apoiando

Ulysses Guimarães, o presidenciável do

seu partido e não definiu ainda o seu can

didato. Ele diz que está observando o qua
dro para então se manifestar. Mas vem

olhando com muita simpatia, para os tu-

canos. Quando soube disso, o senador Má-

rio Covas bateu na madeira: 
'Pé 

de pato,

mangalô, três vc-es'.

PARTIDO DAS ELITES

Luís Inácio Lula da Silva, do PT, começou

a perder votos entre seus próprios lidera-

dos, depois que passou a fazer a sua cam-

panha presidencial nos carros de chapas

brancas das prefeituras onde o partido as-

sumiu o poder com as eleições municipais

do ano passado. A cúpula petista e alguns

segmentos das bases, vêm se revelando

agora, além de autoritária, preconceituo-

sa, sem respeitar individualidade de cada

um. Fernando Gabeira foi rejeitado como

candidato a vice da chapa de Lula, por ter

sido apontado como homossexual O PT

nâo é mais o partido das minorias e nem

das grandes massas. De quem será?

QUALQUER BOQUINHA

Candidato à Presidência da República pe-

lo PTB, o senador pelo Paraná, Afonso Ca-

margo, é uma prova inequívoca da criati-

vidaae e da riqueza inventiva do povo bra-

sileiro. O senador já foi vice-governador

do seu Estado (1964 65), pelo PDC, já foi se-

nador nomeado (1979-87) pelo regime mi-

litar, quando filiado à extinta Arena, e em

86, elegeu-se senador constil ^te pelo

PMDB, carregando nas tintas oposicionis-

tas. Resolveu agora diputar a sucessão de

José Sarney, tocando sanfona, ele mesmo,

em seu comícios. 0 diabo é quem duvida

de um candidato assim, com um curricu-

lum desses, é capaz de até se eleger

GARANTIA

Dizem que no banquete acontecido em

Paris, para comemorar o bi centenário da

Revolução Francesa, os membros dos pai-

ses pobres foram precavidos. Discrimina-

dos pelos mais ricos (que lhes tiram tudo e

depois devolvem as cascas), os subdesen

volvidos fizeram a maior de força para
mostrar que são mesmo subdesenvolvi

dos. O presidente José Sarney, por exem-

pio, não foi ao banquete, cansou de ser es

nobado. Mas se tivesse ido, iria levar uma

boa rapadura e duas cocadas para garan

tir a sobremesa Pior ficamos nós, os mise

ráveis contribuintes, pois pagaremos uma

conta de 208 mil dólares só pelo frete de

um DC-10 da Varig, que vai voltar lotado

com os amigos do rei.

DEVAGAR E SEMPRE

O candidato presidencial do PL. Afif Do

mingos, vem trabalhando na iua campa

nha como se estivesse comendo um prato

de papa bem quente: pelas bolradinhas,

que ele nào tem nada ae bobo, N® próxi

ma pesquisa, o seu índice de a^taçâo já

vai melhorar am pouquinho Afií^mRo

berto Freire, do PCB e com Mário < ^fv-as do

PSDB, sâo os nomes de maior d< p ex

pressão que estão na disputa

J

E
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Despertar melancólico

t difícil a um Estado que sempre pautou sua
açáo diplomática pelos entendiitiéntos bilate-
rais, cioso de seu peso específico nò mundo e de
sua posiçáo hegemônica (ainda que nâo admita)
no Hemisfério, dar-se conta, de repente, que os
Estados importantes, aqueles que dtorante certo
tempo privilegiaram o multllaterállsmo, acaba-
ram se rendendo à Real politik e colocam seus in-
teresses nacionais acima de declMWftM de inten-

çóes O Brasil, hoje, descobre a duri realidade de
um mundo em que o interesse nacltfítl está aci-
ma de qualquer tratado de Direitalntwnacional.

A rigor a palavra correta náo é d«cobre', pois a
defesa do interesse nacional sempre foi a tônica
da ação diplomática do Brasil desiJl' o Império. O
certo seria dizer que o Governo hrflHeiro toma
consciência de que náo tem mais cbnqiçóes de es
tabelecer uma clara linha de defetâ dos interes
ses do Estado brasileiro; náo reúAi Mtas condi-
çôes porque sua posição geopolitiç» tem pouco

ificado para o Ocidente dos subtfta 
'

arrogância com que enfrentavam os 
'grandes',

supondo-se importantes num mundo que itüacl-' ' ' 'érTo.

r;

significado para o Ocidente rinos nu-
cleares, e porque o Pais pouco signtftea, ínquanto

rimtf"

proce
tíses i

a Am
ceiro Mundo, o Governo brai

»P' .
nação, para o desenvolvimento df comércio in
ternacional ou para o processo
mento econômico dos países ind_.
tanto solidarizar se com a América

> w deser
uitrtêliiad

cá do Sul e

•envolvi-

ittdos De

o Ter-

agora o amargor do registro Je õüi ÍSfáVenfiSa8
des abstratas a que sempre se nevt iua retóricaaes abstratas a que sempre se at<W tfU* retórica
diplomática nada mais significmift num mundo"' * 

, nàth''

so faliram sobrequantos teóricos marxistas

em que a economia é planetária, mitétn que os
Estados Nacionais - malgrado a previsão de

le 
pes

o assunto — são capazes, desae que Estados im
—m 

as exi-
ide e pre

ção das

ias para o

jmo-fazer

dispõe in-

i-se com a

rtaliia

. is. Sem

fensor do

le exercer

sociedade

iaisdl

s, de conciliar seus intei

gências de espaço geográfico, rat..
visibilidade do Direito, e indivii
condutas que sáo as condições ni
desenvolvimento global do capiti

O Governo Sarney — 
que nâo se

para manter a aparência de que
ternamente de autoridade — dei.

Íramática 
realidade da política de'

a pelas grandes nacôes induitrj
condições políticas de impor-se ca
Direito, e nâo tendo meios mattel
sua influência e seu poder na
dos que decidem, lança-se ao ataque A
ternacional construída pelas naçôfft 

'íjue 
vence-

ram a guerra (os Estados Unidos da América do
Norte, para sermos exatos) e que souberam impor
(inclua se aqui a URSS) suas condições ás demais
em razão do 

poder 
efetivo que detêm.

O discurso ao representante brasileiro junto ás

lem, retrata

Khcólica de

ie nele não

pndição su

(governos
melhor

imo con

Nações Unidas, que comentamos
esse despertar para a condição t
ver se 

potência 
ae segunda classe,

se declara, no entanto, é que a esc.
bordinada no mundo internacional
brasileiros chegaram porque quii
dizendo porque colocaram a vontí®(t *omo
dutora de sua política externa, esquecidos de que
não tinham coisa alguma sobre a qual alicerçar a

navam fundado no Direito - fora do Hemiüférió.
Se alguém deve ser lido, para que de sua visão
essimista possamos nos inspirar para o> con
rontos internacionais que virão, é Euclydes, nos

seus 
'Contrastes 

e Confrontos', até mesmo nos en-
saios em que expressa sua admiração por Mahan
e Theodore Roosevelt enquanto modeloa de culto-
res do que se poderia chamar a política do poder
em sua crueza total. As reflecçôes de Euclyde*
nos fariam ver que de nada adianta lamentar o fã-
to de na década de 80 nâo se haverem cumprido
as promessas feitas no plenário das Nações Uni
das, nem se terem realizado as esperanças de qQe
o mundo, nestes anos que passaram, se encami-
nharia para um estágio de plenitude. O importan-
te hoje. já que se deixou a oportunidade escapar

pelos dedos, deveria se fazer a autocrítica, sem

partispris ideológico ou viés nacionalista, exami
nando apenas a dura realidade do poder mun-
dial. Essa realidade é, darwinlsticamente falando,
como se diria no fim do século passado e inícios
deste,o predomínio dos mais fortes. Nâo foi dar-
winisticamente, aliás, que o Governo brasileiro
construiu Itaipu?

A realidade internacional não é a dos belos dis-
cursos, que pelo fato mesmo de ser longos correm
o risco ae trazer embutidas contradições fatais

para a defesa das teses sustentadas. Prova disso
está na seqüência dos fatos: em Genebra, na Teu-
niáo do Conselho Econômico e Social dás Nações
Unidas, o delegado do Brasil traçou 

panorama
sombrio da ordem internacional suboraiYiada aos
interesses dos grandes; na mesma Genebra, dias
após, os Estados Unidos propuseram que o Gatt

proíba investimentos que mediante subvenções,
tratamento fiscal 

preferencial, 
restrições ás im-

portações, estímulos artificiais às exportações

provoquem distorções no comércio internado-
nal. O grave e o insultuoso na proposição não é

seu conteúdo; é ter sido feita, considerando que
existem setores econômicos nos Estados Unidos,
voltados para a exportação, que são fortemente
subsidiados pelo governo federal e o que o mes-

mo acontece na Comunidade Européia seitl dúvl-
da no Japão Apesar de a realidade negar a teoria,
os Estados Unidos insistem na defesa da teoria -

porque sabem que têm força e poder para tanto,

porque a relação de forcas levou governos como
os cia Coréia do Sul e ae Taiwan, a decialr-se a

aceitar as leis da selva internacional, impostas

por Washington. Nesse campo, voltamos a repetir

Euclydes, citando Mahan, náo cabe questionar a
moralidade dos terremotos

O problema, para o Brasil não é que se queira
destruir a indústria nacional construída à base de
uma quase autarquia (importamos muito pouco
com relação ao PIB), e o esforço dos programas Be-
fiex; é que existem pontos sensíveis e náo econô-
micos a agravar o entendimento do Pais com os
Estados Unidos.

l sucessão até agora foi um jogo fòtfl que nâo

*¦ faz o sentido esperado, e os csüididatos são

gadores que não mostram as cátílf. Todos

Iam o tempo todo, ao mesmo tempo, «obre ás

mesmas coisas. Os eleitores não conseguem dis-

tinguir as diferenças que deveriam orientar a sele-

ção. Os regimes democráticos, que ftgan do voto

um compromisso entre o eleitor e OjMtO, orien-

tam os cidadãos através de progranilt^ governo
com aue se apresentam os candâttUf. E uma

fórmula de aceitação universal qutftâ o Brasil

insiste em desconhecer. - v

A campanha já esboçada con â indicação

dos candidatos nao movimentou a disputa da

preferência. Os cidadãos estão assinado a uma

competição de pesquisas que se biSpi O» in-

formações sigilosas passadas pelqijrmtores- A

pouco mais de quatro meses do dia«|itéição, a

sucessão é um circuito fechado: os «feitores mani-

festam intenções de voto que as pesquisas regis-

tram em termos numéricos e voltattJW Consumo

da própria sociedade. Os candidato!

tinuam andando sem sair do mesmo

Fora das pesquisas houve o

do candidato do PSDB, Márió

destacou pelo teor revisionista dos.

anticapi talistas que amarram o

nômico e político da esquerda

mado como necessário, o 
"choque 

mo" que Mário Covas propõe tàjâ |ginl
efeito colateral de flexionar o nacionalismo em-

>errado que impede a expansão^ economia

>rasileira. Repercutiu pelo conteúdo^ dor ««nina-

ar uma virada de 180 graus na posiç&folítica do

candidato que ainda na Constituinte defendia

posições que repudiou. Foi um salto ét qualida-
de.

Outro candidato que se destacon da geléia

geral foi Roberto Freire, que antes confirmou do

que inovou em matéria doutrinária e conduta

política. Pessoalmente, no entanto, st empenhou

em marcar posição clara diante dok:problemas

nacionais e tem-se conduzido em termos pessoais
superiores á troca de insultos com que alguns

pretendentes se brindam na ilusão de qtfe seja do

agrado do eleitorado.

Em tudo o mais, no entanto, á campanha se

sustenta com os índices das pesquittfft os palpi-
tes inteiramente subjetivos das canjgyJtyiflR 

q
acompanham os candidatos. Não*e OOÍe avali

pelo mérito 
político 

o aparecimento 

dato em anuncio comercial: trocar de^Hpato em

público não exprime conceitos nem <MIMe rumos.

Quem se apresenta para disputar p^O1 voto dos

cidadãos o cargo dè-ftftóia^nte da República na

primeira eleição direta depois dé 30 anos não

pode comparecer de mãos vaziasr Ou^ pfoceder
como outro que faz da deficiência arma de

ataque, dizendo que não vai ofeieceST 
programa

de governo ao eleitorado porque, para isso, bas-

Jogo Confuso

discurso

que se

itos

ito eco-

Procla-

éapitalis-

ibém o

[ue
avaliar

taria encomendá-lo a alguém capaz de relacionar

necessidades.

Não é entretanto esse tipo de resposta nem

um programa anódino e sim uma definição que

permita ao eleitor, pela formulação do problema,

déduzir as verdadeiras convicções que certos can-

didatos escondem ao conhecimento do público.

Um programa de governo vale tanto quanto a

vontade que o candidato seja capaz de dânons-

trar na campanha. Não basta também esbanjar

aparente disposição sem uma base de compro-

misso construído através das linhas de tratamen-

to. O candidato que na campanha estadual de

1982 anunciou que os recursos não seriâm proble-

ma no seu governo, porque eles estavam na sua

cabeça, está dando cabeçadas na realidade. Nada

fez e se defende com atraso alegando, falta dè

recursos. Não foi capaz de tirá-los da cabeça tám

da cartola.

É penoso para os cidadãos, quando a primei-
ra metade do ano transcorreu por conta das
expectativas de candidaturas, entrar na-
metade sem perceber quando os candidatos vão
falar com responsabilidade do que podem fazer,
t preliminar para qualquer cidadão saber o que
pensam todos os candidatos a respeito da manei-
ra como pretendem enfrentar a inflado. Nin-

guém pede um programa de combate à inflação,

mas quer saber com clareza se a idéia é Conviver
cóm ela ou enxotá-la de uma vez 

por todas.
Um candidato com galões históricos continua na
idade retórica que permitia promessas de comba-
ter a inilaçao com o desenvolvimento. Este pais
não é uma nação de trouxas. O que acabou com o
desenvolvimento foi a inflação desabrida e insa-
ciável, alimentada pelas despesas públicas sem

controle e muito superior á receita.

É com esse primor de sqfisma que o canída-

to do PMDB se apresenta. É o mesmo que dizer

que vai combater o analfabetismo com várias

academias de letras ou que vai fertilizar um de-

serto provocando chuva sobre a areia. Tão desani-

mador quanto isso é assistir a cada rodada das

pesquisas um candidato vazio elevar-sé pelo prin-

cípio de que, sendo mais leve que o ar, nada o

impede de subir.

O eleitor brasileiro não quer votar no" escuro.

Espera que os candidatos se destaquem com niti-

dez contra um fundo de problemas que vão do

excesso de presença do Estado na economia e no

dia-a-dia dos cidadãos até as omissões do mesmo

Estado nas suas responsabilidades de assegurar a

todos educação e saúde. Ou os candidatos enten-

dem que deverão se definir especificamente em

relação a cada uma das grandes dificuldades na-

cionais, a dívida interna e a dívida externa, ou

não precisam esperar mais do que sinais dé

inconformismo e insatisfação. Para o contribuin-

te, chega de improvisação e tentativa.

a iwKJtfo /
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Entusiasmo

O entusiasmo que náo atingiu o estado febril é
uma das mais evidentes diferenças entre o enga-

lamento da população nestas eleições e na cam-

panha das Diretas Já. A justificativa para a

alteração de comportamento esbarra na incerte-

za de que é possível mudar. Se vale a pena nova-

mente acreditar nas promessas e na vontade de

querer trabalhar em beneficio do povo como

apregoam os candidatos.

S ^

Em 1984. as lideranças sindicais e políticas,
à frente da defesa do direito de voto. refletiam
um desejo comum da maioria da sociedade.

Emplnavam uma idéia. Não estavam pregan-
do, come agora, a filiação a um determinado

nome ou ideologia.

Ideologia não pode ser tratada como um pro-
duto. Esta responsabilidade, aliada à desespe-

rança que tomou conta do palco eleitoral, tem

levado as lideranças de classes e. inclusive os

artistas — es baluartes das Diretas Já — a pen-
•ar duas vezes antes de aceitar subir em pa-
Ianques, participar de comícios ou aparecer no

horário gratuito.

O que queremos

Para mudar o Brasil e devolver a esperança ao

povo brasileiro, o futuro presidente que iremos

eleger no dia 15 de novembro náo precisa ser ver-

de, amarelo. Um esquerdista ou direitista. Nesse

momento o que menos importar sáo os rótulos ou

matizes ideológicas. Mas alguém que tenha o

compromisso e a capacidade de promover, pelo
menos, três revoluções básicas: na educação, saú-

de e econômica-politica — essa que viria acom-

panhada de uma redistribuição mais justa de

fenda, e o fim do monopólio estatal em setores

desnecessários.

S S

Assim, pressupõe-se que o Brasil eliminaria

as fontes de inflação que mantém o povo cas-

tigado por uma renda que hoje é inferior à que
tínhamos em 1980. Aliada a elevação da ren-

da da população, teríamos um Estado garan-
tindo a igualdade de oportunidades para todos
-f através de uma oferta efieiente de serviços

do saúde, alimentação, justiça, segurança e

transporte.

E. também, com incentivo à livre iniciativa

para que seus negócios prosperem e exija ca-

da vez mais mão-de-obra.

Padrão internacional?) 

Qualificado como o terceiro maior do Pais, o Ae-

rbporto Internacional Eduardo Gomes hoje só

mantém essa especificação em função do que loi

no passado. Aquela velha história de viver de tra-

dição. As criticas ao péssimo atendimento, em-

bora se avolumem a cada dia e já tenha sido alvo

de denúncias publicadas na imprensa, a Infrae-

ro insiste em «fazer vista grossa» mesmo que de-

sagradando gregos e troianos.

S

Agora, para evitar as criticas e. que isso pos-
sa despertar na direção maior da empresa, a

necessidade de mudar a direção, o coronel

Brandi, está limitando cada vez mais o acesso

dos jornalistas às dependências do aeroporto,

dito de padrão internacional.

Tapar o sol com a peneira não vai melhorar

em nada o atendimento ou que modificações

possam ocorrer na direção da Infraero - Ama-

sonas. Mentira tem perna curta.

Gato três estrelas

Dizer que o serviço prestado pela Eletronorte

deita muito a desejar nâo é uma novidade. Ago-

ra, ser conivente com trapaças, náo é um com-

portamento correto. Todo trabalhador assalariado

é obrigado a pagar sua conta de luz sob pena de

ficar, na maioria das vezes, sem o único «bico»

de luz que tenha no seu casebre. Sem contar que,
em alguns casos, a empresa corta o fomecimen-

to, mesmo que o consumidor tenha pago sua

conta.

S

Agora, que hotéis três. quatro ou até mais es-

trelas recorram a falcatruas para não pagar
seu consumo de energia correto parece brin-

cadeira. Mas é verdade. Dois hotéis, o Impe-
rial e o Plaza estão recorrendo aos famosos
«gatos» — 

prática punida com severidade pe-
la Eletronorte. pricipalmente nos bairros da pe-
riferia. Por mais incrível que pareça, os dois
estão pagando de luz. valores que não chegam
a NCzS 10,00.

Depois ainda dizem que é só pobre que faz
«gato». No caso dos carentes pode-se até en-
tender, já que o salário: oh... Mas dois hotéis

que vivem com seus apartamento lotados, rea-
lizam tamanha economia no consumo de ener-

gia é de se desconfiar.

Com a palavra, os fiscais da Eletronorte.

Nova Onda 

Cuidado com os ialsos n$Qliberais. De repente,
no páreo da sucessão, s0 há neoliberais. E bom
o Luiz Inácio Lula da Silva e Roberto Freire se
apressarem em aderir á nova onda, caso contrá-
rio ficarão «demodes» e náo serão convidados pa-
ra as melhores festas... Quanto ao eleitor, este só

pode estar pensando com seus botões: «Se a sai-
vaçáo da Pátria é a privatização porque até há

poucos meses a maioria desses personagens só
cuidavam de reforçar a presença do Estado na
economia e de por obstáculos á inicaitiva

privada?»

S V*

Necessária fosse mais uma comprovação da
mediocridade absoluta de nossa classe políti-
ca, ela ai estaria. De que adiantam eleições

se os nossos politicos trocam de opiniões como
de camisa, afirmando hoje o 

que 
negavam on-

tem e talvez venham a repudiar amanhã?

Torçamos para que o povo saiba identificar

os lobos em pleno cordeiro!

IMPRENSA

A revista Exame, em sua ediçào de junho, trou¦

xe uma reportagem que deveria merecer uma

atenção especial daqueles que lidam com a im-

prensa, principalmente a classe política do Ama

zonas. Com o titulo: «A arte de lidar com os

jornalistas•>, a reportagem lembra que «já que náo

há outro jeito, como conviver melhor com essas

ettrranhas figuras que vivem correndo atrás de

v0cê pedindo informações?

nnn

No decorrer das três páginas dedicadas a ma-

téria, a revista tenta ensinar o caminho a se-

guir, explicando que «Se você tem dúvida de

que a imprensa tem o poder de prejudicar uma

empresa», tome como exemplo o íato ocorrido

com a Exxon, uma das mais poderosas multi-

nacionais do petróleo, que em função da tama

nha repercussão na imprensa de um acidente

envolvendo um petroleiro da empresa os acio-

matas chegaram a pedir a a emissão ao seu pre-
sidente Lawrence Rawl.

Pacto pela Justiça

Foi ensaiado no Congresso Nacional a elabora-

ção de um Pacto Antiterror, que a exemplo dos

outros já famosos «pactos» náo deu em nada. Mas

a idéia é boa e poderia muito bem se viabilizar.

Só que ao invés de terror, poderia ser um pacto

por justiça.

Afinal, a origem da desordem, das greves, de

tudo o que se pode chamar de terrorismo está

exatamente no arrocho salarial e na injustiça

das medidas governamentais. O verdadeiro

terrorismo está na corrupção do Governo, na

sonegação, dos USS 23 bilhões de dívida para

com a Previdência. n< manipulação do Finso-

ciai e nos crimes pessoal de colarinho

branco.
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AREIA

Os governadores Tasso Je-
reissati e Geraldo Mello, que
deveriam declarar em apoio a

Mário Covas esta semana, es-
tão irritados com críticas que
o candidato tem feito as ZPEs.

BOAS NOVAS

No Ministério da Fazenda,

espera-se a divulgação dos

números da balança comer-

ciai de junho como 
'a 

melhor

notícia do ano'.

BONS SERVIÇOS

Entre os candidatos france-

ses que receberão hoje de Sar-

ney a ordem do cruzeiro do

sul está André Anita Saboia,

mulher de um dos assessores

maranhenses do Palácio do

Planalto.

VOLTOU ATRÁS

Quércia retirou ontem o ad-

jetivo safado' com que brin-
dou o Governo Sarney em Foz

do Iguaçu (PR) recentemente:
'O 

Sarney não é safado, mas

apenas ruim de serviço'.

HOMEM A HOMEM

O empresário 
João Saad, que

dirige a Rede Bandeirantes,

telefonou ontem para Ulysses

na tentativa de convecê-lo a ir

ao debate entre os presiden-
ciáveis programado para a se-

gunda que vem.

CONFUSÃO

Não está fácil o engajamento

do PV na campanha de Lula.

O PT vai levar a PC do B e PSB

a proposta dos verdes de ter

como interlocutor único de

Lula. A decisão sai até sexta-

feira.

REUNIÃO

Franco Montoro, José Serra e

Almino Affonso ficaram on-

tem mais de três horas con-

versando no Aeroporto Inter-

nacional de São Paulo en-

quanto esperavam um avião

atrasado de Brasília.

MÍNIMO

O deputado Paulo Paim (PT-
RS) vai hoje a ministra Doro-

thea Werneck pedir que o go-
verno cumpra a lei e mande

pagar o salário mínimo de

120,00 em junho.

HORA DA REVANCHE

Quando os vetos presiden-

ciais a política salarial foram

derrubados no Congresso,

Paim rasgou em frente as cã-

meras de televisão a cartilha

feita pelo Ministério do Tra-

balho, Dorothea não gostou.

SONHO

De um 
'tucano' 

sobre Miguel

Reale Júnior, assessor de Ulys-

ses. 
'Ele 

diz que o Roberto Ma-

galhães é o Sarney do Covas

porque quer ser (Saulo Ra-

mos) de Ulysses'.

OUTRO RAMO

Após decretar a atuação de

vários intermediários no caso

Nahas, a deputada Dirce Tutu

Suadros 

disse ontem ao presi-

ente do Bovespa, Eduardo

Rocha Azevedo: 
'Isso 

parece

um laranjal e não mercado

financeiro.

EM FAMÍLIA

Fernando e Roseana Sarney

estão em Paris, aguardando o

pai que desembarca hoje pa

ra as comemorações do bicen-

tenário da Revolução

francesa.

DISCREÇÃO

Os dois filhos do presidente
não estão hospedados no Ho-

tel Nikko, onde foram aloja

dos os passageiros do 
'vôo 

da
alegria'.

NEM ASSIM

Avaliação pernambucana:

nem o fato de Covas ter esco-

lhido para vice um inimigo

politico de Arraes garante a

adesçao do governador a

campanha de Ulysses

IMPOSSÍVEL

A diplomacia Brasileira, que
representa os interesses da

Argentina em Londres, en-

contra dificuldades para con

vencer a Inglaterra a sentar a

mesa para resolver o impasse

das Malvinas

INTERL0CUÇÃ0

'Falta 
força de alavancagam

ao Itamaraty', constata um di-

plomata brasileiro, por isso,

cabera agora ao governo ame-

ricano a tentativa de atentar

reunir argentinos e ingleses

DISTÂNCIA

Brizola foi convidado a com-

parecer, junto com outros

brasileiros que estavam em

Buenos Aires, a festa que Sar-

ney ofereceu na embaixada

brasileira no sábado à noite.

Não foi.

LIVRO 0E CABECEIRA

O atual livro de cabeceira do

ministro Mailson e 
'Marcha

da insensatez', de Bárbara

Tuchman.

MUDANÇA

José Serra reuniu-se ontem a

noite com a direção da receita

federal para discutir as conse

quências tributárias da nova

lei de diretrizes

orçamentárias.

DUPLA JORNADA

N a reunião do pacto inter-

pátidário, ontem, o PTB era re-

presentado pelo jornalista Jo-
sé Carlos Assis, acessor da

CNI.

COMPARAÇÕES

0 embaixador José Guilher-

me Merquior, teve uma série

de encontros com empresá

rios paulistas nos últimos

dois dias para discutir a situa-

ção política e econômica do

México.

MANTER CANAIS

Segue para NOva York na se-

mana que vem , nova missão

do Ministério da Fazenda, pa-
ra conversar com os credores

comerciais do Brasil. O objeti-

vo e 
' 
manter um clima de ne-

gccídçãc', para a divida.

0 Realista

Candidato a reeleição em

Conquista (BA) o vereador Nei

Ferreira chega em um bairro

da cidade para fazer um co-

mício, fogos, gritos de viva

para o 
'Coronel'.

Entusiasmado, Ferreira exi-

ge, contra Sebastião Nery:

Quero 750 votos aqui, vai ter

1.500, coronel, responde um

correligionário.

Ferreira insiste nos 750 e da

platéia ouve-se que o bairro

dara mesmo 1.500 votos ao

vereador, o candidato não se

agüenta e explica: Sei que
1.500 eleitores já me promete-
ram o voto aqui, mas como
eleitor é um animal muito sa

fado, aceito a metade.

Acordo 
entre Brizola

e Sarney 
é articulado

Brasília (da Sucursal) — Ma
ofensiva que começou a ser
deflagrada pel.t administra-

çáo federal contra o candl-
dato presidem lavei Fernan-

do Collor -le Mello (PRP1), po-
de estar o inicio de um estra-
nho acordo a ser formalizado

entre o PDT é o governo José
Sarney. Como Leonel Brizola

vem sendo sempre favoreci-

do com o segundo lugar, nos
índices das pesquisas eleito-
rais até aqui realizadas, a
idéia seria a de fortalecer o
seu pleito, em troca de um
abrandamento de suas crti-

cas ao Palácio do Planalto.

O problema é que, segundo

um importante membro do

Bartido, 

o deputado Vivaldo
arbosa (RJ), vem se expon-

do demais e náo foi capaz de
entender direito a estrategia

estabelecida. Mo arraial pede-
tista existe agora uma preo-
cupação muito grande, no
sentido de evitar que a ima-

gem do seu lider, Brizola co-

1
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Brizola: posição favorece o acordo

meçe a ser vinculada ao coro
das acusações governamen-
tais, com evidentes meme-
bros do PDT desejam chegar
ao Planalto de qualquer ma-
nelra e náo estão medindo

«¦slorços 
para anto, que cor-

rmdo sérios riscos de
rrrdibilidade.

REFAZER A TRAMA

Circulam informações, em
Brasília, de que um farto dos-
siê contra a 

gestão adminis-
ra iva de Collor de Mello, em

Alagoas, foi entregue ao Mi-
nistro da Justiça, Oscar Dias
CO iêa, com base em levanta-

mento efetuados 
pelo deputa-

do federal, Brandão Monteiro.

O parlamentar, ex-secretário

dos transportes no governo
do Rio de Janeiro, esteve re-
centemente naquele estado,
onde ficou alguns dias man-
tendo contatos políticos e fa-
zondo investigações na busca
de dados comprometedores

ao Caçador de Marajás'. Com
os elementos desejados, o
PDT está procurando o apoio
do Ministro da Justiça (cuja
integridade 

pessoal e inques-
tionavel), a fim de que as de-

Eduardo 
Suplicy caça

marajás 
de São Paulo

Sáo Paulo — O combate à cor-
rupçáo está dando ao presidente
da Câmara Municipal de São
Paulo, Eduardo Matarazzo Su-

plicy, a mesma popularidade e
projeção que Fernando Collor de
Mello alcançou como governa-
dor de Alagoas depois que deci-
diu lutar contra os marajás no
seu Estado, os funcionários prl-
vilegiados que recebem altos sa-
lários. Em alguns setores do PT,
o prestigio de Suplicy se equipa-
ra ao do presidenciável Lula e da
prefeita Luiza Erundina, ao pon-
to de o presidente da Câmara ser
apontado, desde já, como candl-
dato certo do partido ao senado
em 1990, ou ao Governo do Esta-
do, na suçessáo de Orestes
Quércia.

Suplicy será._no mínimo, sena-
dor , profetiza" o secretário do
PT, deputado José Dirceu, são
constantes as conversas dos de-

putados petistas com a lider da
bancada na Assembléia Legisla-

Ministro não

tiva, Clara Ant, sobre o cresci-
mento de popularidade de
Eduardo Suplicy. E por Isso que
já se fala em seu nome para o
governo estadual. Até o inicio da
gestão de Suplicy na presidem i<i
da Câmara, o PT tinha três no-
mes para disputar a sucessão de
Quércia: deputado Plínio de Ar-
ruda Sampaio, jurista Mélio Bi-
cudo e Lula, na hipótese deste
perder a elejçáo presidencial. De
todos eles, o mais forte no mo-
mento é o de Suplicy.

Eduardo Matarazzo Suplicy es-
tá com 48 anos. nascido numa
família rica, o presidente da Ca
mara tem entrado em choque
com alguns membros familiares
como reflexo de suas posiçoes
políticas. O mais recente atrito
rol sustentado por ele com os

proprietários da mansáo dos Ma-
tarazzo na Avenida Paulista a
mesma que a prefeita Luiza
Erundina tenta desapropriar.
Eduardo ficou do lado da prefei-

ta e contra poderosos primos,
entre eles Maria Pia. Professor
de ei onomia na Fundação Qetú-
lio Vargas, Eduardo Suplicy é
PHD em economia pela universl-
dade de Michigan. Sua primeira
eleição foi em 1979. Ele se ele-

geu deputado estadual pelo
PMDB, com 70 mil votos, repe-
tindo a dose em 1983, ao ser
eleito deputado federal, Já pelo
PT, com mais de 80 mil votos.
Suplicy alcançou boa votação

para a prefeitura da capital em
1985 embora tivesse perdido
pa a Jânio Quadros: teve 830
mil votos, 20% do total de
eleitores.

Em 1986, como candidato ao

governo, teve 1 milhão e 500 mil
votos e mais uma vez foi derro-
tado. Em compensação foi o
candidato mais votado em 1988

para a Câmara de Vereadores de
Sáo Paulo, mais de 200 mil vo-
tos.

Collor sobe outra

explicações vez nas 
pesquisas

^111O mmicffA H111f f  _ 

convence nas

Brasília — O ministro da Justi-
ça, Oscar Dias Corrêa, náo quis
comentar hoje as criticas que
lhe foram dirigidas pelo candi-
dato Fernando Collor de Mello.
Através de seu assessor de co-
municaçào social, Amaury Mat-
tos, o ministro informou que so-
mente responderá ao candidato
do PRN depois que suas críticas
forem publicadas na imprensa.

Durante a semana, no entanto,
o ministro já havia desmentido

que o presidente Sarney levaria
cerca de 150 pessoas a Paris,
conforme publicado na impren-
sa, pelo que sei. o presidente vai
levar em sua comitiva de seis a
sete pessoas, disse Oscar Cor-
réa. Ma última terça-feira ele
desmentiu também que o Palá-
cio do Planalto estaria gastando
cerca de US$ 1,5 milhão nas co-
memorações do bicentenário da
Revolução Francesa. Quero sa-
ber quem fez esta estimativa,

posso dizer que estimativa é de
um milháo de dólares como pos-
so falar que ela é de 100 mil dó-
lares. O que sei é que estes gas-
tos sáo para pagar o aluguel do
aviáo presidencial, pois lá em
Paris as despesas cia comitiva
brasileira seráo pagas pelo go-
verno francês , disse ainda o Mi-
nistro da Justiça.

Oscar Corrêa chegou a falar
também do batalhão percursor
que foi a Paris preparar a chega-
da do presidente Sarney. Este
batalhão percursor sempre foi

para os lugares em que foram
todos os presidentes da Repúbli-
ca, desde o ex-presidente Jusce-
lino Kubitischek, para garantir a
sua Integridade', afirmou Oscar
Corrêa. Ele disse que as críticas
feitas contra a viagem do presi-
dente partem de determinados
setores que querem desmorall-
zar o governo que está no fim. É
muita gente que não conseguiu
emprego no governo, multa gen-
te que náo foi satisfeita em seus
desejos pelo governo, que agora

quer tirar uma casquinha neste
governo', o que, aliás, fica mal

porque quem tem caráter náo

gosta de desafiar um governo
que está no fim , disse Oscar
Corrêa. Finalizando, o ministro
arrematou: Da parte do Ministro
da Justiça e talando em nome do
presidente Sarney posso dizer
que o governo é o governo e vai
ser governo com todo o poder e
majestade até o dia 15 de março
de 1990, pois até lá vai exercer
os poderes que constitucional
mente tem .

Sáo Paulo — Ao contrário de
outras pesquisas recém publica-
das, como a do Ibope e Data/Fo-
lha, em que Fernando Collor de
Mello caiu aproximadamente de
4 a 5% na preferência do eleitor
a pesquisa do Instituto Gallup

que a revista ISTO E/SENHOR
publicará na edição que come-
çará a chegar amanhã as bancas
indica que o ex-governador de
Alagoas e candidato a presiden
te pelo PRM cresceu 7% em rela-
çáo a última pesquisa do mesmo
Instituto publicada há cinco
semana.

Fernando Collor de mello está
com cerca de 45%. Ma pesquisa
anterior. O candidato do PRM ti
nha 38%. Ma Gallup de hoje Fer
nando Collor perde de vista o se
gundo solocado, Leonel Brizola
(PDT) que está com quase 13%
em relação à pesquisa anterior
Brizola caiu 1%, a pesquisa foi
feita nas principais regiões do
País e foi trabalhar ate 10 de Ju
lho, portanto com tempo suli
ciente para que outros candida
tos crescecem em função de al
gum acontecimento Importante
no desenrolar da campanha rn-
mo o discurso que o senador Má
rio Covas (PSDB) fez no Congres
so e que alcançou grande reper
cussáo, ou a campanha do
PMDB. Pois seu candidato Ulys

ses Guimaráes participou de co-
micios e teve presença constan-
te em programas de televisão.

A pesquisa do Gallup revela

que ao mesmo tempo em que
Collor de Mello cresceu, outros
candidato caíram, com poucas
exceções. Mário Covas cresceu

I "'o 
em relaçáo a pesquisa de

cinco semana passadas. Tam-
bém Paulo Maluf (PDS) na pes-
quis,) do Gallup foi ter ultrapas-
sado Ulysses Guimaráes. O can-
dldato do PL Guilherme Aflf Do-
mingo, também teve um peque-
no crescimento mas Brizola,
Ulysses e Lula - além de outros
candidatos de menor porte elei-
toral • caíram.

Fernando Collor de Mello perde
os adversários de vista. Está
mais de 30 potnso a frente de
Leonel Brizola, o segundo colo-
cado enquanto Luiz Inácio Lula
da Silva do PT, aparece emtercel-
10 lugar. Os demais candidatos
estáo com Índices abaixo de
10%. "^a 

quarta colocação surge
Mário Covas cabendo a Paulo
Maluf a quinta posiçáo. Ulysses
Qulmaráps atineja a sexta colo-
cação vindo a seguir: Aflf Do-
mingos, em sétimo Roberto Frei-
re (PCB) em oltva Ronaldo Cala-
do (PSD) eni nono , Afonso Car-
maigo (PTB) em décimo.

Ulysses 
poupa 

Sarney

ao falar de corrupção

Araçatuba/SP - O candidato
do PMDB à presidência, deputa
do Ulysses Guimarães evitou
atribuir ao presidente José Sar-
ney a responsabilidade principal
pela corrupção no governo, co-
mo fez o ex-ministro Aureliano
Chaves, candidato do PFL. Ulys
ses desembarcou hoje às 20 ho
ras no aeroporto internacional
de Araçatuba para Inaugurar o
comitê da campanha no munlci-

pio e fazer uma palestra para es
tudantes da Faculdade de
Direito.

Ulysses reconheceu que a coi
rupçáo chegou a um grau preo
cupante afirmando que cumpre
ao governo apurar e aplicar as

punições. A corrupção nós sa
bemos que existe mas ela nao

pode campear Impune e prec is<

que o governo dê o exempli

punido .

O candidato disse que ainda
não havia recebido o documento
elaborado pelo governador de
Pernambuco, Miguel Araes com
criticas ao estilo da campanha
mas ja estava informado dos

pontos principais.
governador náo quer que

mude o rumo da campanha. Ele
le? um documento muito Inte-
ressante com muita substância

que vamos examinar
conjuntamente'.

lysses náo quis entrar em de-
talhes sobre odocumento de
Araes mas disse que nele o go-
vernador rafirma apoio à sua
< andidatura e insiste muito na
preocupação com o social prln-
- Ipalmente, na área do Mordes-
li O candidato também consl-
drrou o documento de Arraes
uma contribuição' a campanha.

núncías sejam aceiti.s mais
fácílmente

Os membros do PDT náo qui
seram, eles próprios, assumir
sozinhos esta campanha 

pe
lo bem moral pública pois
se encontram envolvidos em
irrespondíveis irregulares no

governo do Rio de Janeiro e aí
o feitiço poderia virar , ontra
o feiticeiro. Mas já s* encon
tra agendade uam visita de
Brizola ao presidente sarney
para a discussão de uni plano

que neutralize o avanço collo
rido e um conseqüente acêrlo
de contas que favoreça ao
candidato 

pedeti:»ta )s pri
meiros contatos fora efetua
dos pelo atual 

presidente do
IBAMA Fernando César Mes

quista (muito amigo de Sar-
ney), no inicio da ultima se
mana Ele declarou a Brizola,
inclusive, 

que iria votar nele
Agora é só esperar e verificar
se tudo se confirma ou se,
com a revelação da trama, j
história será rearruamJa.

Retaliação a

Pires 
prejudica

povo 
da Bahia

Salvador - Uma verba de I Sf
70 milhões destinada pelo Ban
co Mundial no ano passado para
programas de comlhiti i esquis
tossomose doença a chagas e
leshimaniose na Bahu está retl
da no Ministério da Saúde há

quase um ano como retaliaçao
ao ex-governador Waidir Pires,
candidato a vice-presidente pelo
PMDB. A denúncia foi feita em
Salvador, pelo próprio Pires que
disse ter tomado conhecimento
do fato há, uma semana em
Brasília.

Waidir Pires sempo s< queixou
de discriminação d gui 

¦no Ir
deral quando e.a gmcrnadeí
baiano, cargo ao qual renunciou
em maio para compor .1 < hapa
de Ulysses Ouimarae•> mas ( on-
siderou um crime inqualifica-
vel a retençáo da \erha pelo en-
tão ministro da Saúde Borges
da Silveira, porque a Bahu é um
dos estados brasileiros (/< maior
incidência dessas tres doenças

Ele revelou também que a re-
tençào foi articulada por um
baiano que ocupa um < argo de
alto escalão no governo federal
mas não quis revelar o nome
pois suas fontes no Ministério da
Saúde náo lhe forneceram pro-
vas materiais com relai. ao ao as-
sunto. Segundo Waidir Pires a
Bahia foi o único Estado brasilei-
ro a náo receber a verba do pro-
grama do Banco Mundial. Pelo

que ele sabe o atual ministro da
Saúde Seigo Tsuhi ao tomar co-
nhecimento do caso adotou as

providências burocráticas ne-
cessárias para regular izar o pro-
blema os dólares devem c hegar
ao governo da Bãhia nos próxi
mos dias. Pensei que meus ini~
migos só perpetrass< m esse tipo
de coisa contra mm, mas .um-

glr toda uma popula(,ao < atente
do nosso Estado e um crime',
repetiu.

floje, Waidir Pires prosseguiu
nos seus contatos politii <>> em
Salvador, cujo ponto culminante
foi uma reunião no finai da tarde
com cerca de tum lideranças

peemedebistas do nleriui >• < a

pitai do Estado no ( entro de
Convenções. Os mesmos peemt
deblstas tiveram uma longa 1 on-
versa pela manha com Dona Mo
ra Quimaráes e dísc atiram a par-
tlcipaçáo na campanha

presidencial.

Corrupção 110

Congresso será

apurada

Brasília — Preocupado com j
acusação do candidato do n B a

presidência, senador Monso C a
margo (PR), de qui teria orrido
muito dinheiro 11,1 tent.iti\ 1 de
contrução de um novo atu <0 pa
ra o senado. 0 cx-presiu nte do
Congresso, senador humberto
Lucena (PMDB-PBi. pediu a seu
sucessor, Nelson Carneiro

(PMDB —RJ) aabet ura de um In-

quérlto. Carneiro encaminhou
hoje à mesa dlietora do st nado
o requerimento de I ucen.i mas
não sabe quando será examina
do, pois durante o re< esso parla
mentar é difícil reunir o mínimo
de quatro dos sete membros da
mesa.

A acusaçáo de corrupção e

grave e tanto o senador 1 en,i

quanto os demais membros ci,i
mesa anterior se sentiram atin-

Sidos 
. conta Melson C at neio Yi

enuncia puWlcada no Informe
JB da última quinta feira Ca-
margo sustenta apenas s.ihei

quem ganhou dinheiro com a
história da construção do anexo
e se propõe a us.tr o S^l para
descobrir a corrupç 1 > < as, seja
eleito presidente

E
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Simpatia de adversários

levanta moral de Freire

Aureliano traído 
por

motoristas coloridos

.-J

Roberto Freira: retpelto dos concorrentes

PDC não abre mão da

coligação com o PL

Brasília — A comissão executiva do PDC nao abre

máo da coligação com o PL, de Afif Domingos, os in-

tegrantes da executiva impetraram mandado de se-

gurança contra o presidente do partido, senador

Mauro Borges, que náo promulgou o resultado da

convenção de domingo aceitando a coligação por
maioria simples.

Ma ação, com pedido de liminar, a executiva alega

que Borges agiu Ilegalmente, ferindo o regimento

interno da convenção que pedia maioria simples

apenas para a aprovação da proposta de coligação,

que teve 104 dos 160 votos, e maioria simples na

escolha dos nomes. Afif foi aprovado por 63 votos,

contra 55 dados a proposta de coligação com Fer-

nando Collor de Mello, do PRN.

O pedido de liminar deve ficar prejudicado porque
ele serviria para garantir a proposta de coligação

na convenção de amanhã do PL; mas foi analisado

pelo ministro Francisco Rezek, presidente do Tribu-

nal Superior Eleitoral onde a ação foi apresentada.

Com isso, o PL vai realizar convenção contando

com a coligação de maneira informal, e correndo o

risco de que esta náo seja aceita na época do regis-

tro das candidaturas.

Convenções deixam

a capital movimentada

O^DT, de Leonel Brizola, tinha convenção marca-

da para hoje, quando iria aceitar a coligaçao com o

PDC. Mas diante do resultado da convenção de do-

mingo, que embora não tenha aprovado o nome de

Afif, rejeitou definitivamente o de Brizola, a conven-

çáo do PDT foi cancelada, quando a Justiça Eleito-

ral já havia designado até um observador eleitoral.

O Partido da Libertação proletária (PLP), uma le-

genda marginal que ainda náo obteve registro dno

TSE, náo vai poder registrar a candidatura de Qeral-

do Afonso Rodrigues Sampaio, embora ja tenha rea-

lizado convenção e aprovado o nome do candidato.

O partido, que se diz organizado em vários Estados

e tem sede em Qoiãnia, feriu a legislaçao eleitoral

náo apenas por realizar convenção sem ser regis-

trado, mas também porque náo considerou o prazo
de oito dias para a convocação de seus filiados em

edital publicado no Diário Oficial.

Quase tão pequeno quanto o PLP. o Partido Espiri-

tualista do Brasil (PEB) entrou hoje com um pedido
de registro provisório no TSE, e pretende também

lançar candidato próprio. Mesmo realizando con-

vençáo hoje. O PEB também não vai conseguir re-

gistrar seu presidenciável pelo mesmo motivo do

partido de Sampaio. O Partido Comunitário Solida-

riedade (PCS) também realiza convenção, hoje, para
lançar a candidatura de Lázaro de Farias, em que o

partido esteja registrado.

Estratégia de Lula é

modificada em Santos

Santos — O presiden-
ciável Luiz Ignácio Lula

da Silva (PT) mudou sua

estratégia de campanha

ontem em Santos. Ele

chegou a cidade no final

da tarde, e, em vez de

enfrentar o corpo a cor-

po com o eleitor, prefe-
riu desfilar em carro

aberto, onde teve opor-

tunidade de fazer qua-
tro discursos pelas ruas

centrais. A tônica dos

discursos do candidato

Rtista, 
foi a critica às

rças conservadoras

que estão exercendo

muitas pressões contra

o governo de Telma de

Souza', Lula aproveitou

os discursos para falar

da situação econômica

do País e criticar o go-
verno Sarney e os seus

principais adversários.

Ulysses Guimarães

finge-se de oposição,

mas náo pode negar que
faz parte da direita',

afirmou, ao criticar o

programa político do
candidato peemedebis-
ta. Também disparou

críticas ao candidato tu-

cano Mário Covas, por
ter-se aliado a direita ao

escolher Roberto Maga-

Ihàes para compor sua

chapa E não perdoou
Collor: homem rico, cu-

ja riqueza é proveniente
da exploração da classe
trabalhadorn desde o
tempo dos seus avós',
disse.

A chegada de Lula à

prefeitura de Santos
coincidiu com a apre-

sentaçào do ballet Sta-

Rio — Com o plenário e as galerias inteira-

mente lotados e muita gente em pc, o Partido

Comunista Brasileiro encerrou sexta-feira à

noite, na Câmara dos Vereadores do Rio, sua

convenção municipal, com o músico Rlldo Ho-

ra tocando na gaita a Internacional , hino uni-

versai do socialismo. A festa contou com a

presença do prefeito Marcelo Alencar, do PDT,

que justificou sua participação como uma ho-

menagem a instituição nacional que é o PCB .

A convenção começou às 9h com a votação

do nome dos candidatos do partido a presiden-
te e vice-presidente da República, Roberto

Freire e Sérgio Arouca, e do programa de go-
verno, aprovados por unanimidade pelo voto

dos 35 deleaados.

Em clima de festa e com intensa participação
do público predominantemente jovem, o ato

político de encerramento iniciado às 19h, en-

trou pela noite. A sessão teve como presidente
da mesa o vereador Francisco Milani, do PCB,

integrada, além dos dois candidatos, pelo pre-
sidente do partido, Salomáo Malina e a verea-

dora Maria Licia Caniné, a ruca , também do

PCB. Pio plenário e nas galerios, viam-se os cl-

neastas Silvio Tendler e Zelito Viana, os poetas

Moacyr Félix e Ferreira Qullar, os deputados fe-

derais pelo PCB Francisco Santana e Augusto

Carvalho, os vereadores l.aura Carneira (PSDB)

e Maurício Azèdo (PDT).

A prefeita de São Paulo, Lulza Erundlna, e o

governador do Ceará, Tasso Qereissati, estão

entre os que mandaram mensagens de con-

gratulaçóes, entre as quais estava a enviada

Pelo 

comitê central do Partido Comunista

rances. O prefeito Marcelo Alencar foi muito

aplaudido pelas galerias quando garantiu que
se náo tivesse candidato, votaria no do PCB.

O vereador Maurício Azedo falou sobre a par-
tlcipaçào do PCB na luta pela redemocratlza-

çáo do Pais e também recebeu muitos aplau-
sos ao declarar aue apesar de apoiar o candi-
dato de seu partido à Presidencía da Repúbli-

ca, o ex-governador Leonel Brizola, achava Ro-

berto Freire o melhor candidato. Freire o úiti-

mo a discursar, encaminhou a proposta de

emergência para tirar o Pais da crise que seu

partido deve apresentar no Congresso e ao

presidente Sarney.

Tucanos

Calazans

empurraram

para 
Caiado

Belo Horizonte - Dos 8
mil motoristas de táxis
da região metropolitana

de Belo Horizonte, o ex-
ministro Aureliano Cha-
ves, presidenciável do
PFL, conseguiu reunir
apenas 20 em sua visita
ao sindicato da catego
ria, hoje, na capital ml-
nelra. Durante sua pas-
sagem pela entidade,

que durou pouco mais
de 30 minutos, Aurella-
no Chaves reforçou o
trunfo aue acredita pos-
suir entre os taxistas:
foi o responsável pela
isenção dos IPI e ICM so-
bre os táxis à álcool.

Quando ocupou a vice-
Presidente da
República.

Mesmo assim, alguns
motoristas presentes ao
encontro, informaram

que a categoria está
mais propensa a votar
no candidato do PRN,
Fernando Collor de Mel-
Io. Pelo menos 60% dos
motoristas lá collorl-
ram' — revelou o

lista H e n rI
Tomecloto.

A direção do sindicato,

entretanto, parece mes-
mo apoiar o ex-mlnlstro

Aureliano Chaves e pro-
mete promover uma

brlzo-

que

grande carreata pela ci-

dade, ainda este mês.

Cie foi o primeiro que
defendeu a Isenção de

Impostos para os táxis,

é mineiro e foi um bom

governador do Estado'
— considerou Roberto
Eustáqulo dos Santos,

diretor da entidade.

Aureliano Chaves, du-

rante conversa com os

sindicalistas, ofereceu

sua vida pública', para
uma avaliação. O Im-

portante é avaliar se o
discurso do candidato é

coerente com sua pas-
sagem na função públl-
ca — aconselhou.

Antes do encontro com

os motoristas, o ex-

ministro esteve na Cã-

mara Municipal de Belo
Horizonte, visitando o

presidente da casa. Ve-
reador Arutana Robérlo,

do PCB. o líder do PFL,
Roberto Sales, e o verea-

dor mais votado em Be-

Io Horizonte. Roberto

Carvalho, do PT. Do co-
munlsta Aureliano es-

cutou que. apesar das
divergências ideológl-

cas, é multo respeitado

por sua vida pública. Do

petlsta, recebeu votos

de felicidade em sua

campanha.

gium, na Praça Mauá,

evento para o qual a pre-
feita Telma de Souza já

vinha convidando a po-

pulaçao há vários dias,

através de matéria paga
em jornal local e em car-

ros de som, como o que
foi cedido ao candidato

em sua passagem pelas
ruas centrais. Quando o

piesidencicivel Uitqou

ao Palácio José Bonita-

cio, para conceder en-
trevista à imprensa

Brasília — Um dia depois de se comprometer com

o candidato a vice do PSDB, Roberto Magalhães, a

votar na chapa tucana, o ex-presidente do Banco do

Brasil, Camilo Calazans, reapareceu hoje em públi-
co ao lado do presidente licenciado da UDR, Ronal-

do Caiado — arquiinimigo do senador Mário Covas
— e foi anunciado como vice do PSD. Calazans,

após ter sido preterido pelos tucanos e assediado

pelos candidatos do PRN, Fernando Collor de Mello,

e do PDT, Leonel Brizola, optou por um partido que
ainda tinha a vaga de vice para lhe oferecer.

Eu nunca postulei ser vice. Sou até contra vices',

defendeu-se Calazans, sem conseguir explicar capí-

tulos de novela que o levou a compor a chapa com

Caiado, na sexta-feira, dia 7 — data em que o PSDB

anunciou formalmente a opção por Roberto
Magalháes-Calazans se filiou — secretamente — ao

PSD. A partir daí, através de um amigo comum, An-

tonio Alvares, ex-diretor do crédito do Banco do

Brasil — os contatos com Caiado se intensificaram.

Ao mesmo tempo, Calazans assegurava a Covas e

aos parlamentares do PSDB, que tinha aceitado a

decisáo do partido e que continuaria apoiandej o

senador.
Ninguém me comunicou que Magalháes tinha

sido escolhido, portanto que não devo fidelidade a

eles — 
justificou o ex-presidente do Banco Central,

sem esconder que ficara magoado com a decisáo

da cúpula do PSDB, a favor de Magalháes.

O acordo com Caiado já pressupunha, desde o ini-

cio das conversações iniciadas quinta-feira, dia 6, a

vaga da vice, apesar do ex-presidente da UDR negar

qualquer pretensão de Calazans. Eu tive de fazer

três dias de plantão na casa do Camilo para que ele

aceitasse', afirmou Caiado, na tentativa de poupar
seu companheiro de chapa de constrangimentos

junto ao PSDB. Mas nem Caiado, nem Calazans con-

seguiram uma explicação plausível para que a ficha

de filiação fosse assinada na semana passada.
Ma quinta-feira à noite, depois que Calazans dei-

xou o escritório de campanha de Covas, onde mais

uma vez garantiu seu voto aos tucanos, o ex-

prsidente do Banco do Brasil encontrou-se com

Caiado e dois articuladores políticos da candidatu-

Apoio maciço a Collor

no Rio Grande do Sul

Porto Alegre — Numa animada recepção, o candi-
dato a Presidência do PRN Fernando Collor de Mel-
lo, recebeu ontem o apoio quase maciço do PFL do
Rio Grande do Sul. Collor repetidas vezes fez ques-
táo de salientar que o sangue gaúcho lhe corre nas
veias, já que seu avó, o ex Ministro do Trabalho de
Getúlio Vargas, Lindolfo Collor de Mello, era natural
de Sáo Leopoldo, na regiào metropolitana.

O legado de meu avô me da a dimensão da res-

ponsabilidade que tenho com o Brasil frisou, ao fa-
lar para lideranças pefelistas no plenarinho do Le-

gislativo Estadual. Segundo ele, com sua aliança ao
senador Carlos Alberto Chiarelli, ex-relator da CPI
da corrupção e presidente do PFL estadual, e mais
seu vice, senador Itamar Franco, que o acompa-
nhou ao sul e também participou da CPI, ficou con-
solidada a Brigada Anti-Corrupçáo, a Brigada Caça-
Marajá'.

Em entrevista após conversar cerca de meia hora

com Carlos Alberto Chiarelli acertando os detalhes
do apoio do PFI gaúcho á sua campanha o randl-

dato do PRN assegurou que ao assumir a presidén-
cia restituirá ao Rio Grande a sua real importância

ao Pais, pois tem sido táo machucado, tão magoa-
do por outros governos.

<|tat

Calaians surpreendeu todo mundo apoiando Caiado

ra do PSD, Cesmar Moura e Osmar Pereira de Barros

presidente da UDR de Sáo Carlos (SP) para combi-

nar os detalhes do anúncio do vice, já prevendo que
causaria impacto e mal estar junto a ex-aliados de

Calazans. A convgçsa se prolongou até a meia noite

e só pela manha Calazans assinou a autorização

para que seu no nome fosse levado a convençáo ex-

traordinária que o PSD realiza hoje, em Brasília, a

partir das 9 horas'. Deixei o PSDB porque a campa-

nha estava elitista. Acusou Calazans.

Sem nenhuma intimidade com o presidente llcen-

ciado da UDR, Calazans tropeçou inúmeras vezes

na sua primeira entrevista a imprensa tomo vice.

Disse, reiteradas vezes, que suas conversas com

Caiado demonstraram que náo existem dlvergên-

cias intransponíveis e, ao se referir ao PSDB, parti-
do pelo qual pretendia disputar as eleições, afir-

mou que náo queria deixar de vez o pessoal que

gosta, que são meus verdadeiros amigos Mas a

falta de identidade do candidato do PSD com o seu

vice parece superada pela pretensão de Calazans,

que a partir de agora, muda o discurso da social de-

mocracia pela pregação da solidariedade cristã.

Sarney 
justifica 

mas

não convence ninguém

Brasília — O presidente José Sarney justificou no

programa semanal Conversa ao Pé do Rádio', o
atraso dos compromissos do Brasil com o Clube de
Paris, afirmando ser esta uma forma de preservar
as reservas e dar condições para que seu sucessor

possa renegociar a dívida externa brasileira. O meu
desejo e realmente o de entregar o País em condi-

çóes de o novo 
presidente poder negociar os seus

problemas relativos à dívida externa, e resolver os

problemas da economia em outras condiçóes, que
eu náo tive', afirmou.

No programa, transmitido de Paris, onde assistiu

as solenidades comemorativas ao bicentenário da

Revolução Francesa, Sarney fez um apelo para que
se Inicie uma revolução econômica em todo o mun-

do, na qual fosse dado aos países pobres condiçóes

de crescer em liberdade. Segundo o presidente, nas

conversas que manteve com chefes de governos es-

trangeiros em Paris, a tônica foi o endividamento

externo da América Latina. Náo há solução para dí-

vida externa sem que se pense, sem que se adote

uma solução da diminuição do volume da dívida e

de uma negociação rápida', disse.

> 
pr

ney disse ter obtido a promessa de que a França vai

defender a causa da América Latina na próxima
reunião dos sete países mais ricos do mundo, que
se realizara logo após o término das comemorações
do bicentenário da revolução. Os ideais

revoluclonários-lgualdade, liberdade e Fraternlda-

de — devem prevalecer, de acordo com o presiden-
te, no tratamento da dívida externa. Liberdade

quer dizer mais respeito aos direitos humanos, li-

berdade também contra as doenças, contra a fome.

Igualdade significa desenvolvimento maior e Justl-
ça na ordem econômica Internacional. Fraternida-

de hoje é o desarmamento em termos militares e

cooperação entre os povos em todos os sentidos',

acrescentou.
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aprovado 

pela

DlUada Irma1 pFa 
foi feito Pe'a de-

rtíl . A w . 
Puassom (PT-SP) no

dia 4 de junho, mas até o mo-
mento nao houve nenhuma res-
posta por parte da CEF.

Segundo a liderança do PT, como
a nova Constituição 

prevê que os
pedidos de informação do Con-
gresso sejam atendidos no prazo
de 30 dias, importando crime de
responsabilidade e recusa, o náo

i atendimento ou a prestação de in-
formações falsas os dados sobre

FGTS

to 13 tem ue esuir no Congresso
Nacional até amanha. A solicita-
çao foi protocolada no Ministério
da fazenda, órgão responsável 

pe-
laCEF, no dia 15 de junho.

O Congresso nacional 
quer saber

onde esta o dinheiro dos trabalha-
dores que contribuem 

para o
FGTS. f. mais ainda, qual sua des-

maçao. A assessoria de imprensa
da Caixa Economica Federal (CEF)
informa apenas que o FGTS movi-
menta cerca de NCz$ 25 bilhões e
garante que os recursos do fundo
são aplicados na habitação, sa
neamento básico e infra-estrutura
urbana. Apesar dessas garantias,
a assessoria de imprensa da CEF
nao fornece os dados que compro-
vam as aplicações. E não fome-

Governo vai eliminar

defasagem de tarifas

cem lambem outros dados que in
diquem a real situação do FGTS.

A preocupação dos conqressis-
t.is e saber se realmente o dlnhei
10 do fundo esta sendo destinado

para as finalidades 
que deve ter

ou está financiando o Tesouro Ma-
cional. Uma das finalidades bási-
cas desses recursos é financiar a
construção. E a assessoria da CEF
admitiu que, no primeiro semes
tre deste ano, o FGTS não flnan-
ciou novas construções.

A CEF se recusa a admitir a hipó-
tese de que todos os contri
buintes possam, eventualmente,
sacar, de uma só vez, os recursos
do tundo. E nao informa também
o que poderá acontecer, caso essa
hipótese venha a ser colocada em

Brasília — O governo já de-
cidiu eliminar as defasagens

das tarifas e preços públicos
até o final do ano. Está afas-
tada a possibilidade de um
choque tarifárico, que na Ar-

gentina levou o presidente
Carlos Menem a autorizar au-
mentos de ate 600%. Segun-
do o secretário Especial de
Abastecimento e Preços, Ed-

gar de Abreu Cardoso, o go-
verno não vai entregar as es-
tatais ao futuro presidente
com as contas estouradas

por causa da contençáo de

preços. T1áo vamos dar um
abacaxi redondo', brinca ele.

As defasagens náo sáo tào

grandes como chegaram a
ser na Argentina. Calcula-se

q ue a maior seja dos com bus-
tiveis, com 66%, sem contar
(^aumento de 27% concedi-

ao quinta-feira a noite, no se-
tor siderúrgico, varia de em-

presa para empresa e as tari-
fas telefônicas precisam de
44% para se nivelar aos pre-
ços de janeiro. Esses índices,

porém náo sáo confirmados

pela SEAP, que náo informa

sobre defasagens. Seria en-
tregar o ouro ao bandido',

justifica Abreu.

Uma coisa esta certa: as

perdas serão repostas grada-
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Edgar de Abreu Cardoso abacaxi redondo

tivamente. no caso dos com-
bustíveis, a intenção é dar
aumento de 20 em 20 dias. O
aço deverá ser reajustado no
fim de cada més, de acordo
com um entendimento infor-
mal entre o Ministério do De-
senvolvimento da Indústria e
Comércio e o Ministério da
Fazenda. Só os reajustes 

per-
mitirão que as empresas es-
tatais cumpram o orçamento
fixado pela Secretaria de
Controle das Empresas Esta-
tais (SEST), sem aumentar o
déficit público. Algumas te-
ráo que reduzir os investi-

mento por problemas de flu-
xo de caixa. É o caso, por
exemplo, da Petrobrás, 

que
pretendia investir US$ 2.5 bi-

apenasIhóes e vai realizar

US$ 1 bilhão.

O Governo sofre pressões de

todos os lados. Das estatais,

porque ninguém quer admi-
nistrar uma empresa defici-

tária. E dos fabricantes de

bens de capitais, que não re-
cebem e muitas vezes têm

que suspenderém a produção

por causa da reviravolta nos

pjanos das empresas. Os téc-
nicos ficam impressionado
entre as estatais, empresá-
rios e de olho na linha asce-
dente da inflação. 

'Inventa-

mos uma variável para a his-
tória do se correr o bicho pe-
ga, se ficar o bicho come', diz
um técnico do Ministério da
Fazenda.

A Propaganda

Mudou de Nome.

A&R Agora

Se Chama North.

A agência 
que Jaz

a boa propaganda

do norte do pais
agora tem outro

nome: NORTH

PUBLICIDADE

LIDA. Esta é apenas

uma 
(farte do plano

de expansão 
que a

antiga A&R

Comumcaçàt > está

colocando em

prática. O nome

mudou, o quadro de

profissionais foi
ampliado, mas o

endereço continua o

mesmo.

Quando o seu

problema for uma

solução na área de

propaganda,

apareça.

Garantimos 
que

você não vai sair

sem um cafezinho.

E, e claro, sem uma

boa solução.
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NORTH
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Av Jomquim Nabuai, / 579
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prática algum dia. Paia alguns as-
sessores parlamentares, só mes-
mo a obrigatoriedade 

prevista na
nova Constituição deverá lazer

<¦ om que a CEI revele informaçoes
sobre o FGTS.

Algum dos grandes problemas
que a CEF enfrenta com o FGTS é o
prazo que os bancos têm para de-
positar os rec ursos do fundo na

pf.VÍ^ M Pr.es|dente da instituição,
r aulo Mandarino, considera o pra
zo muito longo e esta fazendo qes-
toes junto ao Banco Central para
reduzir o atual período de 30 para
apenas dois dias. Em contraparti-
da, Mandarino 

pretende que a CEF
pague aos bancos tarifas por ser-

FGTS 
^restad°s em relaçao ao

Produtores de álcool

e açúcar vão recorrer

Sáo Paulo - nos próximos dias,os produto-
res de açúcar e álcool de todo o pais entrarão
com ação na Justiça para exigir do qoverno o
cumprimento da Lei 4.870, que prevê reajus-
tes de preços para o setor com base na plani-lha vertical de custos. O presidente da Coper-
sucar, Werther Annicchino, disse que as áreas
plantadas de cana estào declinamdo ano a ano
e as usinas experimentam desc.apitalizacão
sem precendentes. O advogado Hamilton Dias
de 

^>«uza 
está instruindo o processo,pois a sai-

da judicial foi a única que encontramos 
para

evitar o desabastecimento no mercado inter-
no' - explicou.

Segundo Anncchino, o aumento de 37.89%
concedido 

pelo governo é insuficiente para co-
brir os gastos da lavoura e usinas. Em I 0 

de
julho contabilizamos a necessidade de reajus-
tar os preços em 70%, 40% reais mais a infla-
çao , comentou o presidente da Copersucar.
de acordo com ele, os produtores firmaram
compromisso com a Secretaria i: pecial de Ad-
ministraçáo de Preços em dezembro, durante
as negociaçoes do pacto social, paia evitar
justamente a disfunçáo entre os custos e os
reajuste. Esse acordo, contudo firmado em
ata, não vem sendo cumprido.

Mesmo antes de conhecer o aumento autori-
zado pelo governo, várias associaçoes de plan-
tadores de cana e produtores de álcool e açu-
c.ar, demonstraram o descontentamento do
setor. Através de um anúncio publicado em
um dos principais jornais do país. Queremos
mostrar a opinião pública e as autoridades a
situação crítica que atravessamos, nas últi-
mas três safras a produçáo caiu 4.5% enquan-
to o consumo de açúcar no mercado interno e
externo manteve-se estável e o consumo de ál-
cool aumentou 43%' - afirmou Werther
Annicchino.

na sua opiniáo o problema deixou de ser con-
juntural pois toda a estrutra do setor está con-
fusa. A pecuária dá mais lucro que a lavoura
de cana e isso é um absurdo. A soja requer 180
dias, entre o plantio e a colheita, e tem bom
mercado, ao contrário da cana, que requer
dois anos da muda a usina'. Conforme Annic-
chino, as transferências de álcool do centro
sul para o nordeste, deste ano, exigirão, em
contrapartida.

Um 
projeto

para 
o Brasil

Os empresários do comércio deram uma
demonstração clara de como estão Inte*
ressados em contribuir para equacionar
os problemas nacionais, no seu V Con-

gresso nacional, realizado nos dias 19 e
20 do més passado, no Rio de janeiro,
apoiaram os debates sobre um sério pro-
Jeto contendo subsídios que permitam
conduzir o brasil á sua vocaçao histórica
de Pais próspero e desenvolvido, dotado
de plena consciência de que isso só será

possível se, paralelamente, no campo po-
litico estiver consolidada a democracia e
em plena execução o processo participa-
tivo da sociedade.

O Brasil perdeu a década dos anos 80 e
terá de livrar-se da ação reguladora do Es-
tado, já si hipertrofiado e falido, se não

quiser perder também a próxima década.
Para tanto, os empresários do comércio
alertam para três 

pontos fundamentais
que marcam o atual estágio de desenvol-
vimento do País e que deverão ser consi-
derados em todo o processo evolutivo da
economia nacional. O primeiro ponto é o
que indica a impossibilidade de imaginar
o equacionamento dos grandes probel-
mas econômicos sem a participaçao efe-
tiva dos pequenos e médios empreendi-
mentos; o segundo, relembra que o pro-
cesso de desenvolvimento depende es-
sencialmente dos agentes econômicos,
agindo em obediência às leis do mercado.
Assim, as escolhas e as decisões deverão
emergir da vitalidade do próprio mercado
e nao de planejamento globalizantes e
inibidores da livre iniciativa , o terceiro

ponto adverte que não é licito esquecer a
força atualmente representada 

pela cha-
mada economia invisível ou informal,
mas bastante visível nos seus resultados.
Situando-se à margem das leis fiscais e
tributarias, esses empreendimentos 

ge-
ram empregos, distribuem rendas e ga-
rantem um consumo de bens e serviços
suficientes para distanciar, a olho nu, o

pais das estatísticas oficiais do Pais real.
F.ssa tomada de posição do empresaria-

do do comércio é uma lição para toda a
sociedade, particularmente para os de-
mais segmentos empresariais, da indús-
tria e da agricultura, e também do setor
de serviços, que devem deixar de lado

preconceitos ou vaidadesmal-feridas e
unir-se em torno de um verdadeiro proje-
to nacional, para o 

qual deverão ser atrai-
dos os partidos políticos, as instituições
intermediárias e a parte do estamento mi-
litar náo comprometida com o nacionalis-
mo xenófobo e com o Estado paternalis-
ta. Essa união é indispensável a que se
crie no Brasil uma sociedade verdadeira-
mente moderna capaz de forçar a autoli-
mitaçáo do Estado e de promover, sem
barreiras ideológicas, o pleno desenvolvi-
mento da nação.

ASSINE 0 SEU

JORNAL DO COMÉRCIO

POR TELEFONE.
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233-5519
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George Bush empréstimo ponte de US$ 2 bilhões

SBPC encerra

com déficit

orçamentário

Fortaleza — A Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC) encerrou ontem
seu 41.° Congresso, em Fortaleza, com um dé-
ficit orçamentário de 70 mil cruzados novos e
algumas incertezas quanto ao futuro. Todos
reconhecem que a reunião anual da entidade,

juntando 6 mil pessoas, deva ser reformulada.
Hão pode ser uma transformação muito drás-

tica , imagina o professor José Albertino Ro-
drigues, vice-presidente da SBPC, preocupado
também com o gigantismo da reunião anual,

que cria problemas de organização e nem sem-

pre facilita o intercâmbio entre pesquisadores
mais especializados.

Albertino já sabe o que não deve ser mudado:
vamos manter a periodicidade anual, não
abrimos máo do caráter multidisciplinar, em-
bora a tendência seja das entidades especifi-
cas começarem a fazer, cada vez mais, con-

gressos separados , diz ele, referindo-se ao fa-
to de entidades como a Sociedade Brasileira de
Química ter anunciado que no ano que vem vai
fazer um encontro nacional somente para os

químicos, embora mantenha sua participação
na SBPC, mas apenas para a apresentação de
trabalhos mais genéricos. Estudos mais espe-
cializados ficariam para o encontro da SBO.

As mudanças vão ser estudadas pela nova di-
retoria, que tomou posse na quinta-feira, sob a

presidência do físico Ènio Candotti. O vice-

presidente José Albertino Rodrigues já vem es-
tudando o assunto e apresentou na SBPC um
trabalho caracterizando a entidade como
uma grande feira de ciência que já atingiu a
idade da razão'. Por isso, diz Albertino, que tra-
balha tio núcleo de pesquisas e documentação
da Universidade de Sáo Carlos, chegou a hora
de estudar e definir algumas mudanças.

Ao analisar a participação dos pesquisadores
ao longo da década de 80, o professor consta-
tou uma estabilização' do processo, o que po-
de significar, segundo ele, um certo esgota-
mento desse tipo de atividade'. O fato do nú-
mero de inscrições e apresentações de traba-
lhos estar estacionário pode indicar uma crise
na produção cientifica, que já náo cresce ex-

ponencialmente como nas décadas anteriores.
A questào é saber se essa tendência está com-

provada ou não', destaca Albertino em seu tra-
balho apresentado na SBPC.

Todos concordam, no entanto, que a entida-

de está cumprindo seu papel de promover a

ciência no país.

Autopeças: indústria

com defesagem de 55%

Santo André — Com defasagem de 55% em seus
preços 

- índice de aumento pleiteado ao CIP pelo
setor —, as indústrias de autopeças começam a
conter as remessas dos produtos as montadoras de
veículos. A informação náo foi confirmada pelo Sin-
dicato dos Fabricantes de Autopeças - o Sindipe-
ças —, mas a Qeneral Motors já acusa alguns pro-
blemas para obtenção de componentes, por en-
quanto pequenos , devidos principalmente a enco-
mendas só parcialmente atendidas . Já a Autolatl-
na informou que náo há problemas por hora.

A crise no abastecimento de autopeças já foi pre-
vista no inicio do mes pelo vice-presidente da Asso-
ciaçáo nacional dos Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea), Luiz Adelar Scheuer. Foi conflr-
mada também, quinta-feira, pelo presidente do Sin-
dicato dos Concessionários e Distribuidores de Veí-
culos do Estado de S. Paulo (Sincovesp), Alencar
Burti segundo o que muitas empresas já suspende-
ram entregas as montadoras, mantendo apenas o
mercado de reposição, que pratica menores preços.

Ao mesmo tempo em que o suprimento de compo-
nentes afeta a indústria automobilística, especula-
se que o setor, pressionado pelo aumento de vários
insumos vai reivindicar do CIP reajuste de 42% nos
preços dos automóveis. Duas fontes da Indústria re-
velaram este percentual, e u,.ia terceita, arriscou
Índice de 45%.

México — O México tem grande
necessidade da ajuda que o presi-
dente norte-americano Oeorge
Bush está oferecendo em sua

campanha para reduzir os paga-
mentos da divida externa, embora

conseguir que a nação supere sete
anos de estagnação possa reque-

rer longo tempo, mesmo contan

do com assistência financeira.

Os investidores mexicanos, as-
sim como os estrangeiros estão

esperando a bandeira de largada

que dará a soluçáo para as nego-
ciaçóes sobre a divida', disse esta
semana o presidente Carlos Sali-

nas de Gortari.

A esse respeito a atenção se con-
centra nas conversações entre o
México e seus bancos credores,

por ocasião da atual reunião eco-
nómica do Grupo dos Sete em Pa
ris. Bush, que nos últimos dias se
entrevistou com Salinas busca um

convênio que sirva de relevante

amostra da estratégia norte-

americana que visa reduzir a divi-

da do Terceiro Mundo, de um tri-
Iháo e 300 bilhões de dólares.

EMPRÉSTIMO PONTE

Devido ao fato das prolongadas
negociações nesse sentido te-

nham aparentemente tropeçado
com obstáculos Bush tentou

estimulá-las tom o ofere< imcnto

ao México de um empréstimo pon
te de dois bilhões de dólares, com

o provável objetivo de mostrar aos

bancos e países credores que os

Estados Unidos estavam dispôs
tos a apoiar sua posição com

aportes de fundos.

Para o México, um acordo com

seus credores lhe oferecia fatores

favoráveis como dinheiro e um es-

timulo psicológico, ambos neces-

sários para reiniciar o crescimen-
to econômico. O México deve 107

bilhões e 400 milhões de dólares,

e sustenta que sua economia se vê

prejudicada porque deve gastar
16 bilhões por ano para pagar ju-
ros e capital dessa divida.

As autoridades mexicanas que-
rem reduzir esses pagamentos em

sete bilhões de dólares fundos que
então poderiam investir em uma

expansao industrial que ofereça

novos empregos. Um milhào de jo-
vens ingressam anualmente no

mercado de trabalho mexicano, o

que cria uma tremenda pressão
social, a parte da qual é aliviada

através da emigraçao para os Es-

tados Unidos.

Passagens aéreas sofrem

quinto 
reajuste este ano

Brasília — As passagens
aéreas estarão 29,48%

mais caras a partir de zero

hora de hoje. Segundo

anunciou sexta-feira em

Brasília o serviço de im-

prensa do Ministério da Ae-
ronaútica. É o quinto au-

mento do ano, que acumu-

Ia um reajuste de 183,73%

desde janeiro, sobre as li-

nhas domésticas. E uma

passagem Sáo Paulo-

Brasília 
passa a custar

NCz$ 176,25, sem as ta-

xas, que tiveram reajustes

diferenciados.

As tarifas aeroportuárias

domésticas, de embarque,

de pouso e de permanén-

cia serão reajustadas, na
mesma data, em 33,60%.
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Apesar do aumento, os aeroportos continuam com grande fluxo de
passageiros

^FREQÜENTE

OS ENDEREÇO

¦DA MODA.

S
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SEMOGS É SINÔNIMO DE ELEGÂNCIA.
DE ATENDIMENTO PERFEITO.
DE VARIEDADES EM ETIQUETAS.
SE VOCE JÁ FREQÜENTA
NOSSOS ENDEREÇOS
APROVEITE PARA VER
OS NOVOS LANÇAMENTOS
SE AINDA NAO FREQÜENTA.
APROVEITE PARA CONHECER
O MELHOR DA MODA.
EM DOIS TEMPOS.

SEMOG'S MODAS LTDA.
AV. EDUARDO RIBEIRO. 641 E 654
FONE 234 4911

PASTAS SAPATOS CINTOS CALÇAS CAMISAS TERNOS
LENÇOS CARTEIRAS MEIAS BLASKR SMOKING GRAVATAS

1'ctrobrás descobre

mais óleo em Campos

A Petrobrás concluiu com sucesso a per-
luraçao e avaliaçáo do poço 4-RJS-38I

(Kio de Janeiro submarino n." 381) na ba
< i.i de Campos. O RJS-381 está localizado

.1 sul do Campo de Marlim em l amina

I) agua de 980 metros, e I 1,5 Km a oeste

do 4-KJS 382, também produtor de óleo
na mesma área.

O poço atingiu a profundidade linal de
3405 metros e constatou a presença de
arenitos c arapebus, de idade oligocénica,

no intervalo 27 17/2760 metros, com
uma espessura porosa de 26 metros e ex-

celentes c aracterísticas permo-porosas.
O teste realizado no intervalo

2725 2733 metros mostrou uma vazão

em torno de 1250 barris por dia de óleo

de 20 4 api (abertura de 3/8 polegadas),
com características semelhantes ao óleo

que ocorre no Campo de Merlim. A capaci-
dade de produção do poço é pelo menos
tres vezes maior.

A estrutura testada pelo poço 4-RJS-381

tem cerca de 20 Km2 e um volume esti-
mado de óleo na jazida de 280 milhões de

barris.

A perfuraçao do poço 4-KJS0381, em
1989, faz parte de um programa de ava-
liaçáo de estruturas indentíricadas na ba-
cia de Campos, em águas profundas, ao
Morte de Albacora e ao Sul de Marlim, os
dois maiores campos de óleo já descober-
tos pela Petrobrás.

Neste programa foram perfurados cinco

poços todos eles constatando a prsença
de oleo, embora sem constituírem cam-

pos das dimensões de Albacora e Marlim.
Ao riorte de Albacora, o RJS-366, perfura-
do em 1986, e agora o 3-RJS-416, ainda
em teste, comprovam a presença de óleo
em águas de 1119 metros, e agora o
4 KJS-381 mostrou a continuidade dasja-
/idas em direção a áreas de menor Lami-
na D água onde outras estruturas já fo-
ram identificadas.

Com a conclusáo deste poço e dos testes
do 3-RJS-416, em andamento, o progra-
ma estará concluído demonstrando o
enorme potencial das áreas de água pro-
funda na bacia de Campos.

Os programas de 89/90 na bacia de
Campos serão dirigidos para áreas de me-
nor profundidade de Lâmina D água, ten-
do em vista a produçáo de óleo a mais
curto prazo, onde estruturas de bom po-
tencial também foram identificadas .

Fiscalização da Sunab

rigorosa na Coca-Cola

Brasília — O governo vai continuar fisca-

lizando com rigor as empresas que deres-

peitarem o controle de preços, a exemplo

da Coca-Cola. Além das multas aplicadas

pela Sunab (Superintendência Nacional

de Abastecimento), que variam de 500 a

200 mil BTNS (Bônus do Tesouro Nacio-
nal) as empresas sofrerão uma devassa

fiscal. O secretário da Receita Federal,

Reinai Mustafá, expediu telex a todas as

delegacias da Receita Federal com a re-

comendaçáo expressa para que sejam

vistoriadas as declarações das pessoas

jurídicas das fábricas da multinacional

inclusive a do presidente da Confedera-

çáo Nacional da Indústria, senador Alba-

no Franco, se for comprovada irregulari-

dade. A vistoria abrangerá o Imposto de

Renda ou o IPI (Imposto sobre Produtos

Industrializados).

Fontes do Ministério da Fazenda infor-
maram que nenhuma irregularidade na

forma de descumprimento do controle de

preços havia sido detectada até hoje na

empresa do senador Albano Franco, em

Pernambuco. Independentemente dessa

avaliaçao, contudo, a Secretaria da Recei-

ta Federal mantém programação de reali-

zar uma fiscalização especial nas empre-

sas produtoras de Coca-Cola. Essa deter-

minaçào portanto, náo visa apenas à em-

presa de propriedade do presidente da

CNI, mas a todas as empresas vinculada à

produçáo desse refrigerante.

A posição do ministro da Fazenda, Mail-

son da Nóbrega, com relaçao às empresas

que estão descumprindo o controle de

preços é clara: a legislação tem que ser

cumprida.

Produção de leite 
pode

parar 
em agosto

Belo Horizonte — A pioduçao nacional
de leite continuará caindo, podendo che-

gar praticamente à desativaçao em agos-
to, caso o governo nao conceda a partir
de primeiro daquele més preço ajustado
ao valor estabelecido na planilha de eus-
tos elaborada mensalmente pela Embra

pa. A previsão é do presidente da Comis-
sao de Pecuária de Leite da Confederação
Nacional da Agricultura (CNA), Qontljo Ja-

ques, relembrando que, em junho a Se-
cretaria Especial de Abastecimento e Pre-

ços (SEAP) havia se comprometido a ado-
tar a medida a partir de primeiro deste
mes, mas náo cumpriu, fixando o preço
do litro em NCz$ 37,00, atualmente em vi-

gor, contra os NCz$ 51,00 previstos na

planilha da Cmbrapa.

Disse que os pecuaristas se cansaram
de ficar a mercê da incompetência da
SEAP Gontijo Jaques chega a lançar sus-

peitas sobre a honestidade do órgão. Para
ele pode existir outros interesses envol-
vidos na questão já que pelo contrário a
SEAP é supereficiente ao liberar a impor-
taçáo desnecessária de leite em pó a pre-
ços subsidiados para o exportador es-
trangeiro Segundo ele só a Interbrás já
impottou 40 mil toneladas de leite em pó
por US$ 100 milhões, o revendendo às in-
dustrias, através da Interbrás, por US$ 80
milhões, causando ao País um prejuízo de
US$ 20 milhões em subsídios.
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O Cargo Turbo mantsvs sucn características para a prova

A Ford Caminhões está partlci-

pando da Maratona Rimula, organi-

zada pela Shell.

A prova de resistência, que come-

çou no inicio de junho passará por
vários Estados, somando um total

de 25 mil quilômetros, tem como

principal objetivo a avaliação de

um novo óleo multiviscoso lançado

pela empresa petrolífera. Para par-
ticipar da prova, a Ford escolheu

um caminhão Cargo 1418 turbo,

com 182 cv e manteve suas carac-

terísticas originais, incluindo ape-

nas alguns equipamentos

sobressalentes.
Cássio Pagliarlni, gerente de mar-

Keting de Caminhões da Ford, ex-

piicou que durante todo o percurso
o Cargo 1418 estará com seu peso
bruto total de 13.800 Kg e que, pa-
ra vencer a maior resistência aero-

dinâmica provocada pela carroce-

ria com baú de alumínio, foi insta-
lado um defletor de ar sobre a cabi-

na e um spoller opcional sob o

pára-choques dianteiro. O Cargo

ganhou também novo conjunto de

bancos (tipo sofá-cama), aquece-

dor, rádio e cinto de segurança de

três pontos-medidas adotadas para
maior conforto dos dois motoristas

que se revezarão ao volante do ca-

minhào durante o teste.
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25' FENAC

Novo Hamburgo, capital

nacional do calçado

Com o motor Cummins turbo d* 210 cr. mm caminhão da

Volkswagen vai disparar na Irant*

Brasileiros têm 

poucas

chances no Rali dos Incas

Deficiente visual vai

ler seu saldo bancário

<

l

(

j

i

Caminhão Cargo defende

Ford na Maratona Shell

B

rio próximo dia 25 até

lia 28. novo Hamburgo,

jma cidade do interior

Jo Rio Qrande do Sul,

tediará a 25* edição da

Feira nacional do Calça-

Jo Fenac. O evento terá

ocal no Parque de Expo-
ilçóes Fenac, uma área

locada de 10.200 me-

tros quadrados que es-

tará tomada pelos 204

Expositores de empre-

sas do ramo. Está pre-
k/isto que cerca de 15

mil pessoas, entre vlsl-
tantes e importadores

de mercados náo tradl-

clonals, como Austrália,

Bélgica, Dinamarca, Fln-

lándia, Japão. Moruega

e nova Zelândia, estarão

presentes na feira, que
á é tradição na pequena"ovo 

Hamburgo.

Em 1988, a produção
nacional de calçados

chegou a 600 milhões

de pares, aproximada-

mente, produzidos por
cerca de 4 mil empresas

do ramo. O setor de cal-

çados emprega atual-

mente mais de um ml-

Ihào, entre diretos e in-

diretos, no ano passa-
do, o Brasil exportou

151.492.281 pares de

calçados, o que corres-

ponde a liS$
202.878.530,00. O Esta-

do do Rio Qrande do Sul

participa com o grosso
dessas exportaçoes:

mais de 120 milhões de

pares, com valoi estima-

doem USfc 974.469.836,

o que representa mais
de 80% das exportações

para o mercado

internacional.

DADOS DA EMPRESA

Instalada numa área de

230 mil metros quadra-
dos, com uma área cons-

truida de 25 mil m2, a

maior parte é destinada

aos expositores (pavi-
lhões) e o restante para
instalações paralelas: se-

tor administrativo, pro
mocional. de montagem

e de vendas, além do gi-
násio de esportes, res-

taurante panorâmico e

hotel FENAC.

A fonte de receita da

empresa é a locação de

espaço nas feiras aue

promove e locação aos

pavilhões para outros

eventos, além da monta-

gem de feiras para
terceiros

A direção administrati-

va é formada por Heitor

Klein — superintendente

Quatro pilotos brasi-

leiros estáo disputan-

do o Rali dos Incas,

no Peru. Esta é a ter-

ceira edição da prova,

que a partir do ano

passado é exclusiva

para motos. Serào

aproximadamente 4

mil quilômetros de

percurso, na região

central daquele país,

ao final dos quais difi-

cilmente um piloto

sul-americano estará

entre os vencedores.

O Rali dos Incas que

começou no dia 5 e

termina hoje, tem o

patrocínio de algu-

mas empresas brasi-

leiras e apoio logisti-

co do Centro de Pilo-

tagem da Moto flonda

da Amazônia.

Embora sejam maio-

ria, os pilotos sul-

americanos têm pela
frente os mais impor-

tantes pilotos do

Mundo, entre Qaston

Rahier e Eddy Orioll,

vencedores do Paris-

Dakar, além do italia-

no franco Pico.

A missão dos brasi-

leiros é completar a

prova, em sua primei-

ra competição inter-

nacional deste nível.

Os quatro pilotos, Ho-

mero Piment' Costa,

Zeca Sawaya, Celso

Wanzo e Marcelo

Comstar Bessa, têm

se destacado nas pro-

vas nacionais, e estáo

O Banestado — Banco do Esta-

do do Paraná, agência Comen-

dador Araújo, em Curitiba (PR),

inaugurou no último dia 12 de

junho, um sistema especial de

leitura de saldo bancário em
'Braiile', 

direcionado aos seus

correntistas portadores de defi-

ciências visuais.

Fernando Coiacioppo Sobri-

nho, engenheiro de projetos es-

peciais da Racidata Indústria e

Comércio Ltda., participou ati-

vãmente deste projeto, criando

o interfaceamento interno que

permitiu a ligação do terminal

bancário com a impressora Ita-

Braiile. Essa impressora foi

também desenvolvida por Cola-

cioppo há um ano e faz parte da

linha de produtos da Racidata.

Até hoje essa impressora é o

único produto em todo o mun-

do destinado exclusivamente

ao decodificamento imediato

de caracteres para o Braiile.

Segundo informações de Cola-

cioppo, o Paraná é o ESlêdo que
mais interesse tem dertlonstra-

do na absorçáo do saldo bancá-

rio em Braiile, visando uma

aproximação com o universo de

deficientes visuais. O Bamerin-

dus já adotou o sistema em ai-

gumas agências de Curitiba, e

agora com a entrada do Banes-

tado fica mais fácil antever um

futuro melhor e menos depen-

dente para os cegos — diz ele.

Coiacioppo vem se dedicando

já há alguns anos a criar opções

tecnológicas para os deficien-

tes, com a Racidata apoiando

totalmente seus projetos, e

absorvendo-os sempre que pos-

sível à sua linha de produtos,

que inclui 4 Impressoras, 1

floppy-disk, 1 fonte de alimen-

tação e 1 leitora ótica.

Novo Hamburgo Mpara r*c«b«r

e Edemar Ghiggi - exe-
cutivo, auxiliado pelo
trabalho dos comitês -

da FIMEC e da FENAC,

criados para acompa

nhar a promoção, divul

gação e organização dos

eventos.

A FREDY - PROMO

ÇOES E EMPREENDI

MENTOS responde pela
comercialização dos es

paços Seu diretor é Fre

aerico Reinoldo Pletsch

Neto.

HISTÓRICO

A FENAC surgiu sob a

forma de sociedade civil,

sem fins lucrativos, co-

munitária por
excelência

Objetivava, na época;a

criação e realização de

um evento que 
'vendes

se' a imagem do produto

principal da economia e

aa região: o calçado.

Mas a conotação era de

festa, tanto que era aber-

ta ao público
Em 1963, surgiu o Par

que de Exposições FE-

NAC e, neste mesmo

ano, realizou-se a 1 * FE-

NAC - FESTA NACIONAL

DO CALÇADO.

Com o êxito da primei-

Volkswagen 
quer 

rodar

os 25.000 km sem 
parar

A Volkswagen Caminhões partici-

pa da Maratona Rimula, uma prova

de longa duração, promovida pela

Shell para avaliar o óleo multivls-

coso recentemente lançado. O es-

tradeiro 14.210 foi o modelo esco-

Ihido pela Volkswagen para repre-

sentar sua linha de produtos.
Um caminhão montado na confl-

guraçáo 6x2, com terceiro eixo,

motor Cummis turbo de 210 cv e

carroceria de carga seca, que par-

tiu do Rio de Janeiro em comboio

com outros seis veículos comer-

ciais, para vencer 25 ml! qullôme-

tros de viagem ininterrupta, com

duração prevista de dois meses.

Segundo Antônio Dadalti, gerente

de marketing da Volkswagen Cami-

nhóes, a fábrica manteve todas as

características originais do veícu-

Io, procurando aproveitar a mara-

tona como laboratório e analisar o

comportamento do caminhão e di-

versos componentes, com especial

atenção voltada para o consumo

de combustível.

O 14.210 é um caminhão médio

que se caracteriza pela relaçáo pe-

so/poténcia acima da média, uma

conceltuação adotada nos EUA (pa-

ra onde a Volkswagen exporta seus

caminhões) e na Europa. Por Isso o

14.210 com motor turbo de 210 cv

náo terá dificuldades em manter o

ritmo da maratona, percorrendo a

distância diária de 400 a 450 quilò-
metroí rnm Hpvarla veloririarl»» rle

cruzeiro, mesmo com os fortes acli-

ves previstos no roteiro e lastreado

com carga total. Tia verdade, o

14.210 foi projetado para este tipo

de utilização. Ê extremamente re-

forçado para agüentar quaisquer
estradas e trabalho pesado 

— con-

clui Dadalti.

Inscritos na categoria

de motos até 500cc,

com as Honda XLX

350 R nacionais e

originais.

O Ralll dos Incas,

disputado durante 9

dias, pode ser consi-

derado em três fases.

A primeira delas será

corrida em zonas de-

sértlcas, das mais ári-

das do Mundo. Elas

estão próximas da

costa do Pacifico, on-

de 39 prova"» 
espe-

ciais, de velocidade

contra o relógio, se

desenrolarão entre

dunas altíssimas,

bem ao estilo dos ra-

lis africanos.

Na segunda fase, já

na região central do

país, as dificuldades

serào as grandes va-

riaçóes de altitude e

temperatura, quando

se deixa a costa do

Pacifico em direçáo

aos vulcões de Are-

quipa, contornando

também o fatnoso Ca-

nlon dei Colra que é

o mais profundo do

Mundo.

A última parte do ra-

li será uma contínua

série de subidas a

grandes altitudes,

que se alternarão

com trechos muito

velozes, atravessando

várias cidades, 
pas*

sando pelas regiões

do lago Tltlcaca e de

Cuzco, a antiga capl-

tal inca. Daí até o fi-

nal, os competidores

deixam a gelada re-

giáo andina, enfren-

tando entáo a frondo-

sa e morna região da

floresta da s «¦ I

Homaro Plraant Costa. Zaca Sawaya. Caiso Wanto • Marcelo 
'C -nstar' Bmso. os brailUtros no Bali do

1S mil rlsitantM ds Iodas as partM do mundo

amazônica.

Além do apoio da

Honda do Brasil, a

equipe terá a ajuda da

Honda Peru, mobiliza-

da também para

apoiar um time da

Honda Itália. Esta

participação da Hon-

da brasileira permiti-

rã uma avaliaçao pre-

liminar da prova, vi*

sando uma futura

participaçao oficial,

ai sim busc and • re-

sultado na

Ssrão tri< dias ds muita bolssa no* pés ds diversos modslot

ra edição, a feita

consolidou se rapida

mente, passando a ocor
rer de dois em dois anos.

Já em 1969 passou a ser

anual, transformando se

de festa em feira e, de

âmbito nacional para in-

ternacional, na medida

em que conquistava visi-

tantes do exterior

0 desenvolvimento da

organização levou a enti-

dade a um impasse em

1973: sustar a expansão

ou profissionalizar-se to-

talmente. A segunda op

ção resultou na consti-

tuiçâo, em 21 de setem

bro do mesmo ano, da

FENAC S/A - FEIRAS E

EMPREENDIMENTO»U-

RISTICOS, sociedade de

economia »sta^jEuja

acionista ê a

Prefeitura Munigfrial de

Novo Hamburgo com
mais de 60 por cento d;

ações.

* Data da 1' FENAC, cita-

da acima: 25.5 à 16.6.63
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Sesc inicia os XlIJocam com

desfile de bonitas mulheres

Esta manha, às 7:30 horas,

no balneário do Sesc, no

Campos Eliseos, acontece a

abertura dos XII Jogos Co-

merclários do Amazonas —

Jocam — com as participa-

çóes de 48 empresas. O even-

to vai acontecer no estádio

olímpico sesquiano, que tam-

bem será pré-inaugurado es-

ta manha pelo presidente do

órgáo. empresário Roberto

Tadros.

As empresas que váo desfi-

lar obrigatoriamente neste

Jocam. segundo determina o

regulamento, devem estar no

local da concentraçáo preci-
samente às 7:00 horas, para
responderem a chamada da

coordenaçáo de esporte, ten-

do a frente a professora Oli-

vete Fonseca e sua equipe de

trabalho.

Segundo também prevê o

regulamento do Garota Inte-

graçáo , é obrigatória a pre-
sença das candidatas ao con-

curso, com está no artigo 7.°

da cartilha ditada para o

evento de beleza.

PARTICIPANTES

Para esta grande festa es-

portiva comerciária, que vai

movimentar Manaus esta

manhá, no balneário e Com-

plexo Esportivo do Sesc, sáo

as seguintes equipes que váo

desfilar sob a orientaçao do

setor de esporte e lazer do

|Sesc:

Amazomoto. Auto Peças Da-

Ivid, Importadora David, Sei-

Ivatur, Amacom, AF Neto, Au-

to Peças Benayon, Bellas Mo-

das, ASBAL, Cibrazem, Tropi-

cal Hotel Casas Pernambu

canas, Calçe e Veste, Qretal,

Depósitos Sáo Paulo, Disco

de Ouro, Embrapa, Funai. TV

Lar, Souza Arnaud, Importa-

dora Qoiánia, Vision, Irmáos

Takeda, J. Alves, Luciatur,

Casas Pernambucanas —

Avenida, Lasa, Lion, Marco-

diesel, Uniáo Mesbla, Panaso-

nic, Miami, Mabrás, Confec-

çóes 
Minas Gerais, Oliveira,

Ótica Sáo Paulo, Petrobrás-

Disman, Posto Sete, Prodam,

Petróleo Sabbá, RBH, Sesc, S.

Monteiro, Semogs, T. Lourei-

ro, Utilar Benarrós e

Morsegel.

RODADA INICIAL

Após o desfile desta manhá,

eis os primeiros jogos a se-

rem realizados nas modalida-

des de futebol de campo e

handebol masculino e femi-

nino: Lembrando que as

competições de futebol seráo

desdobrados nos estádios do

Campos Eliseos, Sesc e S.

Monteiro. O handebol será jo-

gado no Sesc e Renê

Monteiro.

Futebol de Campo — dia 17

— a noite — local Campos Eli-

seos: Sesc x Cibrazem e Sei-

vatur x T. Loureiro. Dia 18 —

Souza Arnaud x Amazomoto

e Benayon x Amacom.

Handebol — dia 17 — local:

René Monteiro — 19:30 horas

S. Monteiro x Disman (femini-

no) e S. Monteiro x Hotel Tro-

picai (masc).

¦¦ ¦' " ——¦——— ¦ —————I I.I !!¦ ... ¦ ¦¦ I.. .M«-

O público d«v* prestigiar. ho)«. o etpatàculo qua ca cornar etárias da Amazonas lr 8o mostrar na abertura do*

XII locam ...

Dia 18 - Calçe e Veste x Óti-

ca Sáo Paulo e Irmáos Takeda

x Dismam. Os dois jogos sáo

no naipe masculino.

OS ESPORTES

Sáo os seguintes o número

exato das empresas que vão

tomar parte das modalidades

esportivas que váo de 17 do

corrente a 16 de setembro:

futebol de campo — 42 em-

presas, futebol de salão — 44

empresas, voleibol masculi-

no — 14 empresas, feminino

— oito empresas, Xadrez —

dez equipes masculinas e

três femininas, Pedestrianis-

mo — 21 no masculino e sete

no feminino, Tênis de Mesa —

21 no masculino e seis no fe-

minino, Dominó — 31 no

masculino e seis no femini-

no, Artes Marciais — dez no

masculino e feminino, em es-

tudo, natação — 17 no mas-

culino e sete no feminino e

Atletismo — 25 somente no

masculino.

Segue, o regulamento e a

programação dos XII Jogos

Comerciárlos que seráo aber-

to esta manhá, com as pre-

senças do mundo esportivo

local e autoridades

esportivas.

Uesa livre inscreve Regulamento do desfile das equipes

iara corrida 
pedestre

Buscando integrar cada vez

Imais os estudantes secunda

Iristas às prática de esportes,

Ia UESA (Gestào Uesa Livre)

lpromoverá, no próximo dia

111 de agosto, a 2,aCorrida Pe-

Idestre Uesa Livre, cujas ins-

Icrlçòes estarão abertas até o

¦ dia 9 daquele mês.

I Segundo o presidente do ór-

Igáo estudantil, Manuel de

lSouza Bindá, a prova 
— 

que

Item o apoio do Governo Ama-

Izonino Mendes — 
poderá ser

ldisputada por estudantes de

116 a 21 anos, que deverão

[apresentar, 
na inscrição, do-

lcumento de sua

escolaridade.

A largada ocorrerá na aveni-

da Djalma Batista, com per-
curso pela Silva Ramos, Getú

lio Vargas, Ramos Ferreira,

entre outras ruas, numa ex-

tensão aproximada de oito

quilômetros. Os três primei-

ros colocados receberão me-

dalhas e troféus logo após o

término da corrida que terá

a presença de autoridades

estaduais e municipais.

Os interessados poderào fa

zer suas inscrições na sede

da Uesa, na rua Joaquim Sar-

mento, 203.

Festejos de fundação da

,EM movimentam Maués

A Liga Esportiva de Maués —

IlEM, comemoram neste domin-

Igo o seu vigésimo ano de funda-

lçáo, que ocorreu no último dia

llO, com uma promoção denomi-

Inada Esporte para todos', que
¦conta com o apoio dos clubes,

Ida população e dos professores
Ide educação física, envolvendo

Ias modalidades de futebol de

Icampo, futebol de salão, vôlei-'

Ibol, handebol, tênis de mesa, ci-

Iclismo e atletismo

Considerada legitima represen-

Itante para dirigir os esportes no

Imunicípio, a LEM não está 
po-

Idendo realizar melhor trabalho

(devido a pertinência do prefeito

IluIz Cavalcante, que fundou ou-

Itra Liga e a situação está sendo

lresolvida no Judiciário.

1 Mesmo assim, os 20 anos de

Ifundaçáo serão comemorados

lneste domingo, mobilizando os

Idesportistas da cidade. Espera o

{presidente 
da LEM, Jaime

iBenchya Filho, alcançar pleno

«sucesso, como vem ocorrendo

leom as suas promoções.

VAI A PORTO VELHO

Ficou decidido que o vencedor

da prova de ciclismo irá repre-

sentar o município de Maués nu-

ma prova a ser realizada no pró-
ximo dia 23, na cidade de Porto

Velho(RO), com as despesas pa-

gas pela Liga Esportiva.

TEMPO BOM

O jornalista José Ribamar Qar-

ganta Xavier relembra com tris-
teza os 20 anos de fundação da

Liga Esportiva de Maués, pois
esteve presente à festa, uma vez

que pertencia a equipe do eritáo

presidente da FAr, Flaviano

Limongi:
— É lamentável o que vem

ocorrendo em Maués, com a FAF

dando filiação provisória para
uma Liga considerada tantas-

ma', decisão que foi homolocia-

da pelo CRD Meando a verdadei-
ra representante impossibilita-
da de realizar um melhor
trabalho.

Art. 1 ? — As normas e/ou crité-

rio, para o desfile das equipes,

na solenidade de abertura dos

XII Jocam, seráo estabelecidos

através do presente Regulamen-

to Específico, com embasamen-

to no regulamento geral deste

certame.
Art. 2.° — A participação das

equipes no desfile de abertura

dos XII Jocam é considerada

obrigatória de acordo com o dis-

posto nos Artigos 29.°, 41." e pa-
ragráfo único do Art. 51.° do re-

gulamento geral deste Certame.

Art. 3Í' — Fica determinado o

número mínimo de dez (10) pes-
soas em ambos os naipes, Inde-

pendentes de estarem Inscritas

como atletas, para desfilarem

representando cada uma das

Equipes inscritas nos XII Jocam,

desde que as mesmas estejam

uniformizadas ou com trajes,

que possam caracterizar o seu

grupo esportivo.

§ 1.° — O número máximo de

participantes no desfile por
equipe, náo será delimitado,

desde que todos atendam o pre-
visto neste artigo;

§ 2.° — A equipe que náo dispor,

para o desfile de abertura, do

número mínimo de pessoas nes-

te artigo, será desclassificada

dos XII Jocam.

Art. 4.° — As equipes, inscritas

nos XII Jocam, deverão partici-

par do desfile de abertura deste

certame, devidamente equipa-

das e/ou com trajes que corres-

pondam alegorias, inclusive, do

ramo do comércio de suas res-

pectivas empresas e/ou outras

características regionais de livre

escolha.

Art. 5.° — Deverá participar do

desfile de abertura em posição
de destaque a garota integração

que representará a equipe, con-

forme dispóe o artigo 7.° e os pa-
rágrafos I e 2 do artigo 9." do re-

guiamento especifico garoia
integração.

Art. 6." — Os critérios de julga-
mento para elenrr a«s seis prl-

melras equipes classificadas no

desfile de abertura, seráo os se-

guintes: a) Representação

(quantitativa); b) Alinhamento;

c) Postura; d) Organização; e)

Equipamento; f) Alegoria.

Art. 7.° — Os conceitos e respec-

tivos valores, para contagem de

pontos a serem concedidos, se-

gundo os critérios de julgamen-
to, estabelecidos no artigo ante-

rior — seráo os seguintes: a) In-

suficiente » 0 (zero); b) Fraco =

1 (um); c) Regular » 2(dols); d)

Bom = 3 (três); e) Muito Bom =

(quatro); f) Ótimo » 5 (cinco).
9 1.° — Para efeito de classifica-

ção geral, será considerado o so-

matório de pontos concedidos

por todos os membros de comis-

sáo julgadora do desfile de aber-

tura, para cada um das equipes

participantes:

2.° — O total de pontos adqul-
ridos, segundo classificação as

equipe no desfile de abertura e

da garota integraçáo, até o 6."

lugar, será de acordo com o Art.

57." do Regulamento Geral dos

XII Jocam, inclusive no que trata

o 8 1.° do 2? do mesmo artigo,

ou seja, com os aludidos pontos
computados para os naipes

masculino e feminino.

Art, 8." A comlssáo que irá julgar
as equipes no desfile de abertu-

ra dos XII Jocam será constitui-

da por cinco pessoas, a critério

de coordenaçáo de cerimonial e

desfile da comlssáo organizado-
ra deste certame e em hipótese

alguma, poderão ser recusadas

ou impugnadas, sob qualquer

protesto.

Art. 9.° A equipe que somar o

maior número de pontos no des-

file de abertura dos XII Jocam

será proclamada campeã e rece-

berá, da mais alta autoridade

presente ou representada, no

evento, o troféu — Sesc.

8 Único — Seráo ainda premia-

dos, com medalhas de hora ao

Mérito, os representantes das

três primeiras equipes — classi-

ficadas no desfile de abertura.

Art. 10.° — As solenidades de

abertura dos XII Jocam ocorre-

rao no balneário do Sesc, sito à

rua Desembargador Joáo Ma-

chado s/n (em frente ao Conj.

Campos Eliseos — com inicio às

08:00h, impreterlvelmente, do

dia 16.07.89, devendo ser cum-

prida a seguintes piogramaçáo
cívica e festiva:

a) Concentração, identificação e

desfile das equipes e do pelotáo

de avulsos, de acordo com a or-

dem de chegada nos XII Jocam:

b) Hasteamento do Pavilhão Ma-

cional e das Bandeiras do Ama-

zonas e do Sesc, por autoridades

presentes ao evento;

c) Canto do Mino nacional, com

acompanhamento da banda de

música da Policia Militar do

Amazonas;

d) Corrida do fogo simbólico e

acendimento da pira Olímpica,

por um atleta comerclárlo;

e) Juramento do atleta, por um

comerclárlo;

f) Abertura oficial dos XII Jocam,

proferida pelo presidente do

Conselho Regional do Sesc,

g) Discursos de outras autorlda-

des presentes ao evento;

h) Escolha das seis melhores

equipes no desfile de abertura e

premlaçáo daquela que conse-

gulu o 1? lugar;

i) Confraternização entre todos

os atletas ao som da banda de

música da Polícia Militar do

Amazonas.

Art. 11.° — Os casos omissos, is-

to é, náo previstos neste regula-

mento, seráo decididos pela
coordenaçáo de cerimonial e

desfile, com aprovação da presl-
déncla da comissão organizado-

ra dos XII Jocam.

Manaus, 27 de junho de 1989

Ass. Soe. M.a Myrthes Barbosa

«ios Reis

Presidente da Coordenação de

Cerimonial

e Desfile dos XII Jocam

POLLY
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Auto Peças Duarte Ltda.

Peças e acessórios para automóveis

0 MELHOR ATENDIMENTO DA CIDADE

Av. Castelo Branco, 1035 —

Cachoeirinha Fone: 232-1589.

Comissão 
já

organiza os

festejos cívicos

Começa segunda-feira, no

Conselho Estadual de Educa-

ção, a primeira reunião da

Comlssáo Executiva da Se-

mana da Pátria e do Amazo-

nas criada pelo governo do

Estado para organizar os fes-

tejos cívicos da Independén-

cia do Brasil e da elevação do

Amazonas a categoria de

província.
Coordenada pela Secretaria

de Estado da Comunicação

Social, a Comlssáo tem como

objetivo elaborar a progra-
maçáo visando o envolvi-

mento de todo segmento da

sociedade para que mante-

nha sempre acessa a chama

do patriotismo. Por isso, sáo

elaboradas atividades que
abranjam o setor cultural,

desportivo e cívico própria-
mente dito. Para abranger to-

da essa diversificação a Co-

missão é formada por repre-

sentantes das Forças Arma-

das, das Secretarias de Esta-

do, da Prefeitura Municipal,

entidades de classes, e

sindicatos.

Mesta reunião serão defini-

dos os temas para o desfile

escolar, e lançados os nomes

de personalidades que 
deve-

rào ser homenageados como

vultos históricos do Estado,

sendo para isso necessário

que a pessoa tenha prestado
relevantes serviços à regláo

ou ao Pais. Daí a importância

da reuníáo que. a partir de

segunda-feira, começará a

formar o embrião da maior

festa civlca da cidade.

Feirantes vão

homenagear o

governador

O governador nos prome-
teu um lugar seguro e higié-

nico para as nossas ativida-

des', disse ontem o presiden-
te da Associação Comunitá-

ria de Manaus, Lúcio Nasci-

mento, após haver sido rece-

bido pelo governador Amazo-

nino Mendes, um dia antes

dele partir para o exterior.

Segundo nascimento, o go-

vernador. após ouvir sua ex-

posiçáo, se mostrou preocu-

pado com a situação dos pro-
dutores ribeirinhos, que.

além do prejuízo com a en-

chente, ficaram em situação

difícil, pois as águas invadi-

ram também a feira onde

vendiam seus produtos. Exa-

tamente para evitar situa-

çóes aflitivas como estas, é

que o governador nos garan-
tiu um local melhor, mais se-

guro e higiênico, onde tere-

mos condições para ganhar o

sustento de nossas familias',

explicou.

Ele informou que a constru-

ção das feiras nos bairros Já
se encontram em pleno anda-

mento, graças a vontade do

governador em nos oferecer

outras opções, exatamente

nos bairros de Sáo José II e

no Armando Mendes, onde as

máquinas já começaram a

terraplenagem dos terrenos'.

Com relação à homenagem

ao governador, o dia será

marcado, assim que ele re-

tornar do exterior, porque ele

nos garantiu nos visitar ain-

da no més de Julho , enfati-

zou Lúcio nascimento.

^^1

PEças

PEÇAS, ACESSÓRIOS E

TINTAS PARA O SEU CARRO

E MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO

16 ANOS DE BONS SERVIÇOS

TEMOS TUDO - TEMOS BOM

PREÇO E ATENDEMOS BEM

BOULEVARD AMAZONAS, 231-243

FONES: 234-4708 • 2344014
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MASSAG1STAS,

DEP1LACAO C/CERA DE ALGAS ETC.

AV. RIO MAR, 633 — VIEIRALVES

FONES: 233-33181 234-8142
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Profissionais

de televisão

são treinados

Os profissionais da Televisão

Educativa do Amazonas (TVE) e

os de outras emissoras do Esta-

do. vao ser treinados em produ-

çáo de TV. O treinamento come-

ça amanhá, e segundo explica-

çóes da diretoria da TVE, tem co-

mo objetivo melhorar o nivel de

qualidade dos programas produ-
zldos pela emissora, mediante o

aprimoramento da qualificação
da mào-de-obra dos que atuam

na área.

O curso terá a duração de uma

semana, com aulas das 14h às

I6h diariamente. E servirá, tam-

bém , para uma espécie de ava-

Ilação dos ocupantes de cargos

de produção e de assistentes de

televisões. A diretoria da TVE In-

forma que o número de partlci-

pantes está limitado em 20

vagas.

Os Instrutores são: Rui Santos

de Alencar, da Universidade do

Amazonas e diretor da TV A Cri-

tlca; Matilde hosannah, também

da Universidade do Amazonas;

Jorge Llbórlo, da Tape; Matacha

Souza, produtora independente

da VT; e Franclsca Cardoso, dire-

tora de teatro. Os interessados

podem obter melhores informa-

çóes diretamente na TV

Educativa.

Termina a 
greve.

Estudantes mobilizados

em apoio aos 

professores

Cm assembléia realizada

quinta-feira, no auditório Dr.

Zerbine, os estudantes da

Universidade do Amazonas

(UA) decidiram pelo fim da

greve que durou 70 dias. Is-

so, no entanto, não significa

a desmobilizaçáo da catego-

ria. Por iss, na próxima

quarta-feira os estudantes

voltam a se reunir em assem-

bléia para discutirem as pro-

postas de um novo calendá-

rio escolar, a ser aplicado no

decorrer deste período.
Segundo o vice-presidente

do Diretório Central dos Estu-

dantes (DCE), Everaldo Fer-

nandes, a proposta de pôr
fim a greve dos estudantes

surgiu depois de uma avalia-

çâo das conquistas obtidas

pelo movimento. Para o vice-

presidente do DCE, depois do

Governo ter liberado NCzS

230 milhões para a manuten-

can cias universio.i'les ya-
rantldo a abertua de vagas

para contratações de 760

professores e de 1.340 servi-

dores técnico-

administrativos, nào havia

mais motivos para greve. Es-

tas conquistas, que represen-

tam 56% das necessidades

por que passam as unlversl-

dades, foram consideradas

como uma vitória pelo co-

mando de greve dos

estudantes.

Everaldo assegura que mes-

mo com a decretação do fim
da greve, os estudantes deci-

dlram continuar mobilizados

para nào atrapalhar o movi-

mento paredista dos profes-
sores, que decidem pela con-

tinuaçào ou nào da greve na

próxima terça-feira.

NOVO PERÍODO

Ma assembléia, marcada pa-
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Ot universitários voltam a te reunir em assembléia na quarta-feira

ra às 15h, no Auditório Dr. propostas de zerar o período
Zerbine, a direçào do DCE irá passado e Iniciar um novo, a

apresentar aos estudantes partir de agora.

Os estudantes acham que j
nào existe condições de con

tinuar o período passado.
Isso significa dizer, que ná

haverá reposição de aula

para evitar o rebaixament

do nivel de ensino'.

Esta decisão do DCE, no en

tanto, vai de encontro a posi

çào de muitos estudantes

que defendem a continuaçà

do período, já que, no iníci

da greve, se havia cumprld

70% da carga horária.

Mesmo contrariando a posi

çáo da grande maioria do

estudantes, a direçào do DC

pretende levar esta propost
aos universitários, para pos
teriormente, ser aprovada

encaminhada para debat

em assembléia geral das trê

categorias, com data e loca

a serem definidos.

Manacapuru comemora 57 anos

de elevação à categoria de cidade

A cidade de Manaca-

puru está em festa.

Toda a comunidade,

há mais de uma se-

mana comemora o

57 ? aniversário de

elevaçáo à categoria

de cidade. O prefeito

SINDICATO DOS JORNALISTAS

PROFISSIONAIS DO ESTADO

NO AMAZONAS

Nota de Repúdio

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais

do Estado do Amazonas yem denunciar à

sociedade amazonense )nais um atentado

contra um de seus membros: o jornalista

Roberval Vieira, editor do 
'Jornal 

de

Itacoatiara' e colaborador assíduo da

imprensa manauara nos últimos 15 anos. A

residência do jornalista, à rua Nicolau da

Silva, bairro de São Francisco, foi alvejada

na madrugada de ontem por um tiro que

partiu a vidraça da janela, indo o tiro alojar

se num aparelho de som, próximo onde

dormia uma de suas filhas.

O episódio retoma em grande estilo o

clima de violência e terror que o crime

organizado margulhou a população

amazonense nos últimos anos e confirma

que a simples extinção da Polícia Civil não

é receituário suficiente para curar tais

anomalias. Mais que um crime praticado

contra um cidadão, trata-se de um atentado

contra a liberdade de imprensa, porquanto

pretenda calar um profissional incansável

na denúncia das injustiças sociais e

desmandos das mais variadas formas de

poder. Nos últimos três dias, em Itacoatiara,

o jornalista foi molestado insistentemente

com ameaças de morte através do telefone

transmitidas por pessoas vinculadas

diretamente a suas denúncias.

O Sindicato dos jornalistas repudia o

atentado e alerta aos seus autores e

mandantes que dará ciência do fato às

autoridades constituídas no Estado, às

entidades de direitos humanos e ao

Ministério da Justiça. Não daremos trégua

aos que usam o crime para manter seus

privilégios. Seremos igualmente firmes na

proteção e defesa do jornalista ameaçado.

Sebastião Colares Assante

Presidente do Sindicato dos Jornalistas

do município, enge-

nheiro Angelus Fi-

gueira, adotando o

slogan 
'Manacapuru

Terra de Gente Boa',

disse que a festa é rea-

lizada sem ônus para
a municipalidade 0

dinheiro arrecadado é

oriundo do comércio e

de empresas locais,

além da própria co-

munidade. A come-

morar-a^ rQnta tam

bém com a participa
cão de muitas pessoas
da sociedade manaua-

ra, que neste final de

semana deslocaran se

para o município.

A comemoração do

57? aniversário da ci-

dade de Manacapuru
- a 

'Princesa 
do Soli-

mões', como é conhe-

cida no Amazonas —

encerra hoje, com

uma nroeramação ini-

ciada á zero.

Manacapuru está lo-

caljzada à margem es-

querda do rio Soli-

mões no leste do Esta

do, distante de Ma

naus 79 quilômetros
em linha ret^, 102 Km

por via fluvial e 85 Km

pela estrada Manoel

Urbano — AM-070 —

que liga a cidade à

Cacau Pirêra.

A cidade tem uma

população de cem mil

*

Vista pardal da frente da cidade de Manacapuru

Prefeito Angelus Figueira

CHATRAL
FACILITA A DINÂMICA OA SUA EMPRESA

CONFIGUGAÇAO DE ESIAÇAO FIXA E DE BASE
kBASE STAIiON CONUGUGATiON, POWER SOüRCE

ASSESSOR"A TfCNCA

Q^n 0^3 c3 ^

TELENAVE - TV RÁDIO - PEÇAS ICOMIWMLS ELETRÔNICOS DC
ALTA QLALIDADL) •

SOM IMAGEM TRAPISMISSAO
TRANSCEPTORES COMERCIAIS - TEÍ.E ESTK \DA MÓVEL MARÍTIMO'RECEPTOR 

VIA SATÉLITE:
TRANSCLPTORES PARA PX ,MIV\ CIDAOAO
TKAhSíXPTORCS ! Aü.\ Ti (K.auíO AMAUCÍ\
ANTE^S. ROTORES CABOS CONECTORES MEDIDORES DE R O.R
WATTIMETROS TORRES INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO ESPECIAlj^DA
NA AREA COMERCIAL
riNANCIAMENTO PRÓPRIO

AVENIDA AYRÃO, N.° 1.2H2 FONE: 233-6746

Ol tnanacapuruenee* esperam receber. ho|e. grande número de turtitaa

habitantes, nasceu d

uma aldeia de índio

da nação Mura. O no-

me do município tem

sua origem na palavra
indígena manacá, que
significa flor matiza-

da. A sua fundação

aconteceu em 15 >.:

fevereiro de 1766.

Com a guerra do Para-

Suai, 

muitas famílias

o Brasil refugiaram-

se na Amazônia, para
não terem seus filhos

recrutados â força.

Nordestinos escolhe-

ram Manacapuru pa-
ra viver; isso provo
cou o aumento da po

pulação. E em 27 de

março de 1894, pela
Lei Estadual n.° 83, ela

foi elevada à categoria

de Vila, sendo criado

o município.

PROGRAMAÇÃO

Os festejos da cida

de, hoje, conta com a

seguinte programa-

çáo: OOhOO salva de

fogos de artificio e
festa dançante; às

05h, alvorada pelas
ruas da cidade; 06h,

corrida ciclística;

07h, corrida pedestre;
08h, canoagem, gin-
cana recreativa; 12h,

o prefeito Angelus Fi-

gueira e o vice, Antõ-

nio D Ângelo saúdam

o povo pela emissoa

de rádio local; 16h,

show musical com

brincadeiras para
crianças; 19h abertu-

ra com o show musi-

cal no tablado do es-

tádio Riachuelo;

19h30 resentaçáo

do balé contemporá-

neo Mão Mate a Ma-

ta'; 20h, apresenta-

çáo da Lenda da Man-

diora-2lh Dança rins

Tucanos; 22h, esco-

lha e coroaçào das

rainhas e faixa de ma-

drinha; e ás 24h o en

cerramento da festa.

ELETRAM 
- 

Elétrica Ltda.

Materiais Elétricos em Geral

ATACADO E VAREJO

s Cabos i/ Fios s Calhas

/ Reatores / Contatares / Relês

s Conduletes

Av. Joaquim Nabuco, 248 ? Centro

Fones: (092)234-2210 
• 

234-2485

Manaus Amazonas
segurança definitiva
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Defesa da floresta

Sedema faz campanha

de conciêntização 

popular

Amanha e o Dia de Proteção

I da Floresta, e em toda a cida

de acontecerao solenidades

com o objetivo de mostrar à

sociedade a necessidade de

esforços para evitar danos à

natureza. O secretário muni

cipal de Defesa do Meio Am

biente, Frederico Arruda, in

formou que entre as ativida-

Ides programadas, a mais im-

Iportante será a Caminhada

I Ecológica, promovida pela
ISedema, em conjunto com a
I Associação dos Moradores do

lParque 10 de novembro. A

Isaída está programada para
làs 9 horas, da frente da Cen-

Ural de Abastecimento daque-

|le 
conjunto habitacional.

Frederico Arruda informa

lainda, que a Caminhada Eco-

Ilógica terá ainda a participa-
Içâo do povo e de represen-

Itantes de entidades ligadas à

(política 
de defesa ambiental.

|Ele 
enfatiza o de que os habi-

Itantes da cidade devem ter

Iconsiéncia da necessidade

Ide uma ampla defesa do

lmeio ambiente em que vi

Ivem. Principalmente em

|uma área como a Amazônia

>b pena de num futuro ná

Intuito distante termos que
^agar o preço da nossa pró

3ria imcompetência em gerir
ios o que nos pertence',

ilerta.

MENSAGEM

O professor Weber Vieira, da

Sedema e outros servidores

como a professora Ronney

Feitoza, que vêm participan

do da programação de educa-

çãõ ambiental, que a Secreta

ria 
prepara para implantar

em Manaus, elaboraram on-

tem uma mensagem a ser le-

vada ao público como forma

de consciêntização durante

as solenidades de amanhã. Os

educadores destacam, que

para compreender a necessi

dade de preservação ambien

tal, é preciso primeiro enten-

der a própria presença huma-

na sobre à terra.

Os professores a serviço da

Sedema enfatizam, que na

atualidade, a ação destruído-

ra do homem e permanemte
ameça para as florestas. Mui-

tas vezes esta não são con

quistadas pelo homem, mas

exterminadas a 
ponto 

de

tornar se impossível sua recu-

peração natural, ressaltam.

Diante dessas ameaças, 
'é

importante que a população
alcance uma compreenção de

que há um 
ponto, 

do qual o

avanço do desmatamento se

converte em fator negativo

Rara 

o progresso que vise a

armoma do homem com a

natureza', alertam os mem-

bros da equipe da Sedema.

Semob vai desobstruir

a rede de bueiros

Da terça-feira, a Secretria

iMunicipal de Obras (Semob)

[inicia 
o plano que visa de-

sobstruir todos os bueiros da

J cidade, inclusive as caixas

1'coletoras da zona do cento. O

('secretário 
Júlio Verne, anun-

1'ciou ontem, que 70 homens -

l,todo o pessoal do setor de

Idrenagem - realizarão os ser-

Lviços. Esses homens teráo o

liapoio de dois caminhões: um

lida Prefeitura e outro alugado

Ijda SOS bueiro. Esse trabalho
llserá permanemte', diz o se-

1'cretário, e o resultado será

1 visto no próximo inverno ,

J.garante.

I, As alagaçóes que ocorrem

Lquando chove, sáo conse-

Lquências da obstrução dos

Ijbueiros e das caixas coleto-

liras, e pelo fato de náo existir

|ium sistema de drenagem de

iguas pluviais, comenta Jú-

[lio Verne. Isto, sem se falar

jue somente o centro de Ma-

iaus possui esgoto, e esse

sistema é insuficiente para
itender a população',

I «explica.
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A preservação da natureia é necessaria ao bem estar do homem.

Detran abre 
guerra 

aos

táxis com vidro 

'fumê'

A rede de esgotos de Ma-

naus está obstruída por lixo e

entulhos atirado à rua pela

população. 
Má também mui-

tas caixas coletoras quebra-
das, que as administrações

anteriores não tiveram a

preocupação de rapará-las,

porque este tipo de trabalho

não aparece e, portanto, náo

dá voto', observa.

Outro aspecto do problema
é afogamento dos esgotos

pelas águas do Rio Megro e

dos igarapés que cortam a ci-

dade. Quanto a insuficiência

do sistema de esgotos e a

construção de uma rede no-
va, ou ampliação da existen-

te, Júlio Verne disse que isso

é de responsabilidade do Es-

tado, em particular, da Com-

panhia de Saneamento do

Amazonas (Cosama). Ao mu-

nicípio compete a responsa-

biliaade do sistema de drena-

qem pluvial. Porém nada im-

pede que todos colaborem

para a melhoria do sistema,

ressalta o secretário.

A partir de amanhã o De-

partamento de Trânsito

(Detran) vai apreender e ti-

rar de circulação todos os

taxis irregulares, inclusive

que tenham parabrisas em

vidro fumê ou espelhado.

Esta informação foi presta-

da pelo diretor do órgão,

Cel. PM Orleilson Quima-

rães. Segundo ele, a porta-

ria a ser baixada determi-

na que os táxis devem

apresentar uma visibilida-

de de 75% no parabrisa e

de 35% no traseiro, o que

dificilmente se alcança

com vidros escuros ou

espelhados.

O diretor do Detran diz

que muitos desses veicu-

los náo estão cumprindo

com o que determina as

leis de trânsito. Os táxis

são considerados veículos

coletivos, e, portanto, proi-
bidos de usar estes tipos

de vidros. Orleilson garan-
te que esta proibição se

deve ao fato de que os vi-

dros fumê e espelhado difi-

cultam a identificação de

quem vai dentro dos

carros.

rio que diz respeito a car-

ros particulares, o diretor

do Detran garante que

muitos foram apreendi-

dos, porém isso valeu ao

Detran dois processos,

movidos pelas empresas

que comercializam esses

vidros. Em decorrência o

Detran está consultando o

Poder Judiciário para sa-

ber até que ponto estes

processos sáo válidos.

Orleilson Guimarães ale-

ga que o combate aos car-

ros com vidros fumê e es-

pelhados decorre das vá-

rias denúncias de seques-

tro e estrupo de menores,

por indivíduos usando car-

ros com vidros escuros,

muito apropriado para es-

te tipo de crime, e de ou-

tro, já dificulta a identifi-

caçào dos criminosos pela

polícia.

ENCONTRO

Será realizado no perido
de 2 a 5 de agosto, na cida-

de de Cuiabá, o Encontro

Nacional de Diretores de

Detran, onde serão debati-

do os problemas de trânsi-

to de cada região do país.

Neste encontro o, direotr

do Detran do Amazonas

aproveitará para colocar os

problemas do uso indevi-

do de parabrisas em vidros

fumê e espelhados,procu

rando fazer com que sejam

criadas leis mais abrangen-

tes para este caso

específico.

Figueiredo

c substituído

no Codeama

A economista Mathilde Saraiv.i
assumirá amanhã, as 20 00 h a

direção do Centro de Desenvolvi

mento de Pesquisa e Tecnologid

do Amazonas Codeama , cm

substituição ao engenheiro Ser

gio Figueiredo Após a transfe

rência de cargo, Sérgio Figueire

do assume a diretoria do Institu
to de Desenvolvimento dos Re

cursos Naturais e Meio Ambiente

do Amazonas Ima Am

Adiantando as diretrizes do or

gáo sob sua direção, Mathilde Sa

raiva diz que, a principio, preten
de levar até o fim os planos que
Sérgio Figueiredo havia determi
naao para este ano, não fazendo

nenhuma mudança ou interrup

cão no trabalho programa
ao,"pois isso não traria nenhum

beneficio ao Codeama'

salientou.

A economista lembrou, tam

bém, que este ano o órgão com

pleta 25 anos de atividades, sem

pre cumprindo com os seus obje

tivos, ou seja, produzir os mais

variados estudos, todos relacio

nados a economia, e cuidar da

política de Ciência e Tecnologia

do Estado:"0 Codeama é uma pe

ça muito importante para o de
senvolvimento sócio econômico

da nossa sociedade Executamos

trabalhos estatísticos e fazemos

análises econômicas para subsi

diar o planejamento global da

administração", ressalta Matil

deSara i v a

Cidade Nova

elege diretoria

da associação

Os candidatos da chapa I - de-

nominada de Chapa do Futuro

que concorrem hoje á presidén-
cia da Associação dos Morado-

res do Núcleo Cinco do conjunto

Cidade Mova, apresentam a co-
munidade as propostas de seu

programa de trabalho. Como

prioridade do programa estào: a

construção da passagem de
acesso para pedestres do núcleo

cinco ao trés e a reinvindicaçáo

aos órgãos competentes 
para

que os ônibus expresso e da li
nha Cidade Nova via Parque Dez,

entrem no núcleo cinco

Os candidatos Lagraneer Preú-
va e Jair Resende, ao falarem de
suas propostas de trabalho, ga
rantiram que lutarão, também,

para o estabelecimento de nor-
mas que possibilitem a perma
nemte limpeza do núcleo, atra
vés de uma sistemática coleta de
lixo.

A eleição será realizada na esco-
linha do Pereira, à rua 46,com

inicio previsto para às 9 horas, e
com o encerramento às 17 horas
Neste sentido, os candidatos con-
clamam a participação de todos
os moradores na eleição. Outras

propostas contidas do programa,
refere se a promoção de lazer pa
ra as crianças, jovens e adultos
Além da manutenção de diálogo
aberto para que os moradores

possam apresentar suas suges-
tões e críticas, a associação. Fina
lizando eles firmaram o próposi-
to na luta pela construção da se
de nrónria Ha AssnriarÃn

- • 
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NOVA OFICINA SAO JORGE

LANTERNAGEM

MECÂNICA

PINTURA

AV, SÃO JORGE, N.° 4111 FONE: 233-2999

Táxii com vidro 
'fumê 

• espelhados serão apreendidos e retirado*
de circulação, a partir de terça-feira.

População 
quer 

avenida reparada

Uma das principais vias públicas da cidade, a avenida
Santa Cruz Machado (antiga Tefé), está totalmente abando
nada pela Prefeitura Municipal. Além de estar interditada
há mais de 50 dias. a via mais parece um depósito de lixo
do que uma avenida Durante toda a sua extensão nâo se

contra um metro de pista que nâo apresente problemas,
ando não são os buracos ou ondulações no asfalto, que
iis parecem lombadas, são os lixos depositados no seu
lo tio

Nem os pontos considerados mais elitizados, como é o ca

Ilha 
"í.nta Catul. escapam da sujeira Uma escada

-lha, junto com copos plásticos, restos de embalagens eitas. forma o cartão de visita do condomínio que segundo

rM 5reSDqUe 
eS,aVa de saida> "reflete 

a caótica si

J gamos caro para morar aclui. mas é só
alrmos para nos deparar com a sujeira e os buracos por tolos os cantos. r

Outros moradores da avenida também se queixam, mas
«conhecem que, quanto ao lixo, colaboram, e muito, para
i sujeira Entretanto, chamam a atenção para o fato do car
o coletor nâo estar passando regularmente para recolher
>s detritos:"Com isso, o lixo se acumula, criando uma ver
ladeira lixeira Enquanto a Secretaria de Limpeza Pública
1A0 fizer a parte dela, nada pode exigir da gente", reclama

Cléber Souza, 27 anos.

AREIA E CALCADA

Além do lixo e dos buracos, a Santa Cruz Machado apre-
senta outro dois problemas: areia na pista e falta de calça-
das. Quanto à areia, há amontoados tanto no meio da rua
como no meio fio, o que provoca constantes derrapagens
de veículos que têm que freiar para transpassarem os re-
dudores de velocidades colocados no local. Estes redudo-
res são criticados pelos motoristas que alegam serem eles
da cor do asfalto, o que dificulta a sua identificação de
longa distância.

Com relaçao às calçadas, as poucas que existem nâo ofe-
recem chances ao pedestre de utilizá-la pois sempre têm
carros ou mesas de bar ocupando-as. Em dias de chuva, a
situação dos pedestres fica mais critica, pois a água forma
um verdadeiro mar de lama e, sem as calçadas, o jeito é
enfrentar a lama. Neste aspecto a senhora Zenir Oliveira.

que mora na Travessa Sao Francisco, sugere ao prefei
Artur Meto que mande fazer calçacas no estilo que está
sendo feito na Estrada do Contorno:' Isso diminuiria o pe-
rigo de algum veículo atropelar o pedestre , argumenta.

FRIO CENTER

COMERCIAL

Monutançõo, conserto,

or condicionado de janela e central.

RUA SÃO VICENTE, 55-A - SAO LÁZARO

FONE: 624-4131

Ék

LUXVIDRO LTDA.

Vidros • Espelhos • Acrílicos

Molduras e Decorações em geral

TEMOS PARA PRONTA ENTREGA. VIDROS

DE TODOS OS TIPOS. ESPELHOS PARA

DECORAÇÃO.

PEÇA-NOS SEU ORÇAMENTO SEM

COMPROMISSO

Av. Manlcoré 36-A - Cachoelrlnha

FONE: 232-6883

ESTADO DO AMAZONAS

PODER JUDICIÁRIO

CARTÓRIO DA T VARA CÍVEL E

ACIDENTES DO TRABALHO DA CAPITAL

Escrivão: Adilson José da Silva Oliveira

Edital

A Doutora LIANA BELEM PEREIRA MENDONÇA
DE SOUZA, Juíza Plantonista da 7' Vara CM e
Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus
Capital do Estado do Amazonas República Fede
rativa do Brasil, etc

FAZ SABER a todos ao que o presente virem ou dele co-
nhecimento tiverem que IBREL S/A nos Autos de Concorda
ta Preventiva que requereu e se processa perante este Juízo.
retornou aos autos nos termos seguintes Exmo Sr Juiz de
Direito da 7* Vara Cível da Comarca de Manaus AM IBREL
S/A, por seu advogado, que abaixo subscreve, bem, respei
tosamente, nos autos de sua CONCORDA TA PREVENTIVA
requerer sejam publicados os editais para conhecimento dos
interessados, da homologação da desistência da concordata
preventiva Requer, outrossim, para os devidos efeitos de di
reito, sejam notificados os Cartórios e a Junta do Comércio
da desistência do benefício legal Termos em que. aguardan
do sejam determinadas a expedição dos editais e as notifica

ções P. Deferimento. P.p. Dr José Fernando Mendel OAB SP
N° 18 756que, feita a /untada e conclusos ao MM Juiz prole
riu a seguinte sentença Vistos, etc. Tendo em vista que a
concordatária cumpriu com todas obrigações e verificando
se que todos os créditos foram liquidados náo havendo as
sim, mais nada pendente uma vez que o douto representan
te do Ministério Público nlo se oppós ao pedido de desistência
da concordatária; homologo, por sentença, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos a desistência pela concordará
ria Após os levantamentos de créditos a serem efetuados e
cumpridas as formalidades legais^arquive-se Intimem se ia
digo. Manaus, 30 de junho de 1989 lal Arnaldo Campeio Car
pinteiro Pires, Juiz de f • vto.

Manaus, 4 de julho de 1989

Liana Belém Pereira Mendonça de Souza
Juíza Plantonista

¦ •: 

~^jj



COMÉRCIO
NACIONAL Domingo, 

16/07/89

C0F$®

Por Antero Greco

Coréia:

problemas para
- 

Fifaa

A vitória da Coréia do Morte

por 2 a 1 sobre a Indonésia,

há uma semana, criou um

Problema 

diplomático para a

ifa. Com aquele resultado,

os norte-coreanos acumula-

ram 9 pontos ganhos conso-

lidaram a liderança no Grupo

6 das eliminatórias na Ásia e

garantiram presença no he-

xagonal final que apontará

dois representantes da re-

giáo na Copa-90.

Dentro de campo, portanto,
tudo normal. A questáo ago-

ra é política. Afinal, outro

classificado para a etapa de-

cisiva é o time da Coréia do

Sul, brilhante vencedor do

Grupo 4, com 6 vitórias em

seis apresentações, 25 gols a

favor e nenhum contra. O

rompimento entre os gover-
nos dos dois países abrange

praticamente todas as ativi-

dades — incluindo o esporte
— e agora entrará em ação

intenso trabalho de aproxi-

maçáo de João havelange e

seus auxiliares para contor-

nar o obstáculo. Se as sele-

çòes vierem a se enfrentar,

serào necessários policia-
mento dobrado e cuidados

especiais, para evitar mani-

festaçõespopulares, tanto

em Seul( capital da Coréia do

Sul), como em Pyong-

yang(Coréia no Morte).

A Coréia do Sul busca a ter-

ceira participação em mun-

diais, já que jogou os de 54 e

86. A Coréia do Morte esteve

na Copa-66, na Inglaterra, e

sua maior proeza foi ter eli-

minado a Itália, ao superá-la

por 1 a O nas oitavas-de-final.

As duas Coréias, teráo como

adversários no hexagonal

asiático Qatar, Arábia Saudi-

ta e Emirados Árabes Unidos.

O Grupo 5, ainda indefinido,

apresenta China e Irá como

favoritos.

Havelange articula

reeleição

Jean Marie Dodefrois du Ha-

velange nào parece disposto

a largar o comando da Fifa

em breve. O brasileiro que
desde 1974 rege os destinos

do futebol mundial confia na

sua saúde (que andou um

tanto abalada recentemen-

te), no seu prestigio e na fide-

lidade dos aliados para nova

vitória. Por isso, em um jan-
tar realizado no Rio de Janei-
ro Country Club, dias atrás,

lançou sua candidatura a

quarta reeleição. O pleito
ocorrerá em junho de 90, na

assembléia geral marcada pa-
ra Roma, e Havelange deve

ser reconfirmado no cargo. A

aposentadoria', segundo con

fiaenciou a amigos, virá ape
nas em 1994 após a Copa aos

Estados Unidos

Ingleses querem

dinheiro

Robert Milichip, de 75 anos,

foi reeleito presidente da Fe-

deraçáo Inglesa de Futebol

por aclamação. O veterano

dirigente, que tem sido pres-
sionado pelo Governo para
controlar a violência nos es-

tádios enfrenta uma difieul-

dade antes inimaginável pa-
ra os súditos de sua majesta-

da: falta de dinheiro. A enti-

dade nào tem recursos sufi-

cientes para adequar os cam-

pos 
de futebol dos principais

times do país as normas rigi-

das de segurança. Por isso,

estuda duas alternativas pa-
ra contornar a situação. A

primeira é um empréstimo,

por cinco anos e sem juros,
de 15 milhões de libras —, ou
MCz$ 110 milhões no parale-
Io. A verba viria de empresas

privadas, em forma de apoio

publicitário. A segunda op-

çáo é mais dolorosa para o

orgulho britânico. Trata-se

de vender a Copa da Ingla-

terra', troféu mais antigo do

mundo, com 118 anos. O pre-

ço: 35 milhões de libras ou

MCz$ 254 milhões.

Volfa o Pai do

Carrossel

A Federação Holandesa de

Futebol prepara a volta do

técnico Rinus Mitchels, o pai
do carrossel', como ficou co-

nhecida a seleçáo que encan-

tou o mundo nas copas de 74

e 78. O experiente treinador

foi convidado para dirigir o

departamento técnico da

FHF, mas ainda não deu res-

posta. O cargo seria uma ma-

neira sutil de minar Thijs Li-

bregts, que o sucedeu no co-

mando da seleçáo da Holan-

da há um ano. O tranalho do

novo técnico nào agrada aos

críticos e sequer aos jogado-
res, a começar pelo ídolo

Ruud Gullit. Em contraparti-

da, o carisma de Mitchels é

grande, mesmo não tendo si-

do feliz na recente experién-

cia no futebol alemão, onde

dirigiu o Bayer Laver Kusen.

Pfaff na

Turquia

O goleiro Pfaff,

33 anos e 64 jogos

pela seleçáo da

Bélgica, não resis-

tiu a uma oferta

do Trabsonzpor e

vai desfilar seu ta-

lento em campos

da Turquia. Pfaff

receberá cerca de

MCz$ 900 mil por
ano e, em princi-

pio, deve ficar três

temporadas no no-

vo clube.

Colômbia

vai mudar

O técnico Fran-

cisco Mutarana

voltou decepcio-

nado com o ata-

que da Colômbia e

anunciou que mu-

dará o elenco para
as eliminatórias.

Se tudo der certo,

serào chamados

os atacantes Uzur-

riaga e Estrada, os

volantes Chico Pe-

rez e Fajardo e o

goleiro Hernan-

dez.

Para não

esquecer

50

A festa estava

preparada e nin-

guém duvidava

que, na tarde de

16 de julho de 50,

finalmente o Bra-

sil conquistaria

seu primeiro titulo

mundial. O empa-

te era suficiente, o

Maracanã rprehla

público recorde e

os uruguaios não

era assim tão te-

merosos.

Faltou futebol

na Copa América

Acabou dando a ló-

gica na Copa Améri-

ca: Brasil, Argentina,

Uruguai e Paraguai,

ficaram como
finalistas.

Esperava-se muito

mais da Colômbia,

principalmente de-

pois que o Nacional

de Medelin foi cam-

peão da Libertadores.

Ela e o surpreendente

Equador ficaram ape-

nas nas promessas.
Bolívia, Venezuela,

Peru e Chile, fizeram

aquilo que deles espe-

rava: nada mais, nada
menos, do que o sufi-

ciente para as suas

eliminações.

Com a difícil classifi-

cação do Paraguai.

Aos uruguaios, algu-

mas sobras da ruinda-

de do atual futebol da

América do Sul.

Mão fossem a pre-
sença de alguns joga-
dores que no momen-

to atuam em clubes

europeus, e toda esta

Copa América seria

um torneio feio, ruim,

deficitário, inferior

em qualidade até a di-

versos campeonatos

de alguns Estados

brasileiros. Marado-

na, Francescoli, Silas,

Dunga e alguns ou-

tros, salvaram-se da

mediocridade geral.

A pouca técnica demonstra a fragilidade do futebol latino americano

O que os dirigentes

dos clubes aos quais
pertencem os jogado
res que atuaram na

copa esperavam, não

aconteceu. O olho dos

empresários (muitos
deles disfarçados en-
tre os torcedores) náo

chegou a animar nin-

guém: os jogadores

que mais se destaca-

ram já estão negocia-

dos com clubes do ex-

terior ou tem seus

passes presos à em-

presários que chega-
ram antes.

Ma chave de Goiânia
o zagueiro Quinones
do Equador, foi consi
derado o melhor joga
dor. Da chave de Sal
vador, ninguém se
destacou.

De resto, constatou-

se que todas as 10 se-
leçóes — incluindo a
Argentina — devem
reformular seus es-

quemas aprimorar o
treinamento, seleclo-
nar melhor seus joga-
dores para, nas elimi-
natorias tentarem

mostrar um futebol

de melhor nível. Os

próprios argentinos

precisam melhorar

muito para o Mundial

Toda a Europa está

assistindo pela televl

são esses jogos me

diocres do futebol su

lamerlcano. Alguns
técnicos, como o Ita

liano Azeglio Vicen

também vieram assis

tir as finais no Rio

Ver para crer.

Para os sulamerica

nos acostumados c
ver em ação jogado
res fora de série', fi

Maguila, 
antes e

depois de I iolyfield

cou a expectativa de

que nas eliminatórias

eles apareçam, de on-

de ninguém sabe.

Se faltou futebol na
Copa América, com a

convocação de vários

outros estrangeiros',

que os técnicos espe-

ram para as elimina-

tórias, é até provável

que muitos relem-
brem o passado de

glória de um esporte

que na América do

Sul já foi a maior atra-

çào de todos os

países.

Aumenta

casos

Por Nty Craveiro

Estes comentários, escritos
muito antes do combate entre o
brasileiro Adilson Maguila Rodri-

gues e o norte-americano Evan-
der Holyfield, poderão até não
coincidir com o resultado da lu-
ta de ontem, em Lake Tahoe, no
Estado de Nevada, nos Estados
Unidos, principalmente se o lu-
tador nacional conseguiu o que
náo era esperado nas bolsas de
apostas, ou seja, uma vitória so-
bre o primeiro colocado do ran-
king mundial dos pesos-
pesados.

Mas sempre entendemos que
esse confronto seria prematuro
para o brasileiro, que ainda não
tinha amadurecido' totalmente

para um compromisso tão sério,

que, em contrapartida, poderia
levá-lo aos píncaros da glória,
mas que nao deixaria de ser um

jogo sem qualquer alusão ao
Estado norte-americano em que
ele foi disputado. E como em to-
do jogo sempre existe um fatos
imponderável. Seus responsá-
veis resolveram fazer suas apos-
tas, entendendo que, se de um
lado eventual tropeços signifi-
casse um grande hiato na carrel-
ra de Adilson Rodrigues, de ou-
tro, uma sua vitória viria levá-lo
à consagração, ao topo do ran-
King e ao estrelato, com tudo o

que essa posição oferece aos

que a atingem.
Mo confronto prévio à luta, só o

esperto técnico Ângelo Dundee
apostava todas as suas fichas
no seu pupilo, iá que o público
norte-americano, nas bolsas de
apostas, davam um favoritismo
de 8 a 1 para o seu compatriota,
e náo deixava de manter viva a
suspeita surgida quando do
combate entre Holyfield e Mi-

chael Dokes, de que o liquido

que lhe foi servido nos interva-
los continua alguma substância

suspeita, proibida, portanto em
lutas de boxe. Um estilo que, as
vezes, rende frutos.

Dundee foi além, muito além
tentando comparar Maguila a
Mohamed Ali, quando ainda era
Cassious Clay, e também era poi
ele orientado — e ganhou o titu-
Io mundial de Soinny l istou que
mantinha amplo favoritismo
nas mesmas bolsas de apostas.

Mesmo que vários jornalistas
presentes à entrevista coletiva
não aceitassem essa compara-

çào.O técnico tentou compará-
Io à Pele, que, depois de encan-
tar o mundo todo, conseguiu in-
cutir no público norte-
americano o gosto pelo futebol
que até hoje e conhecido como

soccer' pelos norte-

americanos'.

Mem esses apelos, entretanto,
foram suficientes para fazer crer
aos norte-americanos que Ma-

guila seria o ganhador, posição
também abraçada por vários
brasileiros, que gostam de Ma-

guila que aplaudem Maguila,

que torcem por ele, mas que nào

podem (ou poderiam) considerá-
Io favorito.

Claro está que o boxe está re-

pleto de exemplos de resultados
inesperados. Mormente na cate-

goria dos pesados, onde um uni-
co golpe bem colocado pode de-
cidir qualquer combate, devido
à força contedores. Dai que a
corrente pra frente sonhava

que Maguila conseguiria colocar
sua potente direita já nos prl-
meiros assaltos, sabendo que
essa seria a sua grande chance,
e que, sinceramente, esperamos

que tenha acontecido.

:wtmHPf * %
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Maguila tem a preferência dos apostadores norie americanoe

de doenças

venereas

Brasília — As doenças

venéreas estáo em

franca expansão, es-

pecialmente a sifilis'.

A conclusão é do

diretor-substituto da

Divisão Macional de
Doenças Sexualmente

Transmissíveis e

Aids, Pedro Chequer,

analisando o primeiro
estudo consolidado

sobre as doenças se-

xualmente transmis-
síveis no Brasil, re-

centemente concluí-

do pelo Ministério da

Saúde.

O levantamento foi

realizado em 18 uni-

dades da fundação

serviços de saúde pú-
blica e apontou como

as três doenças se-

xualmente transmis-

síveis de maior inci-

déncia, pela ordem, a

sifilis, gonorréia e
condiloma acumina-

do (excrescencia car-

nuda e dolorosa no

ânus ou no pirineo). A

ocorrência de doen-

ças venéreas se de-

monstrou seis veses

maior na área urbana

do que na rural e a

distribuição poi fdkxd

etária foi a seguinte:

menos de 19 anos,

27%, de 19 a 49 anos,

70%, e mais de 50

anos, 3%.

Do oasis in nda 
nrraii

A Mhwro conffi iinim

ANTARCTICA A melhor cerveja do Brasil.
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Aplicação 
de recursos 

no

Centro-Oeste será
discutido

Brasília - Os gover-
nadores dos cinco Es-

tados da Região

Centro-Oeste • Goiás,

Distrito Pederal, Mato

Grosso,Mato Grosso

do Sul e Rondônia •

Juntamente com os

ministros do Interior,

João Alves, e Agricul-

tura, íris Resende, es-

tarào reunidos na

próxima terça-feira,

em Brasília na 81?

Reunião do Conselho

Deliberativo da Sude-

co, sob a presidência
do superintendente

Ramez Tebet.

A reunião tem como

objetivo discutir a
aplicação de recursos

correspondentes a 6

por cento da arreca-

daçáo tributária da

União, destinados ao

Centro-Oeste pela
Constituição Federal,

através do Fundo

Constitucional de Fi-

nanciamento, cuja re-

gulamentaçáo está

em fase final de tra-

mitaçáo. 0 projeto de

lei com cite objetivo,

de autoria do senador

Mauro Benevides

(PMDB/CE) foi aprova-

do pela CArnara, rece-

beu emendas no Se-

nado, agora deve re-

tornar à Câmara para
apreciação das emen-

das e aprovaçao final.

O Fundo Constitu-

cional de Financia-

mento difere das li-

nhas de crédito nor-

malmente adotadas

pelas instituições fi-

nanceiras normais,

uma vez que estará a

salvo das restrições

de controle monetá-

rio da natureza con-

juntural. Sua destina-

çáo é exclusiva aos

setores produtivos da

regiào de acordo com

o plano de desenvolvi-

mento elaborado pelo
Sudeco, com trata-

mento preferencial
aos pequenos e mini

produtores rurais, mi-

cro e pequenas em-

presas, artesáo e coo-

perativas. Seráo bene-

ficiados os setores

agropecuários, mine-

ral, artesanaUndus-

trial e agroindustrial,

no caso específico do

Centro-Oeste, que se

caracteriza como

uma regiáo de expan-

sáo da fronteira agri-

cola. Poderáo tam-

bém ser financiados

de acordo com o Pro-

jeto de Lei que regula-

menta o Fundo, os

projetos de infra-

estrutura econômica,

até o limite de 25%

dos recursos.

¦

Os setores de mineração, agroindustrial e florestal serão beneficiados
com a introdução de mais verbas

Cebs encerra encontro Em Pernambuco

sob ameaça de bomba

Rio — Ameaças telefônicas

de bombas e invasáo deram

ontem o tom de intranqüili-

dade ao encerramento do sé-

timo Encontro Internacional

de Cebs (braço político-
ideológico da Igreja Católica
Progressista), realizado no

Rio. O congresso terminou

com a divulgação de um do-

cumento onde as Cebs decla-

ram guerra ao capitalismo,

que classificam de 
'sistema

de morte', conclamam o con-

tlnente à resistência', pre-

gam a politizaçáo (pela Cebs)

de todos os cristãos e exor-

tam a população a se engajar

nos partidos comprometidos

com as lutas populares.

Realizado no Centro Des-

portivo Corrêa Meier, Duque
de Caxias, Baixada Fluminen-

I 
se, o encontro foi presidido

I pelo ex-bispo auxiliar de São

< Paulo e atual bispo de Caxias,
dom Mauro Morelli, e contou

i com o apoio da Conferência' 
nacional dos Bispos do Bra-

sil. Protegidas por soldados

da Policia Militar, quase duas

mil pessoas, vindas de comu-

nidades cristãs do Brasil e de

outros países da'América La-

tina,, 
passaram quatro dias

discutindo eclesialidade e

política, ao lado de bispos e

representantes de várias reli-

giòes cristás e católicas. Po-

diam ser vistos no encontro

grupos de padres usando ca-

misas da CUT e boinas do PT,
com a celebre estrela do par-
tido. Todos os bispos brasi-

leiros foram convidados para
o encontro, mas três não fo-

ram e nem enviaram repre-

sentantes: os das dioceses de

Petropólis (dom José Veloso),
Niterói (dom Paulo Lopes de

Faria) e do município do Rio

de Janeiro (dom Eugênio Sal-

les). Ouvido anteontem a noi-

te, o cardeal arcebispo do Rio

de Janeiro disse que náo

apoiou o encontro mas que,
ao contrário do que vem sen-

do dito, também não o proi-
biu aos seus diocesanos.

Questão 
indígena fora

da Carta Estadual

Tráfico de bebês é

desmatelado 
pela 

PA
acília  iiBrasília — A polícia argenti

na prendeu na tarde de

quinta-feira uma quadrilha
de traficantes de crianças na
cidade de Porto Iguazu, que
faz fronteira com Foz do
Iguaçu, no Paraná. Foram

presos seis brasileiros que
tentavam vender um bebê

por US$ 15 mil a um alemáo,
cujo nome está sendo manti-
do em sigilo pela polícia bra-

slleira, porque ele tem cola-
borado com informações ne-
cessárias para o descobri-
mento das ligações da qua-
drilha com outros

criminosos.

Segundo o porta-voz da PF,
Paulo Marra, os presos fica-
ram à disposição da polícia
argentina e deverão também

ser julgados naquele país,
embora seja possível ao Bra-
sil pedir a extradiçao. Dois
dos traficantes, Antônio Ri-
beiro Meto e Alaor Ribeiro, fo-

ram indiciados em inquérito

pela PF no ano passado, em

Foz do Iguaçu, por tráfico de

crianças. Jaqueline Maria

Cruz Barbosa, Maria Amélia

Barbosa Ribeiro (mulher de

Alaor), Djalma Rodrigues Pin-

to e Maria Helena da Concei-

çáo, Jacinto Serino, que tam

bém fazem parte da quadri-
lha, náo têm registro na PF.

Djalma c Maria Helena mo-

ram em Xavantes (SP) e os de-

mais 
presos 

sáo de Foz do

Iguaçu. A polícia brasileira
ainda náo sabe se a criança

que estava com os traficante

é brasileira ou argentina. Mas

há suspeita de que seja brasi-

leira, já que os integrantes da

quadrilha sáo brasileiros. Ma-

ria disse que há cerca de dois
meses a Polícia Federal e a

policia argentina montaram

uma operaçáo de vigilância

na fronteira, o que possibili-
tou a prisão da quadrilha.

Recife - Enquanto os diversos

setores da sociedade, como por
exemplo, igreja, empresários e

policia, fazem questào de apre-

sentar emendas á Constituição

estadual, os índios de Pernam-

buco querem que a questáo in-

digena fique fora do texto da

Carta. E, para defender sua po-
siçáo, 45 representantes da tri-

bo Xucuru foram a Assembléia

Legislativa do Estado, onde fi-

zeram seu protesto devidamen-

te trajados e portando choca-

lhos e bastões. Enquanto a ses-

sáo extraordinária da Assem-

bléia Constituinte era realizada,

os Índios realizaram rituais de

suas danças típicas.

Os índios reivindicam a retira-

da da Constituição estadual de
todo o capitulo que trata da

questáo indígena, cujas propo-
sições já aprovadas pela Comis-

sáo de Sistematização, foram

apresentadas pela Funai.

Eles consideram as propostas
inconstitucionais e prejudiciais
aos seus seus interesses, por-

que elas permitem a injunçáo

do Poder Executivo municipal

ou estadual na questáo indige-

na, e segundo o raciocínio dos

índios, essa interferência pode
significar a legalização de pos-
seiros, violência policial e a pre-
sença em suas tribos (Se pes-
soas mal quistas.

Os Xurucus foram a Assem-

bléia Legislativa acompanha-

das pela advogada Simone Dou-

beux, do Conselho Indigenista

Missionário (CIMI), e alegaram

que o capítulo da Constituiçáo

Estadual que trata da questáo
indígena é inconstitucional 

por-

que fere a Constituiçáo Federal

que no artigo 22, inciso XIV,

que dertermina que compete
exclusivamente a União legislar

sobre as populações indígenas.

Os Xucurus entendem que as propostas já aprovadas ferem dispositi-
vos da Constituição Federal

Flagelados de

Maceió recebem

ajuda federal

Maceió — O ministro do Inte-
rlor, Joáo Alves, sobrevoou on-
tem as regiões mais atingidas

pela enchente em Alagoas e
anunciou a liberação de imedla-
to, de NCZ$I,4 mllháo para so-
correr os flagelados. O ministro
lembrou, entretanto, que o país
está atravessando uma fase de
calamidade em diferentes re-

glòes e salientou que existem
410 mil pessoas desabrigadas
em 130 municípios. Através da
Secretaria Especial de Asslstén-
cia Comunitária (SEAC), João Al-
ves, disse ser possível auxiliar
na reconstrução das casas des-
truídas em Alagoas.

Segundo Informou o preslden-
te da Comissão Estadual de De-
fesa Civil, Major £dson Carvalho
de Jesus, foram oficialmente re-

gistradas 33 mortes em todo o
Estado, sendo 11 na capital. São
35.102 pessoas desabrigadas
em Alagoas, ainda segundo a
defesa civil, o maior número de
desabrigados estão no munlcí-

pio de Matriz de Camaraglbe, re-

gião Morte, com 6.900, em se-

gulda aparece Maceió, 3.652,
Murici 2.000, Rio Largo, 1.800,
União dos Palmares, 1.300 e Pas-
so de Camaraglbe, 1.500.

Parou de chover na capital e no
Interior, mas as lagoas Mundaú
e Manguaba continuam receben-
do águas dos rios Paraíba e Mun-
daú e náo voltaram ao nivel nor-
mal. A lagoa Mundaú inundou
várlosbairros de Maceió e regiáo
Metropolitana da cidade. En-

quanto a Manguaba expulsou
centenas de moradores dos dls-
tritos de Massaguera, Santa Rita
e Barra Mova. Os desabrigados
estão acampados em precárias
barracas de palha na rodovia
AL-101 Sul, que liga Maceió a
Marechal Deodoro. O estádio Rei
Pelé, está recebendo os flagela-
dos da capital e mais de 400 fa-
millares foram cadastradas pela
defesa civil para ocupar o anel
de acesso as arquibancadas do
estádio, no acampamento co-
nhecido como Cidade de Lona,

que abriga 348 familiares de de-
sabrlgados das enchentes do
ano passado. As chuvas destrui-
ram 70 barracas e os atingidos
foram aumentar o número de

pessoas no estádio de futebol.

Enfim, reina

a 
paz 

entre

metalúrgicos

Sáo Paulo - O pacto anti- 
,(

violência firmado entre o pre-
sidente do Sindicato dos Me-

talúrglcos de Sáo Paulo, Luiz

Antônio de Medeiros e a Cen-

trai Única dos Trabalhadores

(CUT) deu seus primeiros re-
sultados positivos. Durante

uma assembléia dos metalúr-

gicos da capital, nenhuma

agressáo foi registrada e o

grupo de oposição, vinculado

a CUT, por participar do en-

contro embora tenha sido
vaiado pelos presentes quan-
do um de seus integrantes

tentou falar ao microfone.

O direito da CUT de ter voz

na assembléia foi colocado

em votação por Medeiros,

mas a imensa maioria dos

presentes levantou as duas

mãos negando aos oposlcio-

nistas esta oportunidade.

Medeiros aceitou o pedido
da oposição — formulado no

dia anterior — e adiou a apro-

vacao dos novos estatutos da
entidade, abrindo um tempo

de discussáo e apresentação

de emendas ao projeto origi-

nal. Eu só quero é que as no-
vas regras estejam prontas
bem antes das próximas elei-

çóes , afirmou Medeiros. Para
a oposição, o importante era

que se estabelecesse um es-

paço democrático de discus-

sáo das regras que vão nor-

tear toda a vida sindical do
metalúrgico', afirmou Nair
Goulart, um dos representan-
tes da oposição.

LABORATÓRIO

DE PATOLOGIA CLINICA-f fí

^ Pr. COSTACURTA

Análises Clinicas:

Check Up completo

Exames periódicos de empresas
tratamento e análises da água

Estacionamento próprio
Epaminondas. 465 Esq c/Monsenhor

Coutinho

Manaus Amazonas Fone 2320200

CADEIRAS DE PALHINHA

REFORMA-SE A DOMICÍLIO

EMPALHAMENTO.

ENVENIZAMENTO

COLAGEM

Sr. TORQUATO

LI(.l I JÁ 62S -4144 «¦ 6JS 991^

EIS AQUI DEZ ITENS PARA 0 BOM FUNCIONAMENTO DO SEU - AR CONDICIONADO

_ Desmontagem Geral do Aparelho

— Limpeza do Condensador e Evaporador

_ Lubrificaçáo das partes móveis

j\ju»tagem 

do Mecanismo e Molas

— Substituição dos calços de borracha

FAZEMOS CONTRATO

DE MANUTENÇÃO

_ Pintura na base do chassis com anti-ferrugem

_ Substituição dos filtros

_ Desoxidaçáo dos contatos

_ Substituição da fiação corroída

10 _ Montagem e teste de ruido

FRIO CENTER COMERCIAL
Assistência Técnica em Ar Condicionado e Central

Atendemos chamados a domicilio no seguinte endefeço:

Rua S. Lázaro, 26-A BetAnia ¦ Fona: 624-4131 Manaui/AM

APENAS NCZ8 25,00

Promoção por tempo limitado
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Membros das

Xaçõcs Unidas

deixam Manágua

Manágua — A primeira mis-

sáo observadora das Cações

Unidas finalizou anteontem
suas funções informando

que trabalhará em coordena

çáo com delegados da Ory.i

nizaçóes dos Kstados Ameri

canos nos próximos meses

para verificar as eleições d<

pais.
O Paquistanês lqb.il Rlza

chefe da missão disse que re

cebeu muita cooperaçao

tanto dos órgãos çjoverna
mentais como da oposição

para implementar as bases

da observação que realizará

esse órgão no processo elei

toral que culminará no dia 5

de fevereio de 1990.

Com base nos acordos pre-
sidenciais centro-

americanos de El Salvador na

reunião de cúpula de feverei-

ro passaado, o governo da Mi-

caraguá* solicitou no dia 3 de

março tanto a ONU como a

OEA equipes de observadores

para as eleições gerais do

próximo ano.

Kiza declarou que a decisão

de estabelecer a missão não

implica certamente, no julga-
mento de nenhum valor a

respeito das leis vigentes no

pais relacionadas com o pro-

cesso eleitoral .

Acescentou o funcionário

da ONU que no próximo mes

instalará no pais outra mis-

sáo desse órgão mundial que
durante setembro outubro e

novembro visitará outras

partes do pais a fim de obser-

var as inscrições e restante

da fase inicial do processo

eletivo.

Outra missão chegará no

dia 4 de fevereiro e será en-

carregada de observar as jun

tas recoletoras de votos em

todo o pais,embora não te

nha oferecido detalhes de

suas observações prelimina-

res no pais.

Empresário c o

novo ministro

da economia

Buenos Aires — O pesldentc
Carlos Menem designou ontem

demadrugada o empresário Mes
tor Kapaíielli como ministro da

Economia em substituição a Mi-

guel Koig, que faleceu anteon-

tem em conseqüência de um

ataque cardíaco seis dias depois

de assumir o cargo no novo

Governo.

Toi um decisão minha a de ofe-
recer o cargo a Rapanelli.Acredi-

to que é o homem adequado pa-
ra manter esta proposta
econômica .

Disse Menem no Palácio do go-
verno onde era velado o corpo

de Roig.

Kapanelli de 60 anos, também
foi um executivo da empresa

multinacional Bunge Y Born, as-

sim como seu predecessor o

que deveria ser um motivo de

alegria para mim, como a de ser

integrante do gabinete, se junta
com algo triste, tao sentido co-

mo a morte do engenheiro Roig',
disse Rapanelli, cuja nomeação,

segundo se sustenta em meios

oficiais será uma continuação

da política econômica de ajuste

anti-inflacionário.

Menem tinha designado an-

teontem a noite interinamente

para o governo segundo se inlor-
mou no Palácio do governo, Ra-

panelli prestará juramento às

13:00 horas.

O ministro Koig que foi enterra-

do ontem tinha se convertido

em uma peça fundamental do

programa econômico e nos seis

dias que exerceu seu cargo reali-
zou uma ativa série de gestões

para acertar com mais de 400
importantes empresários uma

política de estabilidade de pre-

ços que detenha a impressio-

namte escalada de aumentos

que ameaça levar a intlaçao des-

te mês a pelo menos 200%. Em

Junho, a inflação foi de 1 14.5%.

Noriega 
descarta 

diálogo

com representantes 
da OEA

fanama - A inissao da Or

y.inizaç.io dos E stados Ame

ricanos (OEA) encarregada dt

obter fórmulas de entendi

mento entre o governo pana
menho e a oposição para su

perar a crise política inicioi
nesta cidade novos contato?

com diversos setores, com ;

certeza de que há clima pari
estabelecer uma negociação

O ministro das Relações Ex

teriores do Equador, Diegc

Cordovez e o secretário

geral da OEA, João Baena

Soares, chegaram ontem á

noite para continuar os esfor-

ços encomendados pelo
organismo.

Cordovez disse aos jornalis-
tas no aeroporto que a pro-
posta da OEA sobre o dialogo

entre o governo e a oposição

e os militares parece que foi

adotada por todos os

setores'.

0 importante é que sejam

estabelecidos detalhes práti
cos para uma negociaçao'.

O Chanceler equatoriano In

dicou que é muito positivo c

fato de que se esteja falandc

em termos concretos df

idéias e sugestões para sc

chegar » ?»•*» enquan-

to Baena Soares declarou que
a missão voltava do Panamá

para t( i uma visão mais cia
ra da situação política.

Após a anulação das elei
çoes presidem iais do dia 7
de maio, onde foram detecta
das diversas irregularidades,
<i OEA decidiu enviar uma
missão de diplomatas para
encontrar fórmulas de en-
tendimentos com o objetivo
de obter um acordo nacional

que garanta dentro dos me-
canismos democráticos e o
mais breve possível , a trans-
feréncia do poder com o pie-
no respeito a vontade sobera-
na do povo do pais.

Mas tentativas anteriores a
oposição insistiu em nego-
ciar diretamente com o chefe
das forças de defesa General
Manuel Ploriega. Porém o mi-
litar manifestou que o diálo-

go teria que ser feito direta-
mente entre a oposição e os

partidos políticos.

O novo governo deverá as-

sumir o poder no dia primei-
ro de setembro, quando ter-

minar o mandato do ministro

encarregado da presidência,

Manuel Solis Palma.
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Norleçja : o riláloqo deve ser feito entre a oposição e os partidos políticos.

Reunião de Paris

reformas no leste

Paris — Lideres das sete na-

çóes mais industrializadas

do mundo se compromete-

ram ontem a dar seu apoio

aos avanços democráticos na

Polônia e Hungria a fim de

manter o impulso às refor-

mas', e em em uma condena-

çào conjunta à China os diri-

gentes disseram que o Banco

Mundial deveria se abster de

fornecer novos empréstimos

a Pequim.

Continuando com um en-

contro de três dias, os lideres

emitiram uma ampla decla-

ração política que também

mencionou que se deveria le-

var os terroristas perante a

justiça.
Pedimos aqueles que retêm

os reféns que os libertem

imediatamente e incondicio-

nalmente, já aqueles que têm

influência com os seqüestra-

dores a utiliza-la a fim de

extingui-los', acrescentou.

Uma cópia da declaração foi
divulgada ontem por fontes

japonesas. O documento de

1 1 páginas será lido pelo mi-

nistro de Relações Exteriores

Roland Dumas.

Aspectos do Documento fo-

ram revelados enquanto os

dirigentes da França,

Orá —Bretanha, Alemanha

Ocidental, Itália, Canadá, Es-

tados Unidos, e Japão davam

inicio a seu segundo dia de

conversações.

Antes de iniciar a reunião

de cúpula, Estados Unidos

ofereceram ao México um

empréstimo temporário de

entre um a dois bilhões de

apoia

europeu

dólares visando abreviar as

extensas negociações desse

pais com bancos comerciais
sobre a renegociação de sua

divida externa.

O México, que seria o teste

para o novo enfoque norte-

americano sobre o problema
da dívida externa do Terceiro

Mundo, 
que alcança um total

de um trilhão de 300 bilhões

de dólares, vem tentando re
financiar seu conjunto de

empréstimos estrangeiros.

Busch sustentou ontem um

encontro apressado com seu

colega mexicano Carlos Sali-
nas ae Gortari, que se encon-

tra em Paris com um dos 30

governantes convidados de

diversos países do mundo pa-
ra a comemoração do Bicen-

tenário da Revolução

Francesa.

Mandela 
quer 

liberdade

para reunir com ativista

Informes do Ocidente

estão 
proibidos 

na China

Pequim — Revistas e jornais
estrangeiros foram retirados

dos postos de venda de ho-

téis de Pequim o que parece
ser parte de uma campanha

ideológica contra a influên-

cia ocidental.

Empregados de vários ho-

téis de turistas de Pequim

disseram que funcionários

da Corporaçáo Nacional Chi-

nesa de Importação e Expor-

taçáo de publicações retira-

ram ontem todos os jornais e
revistas estrangeiras de suas

estantes.

Tios surpreeenderam.che-

garam rapidamente', comen-

tou um funcionário do Hotel

Jinguo.

Além disso empregados dos
hotéis assinalaram que os

funcionários Chineses não

explicaram a razao pela qual
levava as publicações e nao

indicaram quando seria reini-

ciada ^ distribuição das

mesmas.

0 líder negro Nelson Mandela

Johannesburgo, África do

Sul — 0 líder rebelde negro

Nelson Mandela, cumpre pe-
na de prisão perpétua desde

1962, quer que lhe seja con-

cedida autorização para se

reunir com um grupo de ati-

vistas anti-aparfneid com o

objetivo de coordenar estra-

tégias para seu trabalho, in-

formou ontem uma notícia

da imprensa independente.

O jornal The Weekly Mail,

opositor ao sistema de segre-

gaçào radical, informou que
Mandela pretende se encon-

tra com vários dirigentes sin-

dicais negros quando na

terça-feira receber a visita de

sua família por ocasião de

seu 71.Aniversário.

A noticia, sem mencionar as

fontes, indicou que Mandela

tem uma lista de cerca de

150 pessoas as quais deseja

ver na prisão, nos arredores

da cidade do Cabo, onde está

alojado em uma casa isolada.

No dia 5 deste mês Mandela

se reuniu com o presidente
sul-africano P.W.Botha, o que
despertou especulações de

que poderia ser libertado

brevemente.

O jorrai indicou que a ne-
cessldaae (de se reunir com

dirigentes da oposição) é ur-

gente, porque alguns grupos
opositores temem que o iso-

lamento de Mandela torne dl-

ficil uma ação política
unificada.

O organismo penintenciárlo
declinou documentar se Man-

dela apresentou um pedido

para se reunir com os diri-

gentes sindicalistas negros e

se receberia visitantes nos

próximos dias.

Guerrilha avança nos

acordos com 
governo

A população chinesa volta a ficar sem

Voltamos a estaca zero',
disse um executivo do Hotel
Jianguo, que pediu para não
ser identificado. Acrescentou

que as autoridades chinesas

suspenderam as transmis-

sòes via satélite da rede de
televisão norte-americana

que era efetuada no Jianguo

e em outros hotéis, e que os

visitantes estrangeiros prati-
camente não tèm acesso a in-

formação internacional a

China.

Informaçóes do Ocidente

Isto nos afeta , disse, por-

que grande parte de nossos

clientes sáo empresários que
necessitam estar informados

dos acontecimentos do exte-

rior, as pessoas já estão

protestanto .

Outros hotéis importantes

disseram que também lhes

foram confiscados jornais es-

tranqeiros, embora tenham

assinalado que as autorida-

des nào tinham tocado nas

prateleiras com livros
estrangeiros.

Bogotá — A segunda fase de

negociação de paz com o Movi-

inento 19 de abril terminou an-

teontem à noite e o ministro do

Interior Raul Orejuel Bueno

anunciou que será empreendida

imediatamente outra negocia-

çáo global com a coordenação

guerrilheira Simon Bolívar, com

o objetivo de conseguir a des-

mobilização dos grupos arma-

dos e a reconciliação nacional

Enquanto avança o processo
de paz com o grosso do movi-

mento guerrilheiro, o 
grupo

mais recalcitrante do Exército
de Libertação nacional (ELN)

continua sua implacável campa-

nha de destruição de oleodutos,

sequestros e ateniaaos.

O ministro de governo encer-
rou anteontem à noite as mesas

de trabalho que durante três me-
ses analisaram as propostas do
M—19 sobre reformas economl-

cas sociais, políticas e eleitorais
nas quais participavam porta-
vozes da guerrilha delegados do
Governo e dos partidos Liberal,

Oficial e > onsc-n idor, de oposl-

çáo que dominam as maiorias

do Congresso.
Durante o discurso de encerra-

mento o ministro

confiança em que os 14 projetos
de lei acertados na mesa de ne-

goclaçóes serão aprovados pelo
Congresso.

DETtílVK PARTICULAR

INVESTIGAÇÕES DE ROUBOS,

ESTELIONATO, TÓXICOS.

1NFIDELIDADE CONJUGAL.

LOCALIZAÇÃO DE PESSOAS,

COBRANÇAS EM GERAL.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

MÁXIMO SIGILO. FONE 234-7265.

Auto Elétrica Real

Serviço de enrolamento de motores elétricos
• Máquinas de solda • Grupo geradores • Con-

serto de reguladores eletrônicos • Confecção

de regulador Estático • Excitatriz Estática.

Rua Urucará, 699 • Cachoeirinha

Fone: 233-1310 • Manaus-AM

0

Catarina

MOVEIS

s Reforma de móveis estofados

^ Fabricamos móveis sob encomenda

^ Tapeçaria em geral, de carros

s Compra e venda de móveis usados

s Retiramos e entregamos no local

AV. HUMAITA 284 • CACHOEIRINHA
FONE: 2333584 • MANAUS-AM

LAVADORA BRASTEMP

Técnico em Lavadoras

Brastemp.

Serviço com toda a garantia, à

sua disposição, 6 sõ ligar para

611-1194 e falar com José Carlos,

%

Drogaria Avenida

A mais completa

da cidade

Grátis, sem sorteio, um Pôster 
para 

o

seu filho.

MATRIZ: Av. Boulevard Álvaro Maia, 1744 - Fone: 232 1979 FILIAL: Av. 7 de Setembro, 1061 — Fone: 233-9866

L 3C
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PCTfTIVI PARTICULAR Kjk

INVESTIGATES DE ROUBOS.

ESTELIONATO, TOXICOS,

1NFIDELIDADE CONJUGAL.

¦¦ L0CAL1ZACA0 DE PESSOAS,

¦¦ COBRANCAS EM GERAL.
¦V ASSISTtNCIA JURlDICA

^^^^^j^^SjCILO^FON^34^'265.

Servipo de enrolamento de motores el6tricos
• M3quinas de solda • Grupo geradores • Con-

serto de reguladores eletrfinicos • ConfecpSo

de regulador Est^tico • Excitatriz Est^tica.
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Pesquisadores 

tentam

mal de chagas

Js 
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FIÁVIO DE CARVALHO

FORTALEZA -

O mal de Cha-

gas, doença que
atinge quase
seis milhões de
brasileiros e

provoca 40 mil
mortes anuais,
somente agora
está sendo alvo de uma ofensiva
concentrada da ciência, apesar
de os meios de controle dessa
endemia já serem conhecidos há
décadas. Pesquisadores da Uni-
versidade de Brasília (UnB)
apresentaram ontem, segundo
dia de reuniões da Sociedade
Brasileira para o Progresso da
Ciência (8BPC), vários traba-
lhos, numa tentativa de cerco à
doença, ainda precário por falta
de prioridade das autoridades
de saúde pública.

"Essa 
doença nfto ocorre em

paises desenvolvidos simples-
mente porque lá eles nfto per-
mi tem a existência, nas casas,
de insetos maiores que uma ba-
rata", diz Antônio Teixeira, do
laboratório de lmunopatologia
da UnB. Para o pesquisador, o
mal de Chagas poderia ser evi-

Droga afeta menos

população juvenil

FORTALEZA — O consu-
mo habitual de drogas entre a

população estudantil da cidade
de Sào Paulo nfto é tão alto co-
mo se supunha, embora grande
parcela já Lenha experimenta-
do, eventualmente, algum tipo
dessas substâncias. Essa é uma
das conclusões a que chegou a

professora Raquel da Silva
Barros. da Faculdade de Psico-
logia da Universidade de Sâo
Paulo.

O álcool continua sendo a
droga mais consumida, com a

preferência de 820o dos entre-
vistados. Seguem-se o tabaco,
(com 39",,) e a maconha (com
28"„). Tranqüilizantes e esti-
mulantes de venda livre já fo-
ram experimentados por 18%
dos estudantes, enquanto 9%
deles já experimentaram a co-
caina. Pelo menos 4% dos pes-
quisados se arriscam em coque-
téis malucos, como chás de co-

gumelos, e em drogas mais pe-
sadas, como o LSD.

A pesquisa revela que 80°,,
dos estudantes experimenta-

ram a maconha entre 17 e 22
anos, induzidos pela pressfto de
amigos, crise pessoal ou fami-
liar e pela facilidade de obten-

çfto. Fatores que afastam as

pessoas da droga sfto a familia

em paz, namoro, trabalho e

preocupação com a saúde. Pelo
menos 38'!,, dos rapazes afir-
mam ter abandonado as drogas

quando se envolveram com na-
moradas.

tado sem a necessidade de enor-
mes pesquisas cientificas, bas-
tando apenas melhorar as con-
dições de vida em áreas endêmi-
cas e acabar com o barbeiro,
transmissor do protozoário Try-

panozoma rruzi, causador da doen-

ça.

A infecçfto nunca é percebi-
da pela vitima, que pode ficar
até 30 anos sem revelar sinto-
mas. Algumas pessoas simples-
mente nâo desenvolvem a doen-
ça até o fim da vida, embora
continuem sendo agentes pro-
pagadores, pois podem ser nova-
mente picadas pelo inseto
transmissor, que por sua vez po-
de espalhar a doença em áreas

que antes nfto eram endêmicas.
Pelo menos 50",, dos infectados
desenvolvem distúrbios cardia-
cos, que levam a arrltmias e ln-
suficiência cardíaca capazes de
causar a morte, aproximada-
mente cinco anos depois de pi-
cadas pelo barbeiro.

Como essa doença nâo atin-

ge o mundo desenvolvido, era

pouco conhecida até a década de
70. Somente em 75 os pesquisa-
dores da UnB descobriram que o
protozoário nâo é o responsável
direto pela morte dos doentes.
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Teixeira, à direita: melhores condições de vida são a principal arma contra a doença

Toxina engana o 

protozoário
mDTAT I?7 FORTALEZA — Uma 

"ba-

la mágica", que ataque so-

mente o protozoário causador

da doença de Chagas, o Trypa-

no/.oma cruzi, está sendo pesqui-
sada na Universidade de Bra-

silia e já deu resultados posl-
tivos em tubos de ensaio. Os

pesquisadores Jaime Santana

e Antônio Teixeira, do Labo-

ratório de lmunopatologia,

pretendem agora estudar uma

combinação desse tipo que
atue também em animais e

depois nos homens, mas essa

primeira etapa já pode ser

considerada uma proeza para
a ciência nacional.

Os pesquisadores sabiam

que o Trypanozoma cruzi tem a
capacidade de comer e dige-
rir os anticorpos mandados
contra ele pelo sistema imu-
nológlco. Por isso, esse proto-
zoário pode viver no hospedei-
ro até o fim da vida, sem que
as defesas do organismo o li-

quidem. A idéia foi então gru-
dar ao anticorpo uma molécu-
la tóxica, a ricina, obtida do
mamoeiro. O protozoário co-
me (ou 

"fagocita", 
como di-

zem os pesquisadores) esse
sanduíche venenoso, que ma-
ta em 48 horas todos os proto-
zoários atingidos. Com o uso
de substâncias potenciadoras
da imunotoxina esse resulta-
do pode chegar até 100(;o em
48 horas.

Suicídio involuntário

Cottto o$ burtêm é áçêo do Trypanozomji cruzi
que causa o mal do Chaga» a o anvananam

Anticorpos

digeridos

v

1 - O Trypanozoma cruzi lem a
capacidade de faíer a fagocitose
— pode engolir os anticorpos que
o sistema imunológico manda
contra ele O protozoário nào so'
anula o sistema imunológico
como se alimenta de anticorpos.

Anticorpo

Trypanozoma cruzi

Sistsma imunológico

2- O sistema imunológico fica confuso © começa a atacar partes do organismo
do doente que tem moléculas (os antigenos) parecidas com as induzidas pelo
Tripanozoma. Assim, os linlócitos atacam o coraçào do infectado e o matam
O mal de Chagas, portanto, é uma espécie de suicídio involuntário.

ToKina

3- Os pesquisadores da UnB
criaram um anticorpo atado a uma
toxina O Trypanozoma come 

'

essa mistura e morre intoxicado
nos testes in vitro.

CAÇADA MORTÍFERA

O problema que a UnB

tem de resolver agora é como

ASSUMPÇAO

aumentar a vida útil dessa ba-
la mágica. Logo que ela entra
na circulação, é atacada por

linfócitos, especialmente pe-
Ias macrófagas, que vêm nela
um agente invasor também.

Em menos de três horas o Bis-

tema imunológico degrada a
combinação. Uma estratégia

que a dupla de cientistas vai

tentar é modificar ligeira-

mente os anticorpos, "há 
alo-

genand0-08", para que eles
nâo sejam atacados pelas ma-
crófagas e possam levar a ca-
bo a caçada mortífera aos pro-
tozoárlos cruzi.

Embora essa seja uma
etapa difícil da pesquisa, há

grandes esperanças na sua re-
solução, pois os remédios até
agora disponíveis contra a
doença 

"costumam 
até matar

o paciente", diz Teixeira. O

que se usa atualmente são

compostos que além de eliml-

nar os protozoários liquidam

também células sadias. Esses

compostos sâo altamente mu-
tagênlcos, teratogênicos (que
causam deformações e cance-
rigenos — 

pelo menos 3,6°0 dos

portadores do mal de Chagas
acabam morrendo de câncer

induzido pelos nitro-aromátl-

cos, e nâo da doença original.
O preocupante é que esses

compostos não evitam as se-

qüelas da infecçâo, principal-
mente as cardíacas. A bala
mágica da UnB não tem ne-
nhum desses efeitos colate-

rals.

Teste de sangue

não detecta a

contaminação

FORTALEZA — Os banco»
de sangue brasileiros podem nfto
estar levando em consideráçAo
uma forma de contaminaç&o que
só mostra seus sintomas década»
depois de uma pessoa contamina-
da ter feito sua doação. A doen-

ça de Chagas atinge 5 milhóes de

pessoas em todo o Pais e pode
permanecer assintomátlca du-
rante 30 anos. Em muitos caAós, o

portador da doença pode viver
até a idade de 90 anos sem apre-
sentar sintomas, mas com a pos-
slbllldade de transmitir a doen-

ça, caso doe sangue.

O problema é que nfttfexls-
tem testes que revelem emJDO",,
dos casos a existência da doença
no sangue doado. O pesquisador
Douglas Tinoco. do Laboratório
de Imunologia Aplicada da Uni-
versidade de Brasília, UnB»apre-
Bentou ontem na SBPC un»>eBtu-
do que mostra a dificuldade de se
detectar a doença em pessoas as-
sintomáticas e sugeriu que os
bancos do sangue realizem pelo
menos dois testes diferentes con
tra a contaminação do mal de
Chagas.

BARATO

"É 
multo difícil estabelecer

um diagnóstico de mal de Cha
gas", explicou o professor Anto
nio Teixeira, também da.UnB,
Douglas aplicou três testes dife-
rentes em 158 garis de Brasilla.
constatando que 31,48",, deles
apresentaram resultados poslti
vos em dois tipos de exame, pois
eram provenientes de áreas endé-
mlcaa.

Douglas está sugerindo que
sejam distribuídos no interior do
Pais, especialmente nas áreas
endêmicas, testes de diagnóstl-
cos simples desenvolvido» pela
UnB, cujo custo, irrisório, se re-
Bume praticamente ao da seringa
descartável utilizada.

O exame consiste na aplica

çâo de antlgeno do trypanozoma na

pele dos doadores. Se ele tiver
anticorpos Já formados contra a
doença, sinal de que está conta-
minado, sua pele apresentará
uma pequena tnflamaçfto.

O teste foi desenvolvido pela
UnB e repassado para a Central
de Medicamentos para ser distrl-
buido em pequenas cidades, pois
entre 40",, e 50",, delas nâo têm
condições de fazer, atualmente,
nenhum tipo de exame de sanguê
nos doadores.

Herpes 

genital 
afeta 31 milhões nos EUA

NOVA YORK — O herpes genital
que provoca dolorosas feridas afeta
cerca de 31 milhões de americanos,
aproximadamente 13% da população
do país, revela estudo do Centro de
Controle de Doenças (CDC) e da Uni-
versidade Emory, ambos em Atlanta.
Resultados da pesquisa, publicados
no 

"New 
England Journal of Mediei

ne", indicaram também que o herpes

genital aumenta chances de infecçâo

pelo HIV, vírus que causa a Aids.
— Doenças sexualmente transmis-

síveis como o herpes genital são co-
muns entre a população americana,
o que deixa clara a necessidade de
tomar precauções para evitar a con-
Uuiiiiidvdu — disse Robert Johnson,
epidemiologista do CDC.

O estudo envolveu 4.201 voluntá-
rios, dos quais 16,4% (com idade en-
tre 15 e 74 anos) estavam infectados

pelo vírus herpes simples tipo 2. Ba

seados na porcentagem, os pesquisa-
dores estimaram em 25 milhões o
número de americanos contamina-
dos. Somado às vítimas de outro ví-
rus, o herpes simples tipo 1, o total
deve chegar a até 31 milhões, calcu-
laram os cientistas.

De acordo com as novas informa-

ções, negros são mais suscetíveis à
doença do que brancos: na pesquisa,
os percentuais foram de 41% e 13,3%
respectivamente.

0 grupo com idade entre 30 e 44
anos foi o mais afetado pela doença,

que parece atacar também com fre

qüência um pouco maior pessoas di-
vorciadas, separadas ou viúvas

Para os pesquisadores, que busca-
ram obter quadro mais preciso sobre
a extensão da doença no país, dados
anteriores provavelmente subesti-
maram números, por não incluírem
infectados assintomáticos.

Doença é transmitida 
pelo

contato direto com lesões

Dois 
tipos de vírus 

provocam o
chamada herpes simples: o ti-

po-2, responsável essencialmente

pela herpes genital, e o tipo 1,

principal causador de lesões ex-
tragenitais — 

geralmente concen-
tradas nos lábios. A transmissão
dos vírus se dá através do contato
direto com as feridas.

Ambos instalam-se nas células
nervosas, e podem permanecer
latentes durante longos períodos
após a infecçâo. Recentemente, o
tipo 2 também foi associado e le-
soes bucais, e o 1 a genitais.

O surgimento de crises — 
que

duram de dez a 15 dias — é rela-

cionado a situações de stress, de-

pressão e à exposição ao sol, por
exemplo. Coceiras e dolorosas W
lhas ae água caracterizam a doen-

ça.
Três outros tipos de herpes ata-

cam o homem: o varicela-zoster

(popularmente chamado de co-
breiro), que na infância se mani-
festa sob forma clínica de catapo-
ra, o Epstein-Barr, causador da
mononucleose, e o citomeçálico,

que não pro. .ca lesões cutaneas,
mas afeta fígado e baço, podendo
causar sérios problemas — defei-
tos congênitos e abortos — se
transmitidos a mulheres durante
a gravidez.

Estudo mostra 
que 

correr causa azia

Alternativa

recomendada é

usar bicicleta

NOVA YORK — A prática de

esportes que demandam muito es-

forço físico, especialmente correr,

pode provocar azia mesmo se a

pessoa nào tiver se alimentado an-

tes>, revela enludu reaiúado nos

EUA. A descoberta pode significar

um alívio para os adeptos do Jog-

ging, que costumam associar a

azia que sentem durante o exerci-

cio a problemas cardiológicos.

O estudo, publicado no último

número do jornal da Associação

Médica Americana, analisa os

efeitos de exercícios físicos sobre

o refluxo gastroesofágico (retorno
de ácidos estomacais para o esôfa-

go). Após observar a reação de se-

te homens e cinco mulheres a

uma rotina de uma hora diária de

atividades — corrida, bicicleta er-

gométrica e levantamento de pe-
so —, os médicos da Universidade

de Wake Forest, Carolina do Nor-

te, concluíram que o jogging in-

duz ao refluxo muito mais que
exercícios menos agitados.

— As descobertas sugerem que
as pessoas que sofrem de indiges-

tão ao se exercitarem poderiam se

sentir melhor se escolhessem ati-

vidades menos agitadas, como an-

dar de bicicleta, por exemplo —

diz Donald O. Castell, da Escola

de MeHHna da Universidade.

Os autores ressaltam que, em-

bora a dor que algumas pessoas
sentem no peito ao correr possa
ser indício de cardiopatias, é mais

provável que esteja associada à

azia causada pelo refluxo. Segun-

do Castell, a probabilidade de o

problema não ser cardiológico é

maior quando se seguem arrotos

ou vômitos:
— Mas é preciso dizer que,

quando há suspeita de cardiopa-

tia, estas pessoas devem consultar

um médico — alerta o professor,

que supervisionou a pesquisa rea

lizada pelos médicos C. Scott

Clark e Barry B. Kraus

Segundo Castell, 10 por cento

dos americanos sofrem de indiges

tào crônica e sentem azia diaria-

mente. A indigestào normalmente

é provocada pela ingestão de ali-

mentos de alto teor de gordura,

que é retida no estômago por mais

tempo e requer uma produção
maior de ácidos para a digestão.

As comidas gordurosas também

contribuem para o afrouxamento

da válvula que fica entre o esòfa

go e o estômago, facilitando assim

o refluxo.

Mas o estudo mostra também

que a quantidade de ácido no esô-

fago era maior nas pessoas que
corriam mesmo quando elas nào

haviam tomado qualquer refeiçào

antes dos exercícios. Resultados

semelhantes foram encontrados

quando as pessoas se submetiam

a atividades após 24 horas de je-

jum ou uma hora após uma refei

çào leve. Jogging apresentou con-

sistentemente o maior nível de

refluxo, levantamento de peso um

pouco menos e a bicleta ergomé-

trica é a atividade que provoca
menor refluxo dos ácidos para o

esôfago.

Mundo tem

dez mil

novos casos

de Aids

GENEBRA — O número de aidéti
cos no Mundo chegou a 167.373 até o
dia primeiro de julno, o que significa
aumento de de? mil rasos pm rolnçün

ao mès anterior, informou ontem em
Genebra a Organização Mundial da
Saúde (OMS). Os Estados Unidos,
com 2.842 novos casos entre os dias 9
e 31 de maio deste ano, e o Quênia,
com 3.217 casos a mais em relação à
estatística anterior (de junho de
1988) foram os principais responsa
veis pelo aumento.

O número real, estimam especia
listas da OMS. deve chegar ao dobro

do anunciado, devido à grande quan-
tidade de casos nào comunicados.

Para 1993, a OMS calcula o surgi-
mento de pelo menos um milhão de
novos pacientes.

Habitantes de cerca de 28 países —

a maioria asiáticos — ainda nào fo-

ram afetados pela doença. Entre os

que apresentaram apenas um caso

estão 149 países e territórios. Fiji, na

Oceania, informou somente apra o

surgimento do primeiro aidético no

pais.
A proporção nos locais mais afeta-

dos e de 26,3 registros para cada cem

mil habitantes - no caso de Uganda,

recordista mundial — 4,2 na Fran-

ca (onde ha 6.409 aidéticos), e 1,9 no ~
Brasil, onde o número chega a 6 241,
segundo o informe.

Na Europa, Itália e Alemanha Oci-

dental registraram aumentos de ca-
sos de 3 494 para 3.773 e de 3 080 para
3.324, respectivamente

U
m
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Um espelho da Amazônia

Projeto Teatro da Consciência Amazônica

Leonor Marinho

Janiaclei Mendonça

Ivo teixeira

Produzido pela Secretaria de Educação e

Cultura, este espetáculo tem percorrido as

Unidades Educacionais no programa
Circuito de Arte na Escola, totalizando 50

apresentações. O teatro na educação tem

Função de conscientização do aluno,

levando-o ao encontro da realidade

regional bem como nacional. A peça
Repiquete' faz parte do repertório desse

projeto, que prevê a montagem de O

Poema do Banco do Encarte , também com

direção de Vital Melo.

Turismo Ecológico,

uma opção viável

0 fascínio e exuberância do encontro

das águas dos rios Negro e Solimões e,

atualmente, um dos maiores pontos de

atração turística da Amazônia 0 chama

do 
'turismo 

ecológico' desponta como

uma opção viável para o desenvolvi

mento deste setor, na região Pág. 21

/

Laurence Olivier, o

Cavaleiro do teatro

Uma das maiores personalidades das

artes cênicas desaparece l.aurencn Qli
vier, considerado o maior intérprete das

obras de Sheakspeare e conhecido como

o cavaleiro do teatro inglês, morreu em

sua residência aos 82 anos enquanto

dormia Pt 23

A 
poesia 

de Ramsira

e de Marcus Figueira

Na Arte Cabocla', duas colaborações.

Ramsira, que esta com seu livro em fase de

preparação para breve lançamento e Mar¦

eus Figueira, poeta engajado no trabalho

de conscientização política através da pa

lavra poética. Desta vez faz homenagem a

Carlos Drummond de Andrade. Pág 18

s

Repiquete, segundo Francisco da Sllvelrí

Bueno, é uma onda que desce das

cabeceiras dos rios sem que no resto do

curso desses rios tenha chovido.

Este foi o nome que francisco Carlos

escolheu para dar título ao seu trabalho

que 
tem como tema o antigo drama dos

ribeirinhos da Amazônia, a enchente.

Conforme o repiquete é que se sabe se o

fenômeno será de grande intensidade ou

náo e neste ano foi um dos maiores. Para

colher os dados para a escrita e

montagem da peça foi necessária uma

pesquisa in loco', em que todo o grupo

participou. Durante 15 dias viajando de

barco pelos rios e igarapés do baixo

Amazonas puderam constatar o que
isolado vive o povo ribeirinho. Em pleno

século XX. no final aliás, nessas

localidades náo se observa o menor

respeito à pessoa humana. O descaso com

que sào tratados pode ser confirmado pele

total ausência de assistência médica —

nenhuma farmácia ou posto médico —

nenhuma escola, nenhum comércio.

Em repiquete Francisco Carlos tenta

desmistificar a idéia que os urbanos têm

sobre o homem do interior. Mostra o

caboclo em outra perspectiva, dando-lhe

uma feiçáo heróica até, uma vez que luta

para náo abandonar sua terra, mesmo

tendo contra si, além das forças da

natureza, um regime de governo sem a

menor preocupação com as camadas da

sociedade menos favorecida.

O rio, a terra e a mata estão muito

presentes no texto, em torno deste tripé

gira todo o desenrolar da peça.
O rio de onde vem a sobrevivência, a

vida, de onde tudo nasce é o veio

principal. Ele faz parte da vida, do dia-a-

dia do homem ribeirinho. Eaz parte de

uma subjetividade. A terra é secundária,

uma vez que fica subersa. 0 rio a vence.

Uma personagem enfocada é a figura do

regatáo, encarnando a forma de

exploração capitalista mais próxima. Esta

sim chega aos longínquos pontos da

região.

A situação do jovem e da mulher náo foi

esquecida. Mostra a desesperança, a falta

de perspectiva de uma vida mais digna. A

maioria já náo vê como soluçáo a fuga

para a cidade. O risco de se desfazer de

tudo, da cultura, do habitat natural e

seguir para outro espaço físico e cultural

os assusta. A possibilidade do fracasso faz

deo retorno ao lugar de origem ser

humilhante. Além disso com a saída de

seu universo acontece a perda de

identidade o que os torna mais vulneráveis

ainda a exploração.

A critica aos planos de emergência do

governo que funcionam apenas como

paliativos e deixam o homem interiorano

vir à cidade e se marginalizar também sáo

aspectos enfocados.

Repiquete' tem direção de Vital Melo, e

está em cartas no Teatro do Artistas e dos

Estudantes numa promoçáo do projeto
Teatro de Consciência' da Coordenadoria

de Assuntos Culturais — Seduc.

fazem parte do elenco:

Gegé Sardim (atriz convidada)

Amarildo Amazonas

Kid Mahall

TEXTO DE
E VITAL MELO
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Pe/o dia marcado

Pe/o dia de ontem ^HH

aue me cansei. i ILM

No dia da diuida flH| J .SBfti.

Ion go ¦¦df^^KA'
Num dia oculto

Pe/o dia indeciso

Pelo dia utopico i Ml

Pe/o dia da liberdade /rlI

espantado 'B^jS
*J? Pelo irxicio do dia 'JT

Que tantos

Num dia que fibo sem MM [B,

Fico com a confusa ffl

B^^^K de ¦THHJI

Marcus Flguilra fe|i
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Carícia

Ramsira

Fugindo á ansiedade,

Me perdi.

Numa redoma uitrea me instalei.

Tal monge enclausurado,

Num castelo à solidão me fechei.
Eu procurava em cada olhar

Um rosto amigo,

Quando enfim, na minha casa te

encontrei

Poema do meu amor.

Ressurreição da vida que eu perdi
Extasiado ante a ilusão que mora em

mim,

No universo do teu corpo me
encontrei

Vem oida, minha vida.

Colorir o meu poema alma querida
Me dar amor com frenesi por toda a
vida,

e eu te darei um pedestal de glória na

avenida,

para provar o amor maior que Ji te
dei

Quanta beleza num ser tão pequeno
A maravilha de um corpo moreno

Mil sóis no teu corpo descendo

Da noite o próprio sereno

Aocair da tarde quando o sol se por
bem longe,

e tingir de vermelho,

Um oceano de nuvens,

Envolto em tempestades de vento,

Tu um dia lembraràs

Que n'aIgum ponto desprendido desse

mundo,

Tem alguém que pensa em ti

Conta das horas,

Os débeis segundos,

Penando,

Te amando,

e querendo pra st...

Aproveitamos a oportunidade para
ratificar o nome do autor da poesia
publicada no último domingo, Voa,

poesia voa'. O nome correto do

poeta é Ramsira. Kamslra encontra-
se elaborando seu primeiro livro
entitulado Filhos do Abismo', que
será lançado brevemente em
Manaus.

No caminho

do saber

O Tao Te King, ao lado do I Ching,

explica Sérgio B. de Souza, são as bases

do pensamento tradicional chinês e

tanto um quanto o outro são

considerados livros de sabedoria...

Porém, as vicissitudes dos séculos, o

colapso das culturas tradicionais e a

mudança do sistema de escrita são os

maiores responsáveis pelos danos

sofridos por obras antigas. E nelas se

incluem os dois clássicos da sabedoria

milenar chinesa. Tao Te King /1 Ching —

O caminho do Sábio, de Souza (Ibrasa).
Divide-se em duias partes 

'Oráculos' 
e

'Outras 
Mensagens' — e dá uma visão

pessoal para alcançar o amor e

sabedoria.

Sem Complicações

Ainda que os novos jornalistas economi-

cos procurem descomplicar, muitos misté-
rios cercam temas como o balanço de paga-
mentos e a dívida externa. Paulo Sandronl,

professor de economia da Pontifícia Unlver-

sidade Católica e da Fundação Qetúlio Var-

gas, procura explicar as relações que exis-

tem entre os dois temas da maneira mais

simples possível. Balanço de pagamentos e
dívida externa(Editora Àtica) mostra náo só
essa relação como traduz as conseqüências

dessa combinação sobre o desenvolvlmen-

to da economia brasileira nas últimas déca-
das, marcada pela recessão e inflação. Só

que o título do livro poderia ser um pouqul-
nho mais Interessante, náo é?

FEIRA DE LIVROS

( f xpmpiafft* *

VT V

Bruna Lombardl
O PERIGO DO DRAQAO

A poesia de Bi una Lombaidi repete
o sucesso da excelente airtt que ela ê

Mas como |á observou Chico Bu.i
que. 

"convém 
separai o rosto de

Bruna da poesia de Bruna Sua o
Ora se caracteriza por um estilo
pessoal densoe envolvente Seus
poemas expressam o sentimen

Io da mulher diante do mundo e
percorrem uma trilha marcada
peia paixão erótica peta
òekJia epela atitude subvef si

vh lace âs convenções so
ciais uma obra protundae
acessível * todos

f??pags /? s x T1 ' i "

Bruna Lombardl, alem de

um rosto bonito uma

grande poetisa brasileira

que deve ser vista e res

peitada pelo talento e

competência na arte de

escrever.

Um só cenário:

o 
quarto

No Brasil, o maior avalista da literatura de

Xavier de Maistre, foi Machado de Assis, que
ao apresentar um de seus últimos e mais re-

presentativos romances. Memórias póstu-
mas de Brás Cubas, escreveu:...'trata-se na

verdade, de uma obra difusa, na qual eu,

Brás Cubas, se adotei a forma livre de um

Sterne, ou de um Xavier de Maistre, náo sei

se lhe meti algumas rabugens de pessimis-
mos... O nome do romancista e de seu prin-
cipal titulo ficaram com uma referência va-

ga, já que há décadas náo chegava ao mer-
rarlo novas edlrôí»») de Vlagpm à Rodp do

Meu Quarto e de sua conseqüência Imedla-

ta, Expedição noturna á Roda do Meu Quar-
to. A nova editora Estação Liberdade preen-
che a lacuna e trás à tona a literatura de

Maistre. Em tradução de Marques Rebelo. E

faz mais, reúne num mesmo volume as duas

narrativas. Coloca um sugestivo quadro. Na

capa contém gravuras de edições antigas,

na linha de boa apresentação de seus lança-

mentos, sem se esquecer de apresentar um
estudo sobre esse autor hoje pouco conhe-

cido e ainda menos lido, assinado por Valen-

tln Eacioli.

A obra complexa de Xavier de Maistre

(1763-1852) soma cerca de 500 páginas e

para a história literária ele ficou como um

mero imitador de Lawrence Sterne. TactoH
contesta essa posição pouco cômoda e acu-
sa essa verdade de fé, nunca comprovada,

como responsável pela desquallflcaçáo de

um dos primeiros escritores da língua fran-

cesa e prenunciar, ainda no século XVIII,

uma tendência que revolucionaria as artes

ocidentais: o Romantismo. Para racloli. a
Influência de Sterne sobre a literatura curo-

péia foi avassaladora e favoreceu um movi-

mento de renovação que teve Maistre como

um dos nomes mais participantes, embora

não tenha alcançado o nível de um Balzac,

um Stendhal... A Primeira Viagem data de

1794 e Expedição Noturna começou a ser es-
crlto em seguida, mas só foi publicado 30

anos depois.
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Canad 
á

Gilberto Gil estava no Canadá 
participando de um festival

de jazz. Festival este 
que, diga-se de passagem, mais

precia de musica iamaicana. Segundo o grande historiador
Meineke, a grande preocupação das classes dirigentes é o

que fazer com as massas. Bem, um festival de jazz de

quando em quando, resolve o problema.

Paulo Francls

Eis que resolvo me mandar

para o Canadá no feriado da-

3ui, 

porque terça-teira foi o 4

e julho, enforco segunda, e

segui sexta para Montreal,

que os franceses chamam de

Mont-Real, os franco-

canadenses sendo aqueles

que falam francês com sota-

que baiano. Estava lá, por si-

nal, um cantor que muito ad-

miro, Gilberto Gil, a que ouvi

21 anos atrás num cabaré de

Ricardo Amaral e gostei mui-

to. Gilberto estava participan-
do de um festival de jazz, ele e

outra brasileira chamada Tâ-

nia Maria, que onde quer que
eu vá, está se exibindo. Logo

suponho que tenha público,
mas nunca tiver o prazer de

ouvi-la. Se o leitor acha estra-

nho que seja um festival de

jazz posso acrescentar que o

que ouvi, de fora, foi música

jamaicana, e os branqérrimos

monrrealenses pareciam
mordidos pelo micróbio do

samba, se rebolando, sem

muita graça, nas ruas.

O grande historiador, injus-

tamente esquecido, Meineke,

escreveu que desde 1980 a

maior preocupação das cias-

ses dirigentes é o que fazer

com as massas.

Bem, um 
'festival 

de jazz', de

quando em quando, resolve o

problema numa cidade como

Montreal. Futebol? Roquei-

ros? Voto livre? Nacionalis-

mo? Populismo?

Ao chegar de volta, leio na

primeira página de um jornal

que o Brasil deixou de pagar
12 milhões de dólares devi-

dos ao Clube de Paris. O cara-

de-melancia e cabeça-de-cõco

estão iniciando uma morató-

ria tartaruga. E a 
'Folha',

cúmplice, refere-se aos 
'pro-

blemas das reservas', que o

Brasil não pode baixar suas

reservas. O Brasil disse eu ou-

tro dia, não tem reiérvas, tem

dinheiro ém^aixa. Reservas é
outro negócio, e tudo isso é

pretexto, jogo de empurra-

resmponsabilidade. Incapa-

zes de fazer qualquer coisa

contra o 
'lobby' 

do déficit pú-

blico, estatais e apaniguados

e, portanto, desqualificados

para tomar dinheiro no es-

trangeiro, porque a moeda

brasileira é uma piada gros-
seira, Sarney e Mailson que-
rem jogar a culpa nos gringos.
A 

'Folha' 
não deveria receber

dinheiro novos dos banquei-
ros reservas é ficção, e esta-

mos conversados.

MONTREAL PARA PRINCIPIANTES

O único lugar que presta em

Montreal é o dos grandes ho-
téis, como o Ritz Carlton, on-

de se come um francês com-

me en Paris. Mas não havia

lugar e fui parar no horrendo

Meridien, do outro lado da ci-

dade. Esta cadeia de hotéis,

de Air France, tem uma boa
imprensa no Brasil, em parte

porque faz um excelente ser-

viço de picadinho relations,

ôu seja, convida jornalistas

para se hospedar de graça
num de seus monstrengos. O

Meridien do Rio, que parece
uma coleção de lataria relu-

zente, sendo isto muito — o re-

luzente — do gosto de novos-

ricos, tem ao menos um res-

taurante excelente, o ST. Ho-

noré, o melhor do Rio, mas,

que custa os olhos da cara,
vários salários mínimos per
capita, enquanto se fala que
assim nâo dá na economia

brasileira e o de Nova York te-

ve o seu tempo de citações

por celebridades, uma das

quais me confessou que elo-

giava a referida porqueira

porque o gerente falava por-
tuguês e arranjava uma gali-
nha, morta para celebridades

brasileiras.

Mas o de Montreal fica, me

parece, numa semi-favela,
um Honky-Tonky, o decor

chamam de aerodinâmico,

mas que é modernoso mais

detestável, e também 
'pom-

pier', para usar uma palavra
francesa que quer dizer

reluzente-metido. Eu corria os
olhos para não ver o abat-jour

mais visível no hotel, um hor-

ror arquitetônico e decorativo

sem par. E no restaurante, Ca-

fé Fleuri (deveria ser Fleury,

seria mais adequado), come-

se muito mal e o serviço é
amadorístico. Um garçon sor-

rldente e incompetente. E
umas poltronas 

— cadeiras -

de assento que são precisa-
mente aquelas para que não

olhamos quando vamos reno-

var a mobília. Não sei como a
Air France se permite um bai-

xo destes, numa cidade que
tem o Ritz Carlton, o Maritime

e o Chateau Versailles. Mas é
a tal história. Estava lotado.

Gente saindo pelo ladrão.

Atender às massas. Meineke
deveria ter notado, significa

que ninguém mais vai viver

bem, não que todos vão viver

bem. Antigamente, alguns vi-

viam muito bem e a maioria,

muito mal. Hoje, em dia, nin-

guém vive bem, realmente a
não ser que tenha os recursos

de um sheique árabe, e aí fica

chato, porque é puxa-
saquismo horrendo. Dal o ar

levemente irreal que tem to-

das as pessoas que passaram

pelo poder. Se habituam a ter
no nariz do próximo no mar-

rom, e vicia'.

Mas fazia trin calor tremen-

do, e os canadenses estavam

desnudos, isto é, quase todo

mundo de bermuda, mas

mais uma vez pensei que não
seria o País para terminar os

meus dias. Os EUA sem os de-

feitos como dizem. 
'O 

Canadá,

por sinal, é o título de um li-

vro de Admund Wilson, me-

tendo o sarrafo nos EUA. Mas

Wilson odiava os EUA. Depois
dos anos 30 só conseguia es-

crever com sanidade sobre

países ou povos estrangeiros,

Canadá, Haiti, índios ameri-

canos, judeus do tempo dos

manuscritos do mar morto

etc. O Canadá comercua US$
138 bilhões ao ano com os

EUA e tem saldo. Já o quin-

quagésimo primeiro estado

do país, os EUA, e, ao mesmo

tempo, é sutilmente diferen-

te. O chato é que faz um frio

cachorro oito meses. E, incrí-
vel, em Noviorque, a meia

noite estou numa praça e há

casais em penca, grupos con-

versando, bebericando. Aqui,

seria impossível. As mulheres

seriam todas estujftdas e

roubadas e os homens rouba-
dos e assassinados.
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Brasileiro profissão sarney

Fui dezenas de vezes ao Ca-

nadá nos anos 70 sem preci-
sar de visto. De repente, ano

passado, para meu conheci-

mento, se exige visto de brasi-

leiro. Quero saber porque. Mi-

lhares de brasileiros entra-

ram como turistas ou se plan-
taram lá, logo apoiados pelas
diversas associações de direi-

tos civis e outros grupos
'irmã-Tereza'. 

Daí o visto.

Nem culpo muito os brasilei-

ros. Afinal, fugiram do flagelo

Sarney. 
'Veja 

deu que nunca

houve tamanha emigração de

pessoas e dinheiro do Brasil.

E o vexame supremo é que
depois de eu exibir meu pas-
saporte em Montreal sou deli-

cadamente, friso, convidado

a sala de imigração, onde um

franco-canadense me pergun-
ta se falo inglês. Minha vonta

de é dizer 
'melhor 

do que vo-

cê, canuck (pej. para franco-

canadense), mas me conte-

nho, penso na genitora de

Sarney, respiro fundo e dou

papo. Esclarecido que não

pretendo me instalar no Ca-
nadá o cara com cara de sem

graça me deixa ir. Eu cortaria

metade do bigode de alguém

que eu conheco para dar va-

zão à minha fúria.

LES ANIMAUX

£>escumpri uma promessa
com o leitor. Ver, rever, 

'faça

a coisa certa', de Spike Lee,

rom os animais, isto é, o pú
blico de Nova York, para

quem não sente na carne as

tensões e a polarização raciao

da cidade. Mas, enfim, desejo

boa sorte a Spike Lee. Conti

nuo gostando do filme, no

sentido de que é gostoso, a

cor, a mise-enscene é muito

bonita, se entrevê uma volup

tuosidade que Spike Lee está

contendo em nome do panfle-
to. Mas continuo achando in-

cível que seja a personagem
de Spike Lee. Mookie, o entre-

gador de pizas, que inicie o

motim racial jogando uma la

ta de lixo na janela da pizza
ria. Nada do que ele fez, do

que nos foi mostrado, até an-

tão, nos prepara para este ges-
to radical. E leio que Brent

Staples, um intelectual negro,

concorda comigo no 
'Times'

de domingo passado num ar-

tigo meio soterrado da seçção
'Arts 

and Leisure', mas que é

respeitoso, do talento de Spi-

ke Lee, mas muito crítico. Sta-

pies nota que Lee define mui-

to melhor sal (Danny Aiello) e

filhos, os donos da pizzaria,
do que os negros, que são só

tipos (staples quer diaer este-

reotipos) e que o eAèctador

sem preconceitos tfhde a to-

mar o lado de sal quando lhe

queimam e destroem a pizza
ria. Bem, foi o que senti, mas

o fato é que por traz desta his-

tória de tipos e estereótipos

está muita coisa que, para

quem desconhece os EUA,

não fica clara. Por exemplo,

ninguém trabalha. Lee põe o

filme num sábado, mas a des-

culpa é esfarrapada. Nin-

guém trabalha ali, naquele

gueto sórdido. E como vivem?

Simples. Welfare. Subúrbio

federal, estadual e municipal,

que existe desde 1935, e que,
em Nova York, é o mais alto

dos EUA. Ou melhor, só quem
trabalha é Mookie, o entrega

dor de pizzas os negros de

meia idade, uma espécie de

coro grego, ficam reclamando

de que italiamos tem negó-

cios no gueto, que os corea-

nos tem negócios. Há uma

venda coreana em frente um
'jornal' 

do filme que é muito

mais revelador do que qual-

quer entrevista. Ia fazer um

filme sobre a classe trabalha

dora negra, isto é, gente que
trabalha normalmente e é re-

jeitada socialmente. Esta sim,

é a verdadeira paconha do ra-

cismo. A rejeição, que nem

precisa ser grosseira, é mais

freqüente que fique suben-

tendido o que é permitido ao

negro e não é. Em Montreal,

por exemplo, estavam vários

negros músicos, entre os

3uais 

Oscar Peterson (que
esde que troquei os dentes

de leite, não toca jazz, mas vá

lá...) e que todos os negros

que vi tinham uma branca a

tiracolo. Aqui, isto seria mui-

to menos provável e muito

menos público.

Mas este filme de Spike Lee

não é o que está prometido no
'journal'. 

Os tipos são tão pi
torescos quanto as persona-

gens de 
'Porgy 

N'bess', e tem

um enorme sabor. Spike, per-
sonagem incluso. A irmã de-

le tem com sal um namorico.

Ele diz a ela que sal quer ape
nas 

'esconder 
o salame'. Sim,

Staples tem razão. Estereóti-

pos. E incríveis de qualquer
maneira, ninguém tem armas

no gueto. Hoje mesmo, abrin

do o jornal sem olhar muito

há a história de uma adoles
cente negra, com dente de ou
ro (como Spike, no filme É
moda), atirou num outro na
fila de pipoca de 

'Batman'.

Ninguém toma crack. Nin-

guém trepa adoidado. O filho

de Spike, no filme, rende à
mulher 180 dólares ao mès,

num programa chamado
AFDP, 

que deu grandes deba-

tes entre mondale e Reagn,

em 1984, e que 99% dos 
'ame-

ricanos' nem sabem o que é.

Waal, prestigiemos um ci-
neasta novo, de talento. Ne-

nhuma cena me pegou pela

goela, mas me diverti, um

tanto inconseqüentemente.

MULHER, ESSA INCOMPETENTE

Este é o titulo do. livro que
Millor Fernandes, um hom-

me a femmes, está prometen-
do escrever há anos.Não falta

material.

Em 1973, nos EUA, a corte

suprema declarou decreto até
uma certa época da gravidez
um direito constitucional da

mulher (em consulta com um

médico). Ninguém esperava.

Não houve 
'lobby' 

algum fe-

minista, porque estas criatu-

rinhas consideravam a corte,
então presidida por Warren

Burger, indicado por Nixon,

relacionáría. Quem escreveu

a decisão foi Harry Blackmun,

outro indicato por Nixon...

segunda-feira passada, a cor-

te não aboliu e. direito
constitucional, mas permitiu

que os Estados criem toda es-

pécie de restrição ao aborto,

seja por lei comum ou estatu-

to. E mais grave, é pouco no-

tado na mídia dos EUA, que
eu tenha lido até o momento,
a maioria de 5 contra 4 decla

rou constitucional que a vida

começa na concepção, isto é,

na gravidez da mulher, um

conceito religioso sem qua-
lauer fundamento científico e

Sue 

será recebido às garga
íadas pelos intelectuais

Quem foi voto de minerva

nesta maioria de 5 x 4? Oi,

oca, foi uma muié, cumpadre,

Sandra Day 0'Connor, uma

comadre do Arizona, Estado

que só tem deserto, cultural e

pessoal. Sandra que nunva te-

ve uma decisão jurídica legi

vel em toda a sua carreira, e

que é, na minha opinião,

uma coroa muito traçável,

mas como juíza é uma nega

ção E é tão estúpido o veredi-

to dela (cada juiz t#pn direito a

escrever uma opiivlJo) que ela

diz que a decisão <jf segunda

feira nâo fere rqf-versus-

wade, ou seja, a df^jão que
concedeu aborto uvre Fere,

sim, e nem preciso eu dizê lo.
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Conhecidos 
os vencedores

do 

prêmio 
Suframa

Mraçflo honrosa - Ald.la Indíg.na d. G.d,on Scanth.bury

Horror Explícito

Já sào conhecidos os nomes dos

ganhadores dos prêmios SUFRAMA de
Jornalismo e de Artes Plásticas, escolhidos
entre os trabalhos apresentados pelos
profissionais que se inscreveram durante
os anos de 1987 e 1988. O anúncio foi
feito dia 13, pela manhá, pelo
Superintendente Jadyr Magalhães, em seu
Gabinete.
- O vencedor do prêmio de Jornalismo,
em âmbito nacional, foi Marcus
Magalhães, com uma reportagem

publicada pela revista Isto É , intitulada
Roraima — A Fronteira do Ouro'; a nível

regional, um empate: Cláudio Barbosa,
com Amazônia — Até Quando uma
Esperança', publicada pelo jornal A
Crítica , e Wilson nogueira, com Sateré-
Mawé riem índio — riem Branco',

publicada pelo 
'Jornal 

do Comércio'.
Todos três já foram premiados pela

SUFRAMA, em anos anteriores; Marcus
Magalhães, venceu o Prêmio de Jornalismo
de 1984, com uma reportagem publicada
pela revista Veja', com o título A Energia
da Floresta'; Cláudio Barbosa foi o
vencedor do prêmio de Jornalismo de
1983 e, junto com Wilson Noqueira, do
prêmio de 1985.

O Prêmio SUFRAMA de Artes Plásticas
ESPECIAL', foi concedido a Moacyr
Andrade. O Io. lugar do Prêmio SUFRAMA
de Artes Plásticas foi para Ronald
Stevenson, com a tela Crepúsculo no Rio
dos Omagua'. Stevenson venceu o prêmio
SUFRAMA de Artes Plásticas de 1983, com
a tela O Ataque das Amazonas'. O
segundo lugar coube a Nato Pietro Bruno,
com as telas Lenda do Guaraná', Lenda
do Anselmo', Devastação', A Dor do índio'
e igapó'. A Comissáo Julgadora decidiu
atribuir um Prêmio Especial aos trabalhos
do artista Moacir Andrade Rio Eyrú',

^Apuizeiro', 

'Paraná 
no Rio Eyrú' e'Barranco 

do Rio Eyrú', um Prêmio
Especial, além de Menções Honrosas aos
trabalhos dos artistas, Rui Machado,
Jorlando Bastos e Gedson Seanthebury.
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'D*Ta(to(Ao' 
da Platro Bruno

V Fecani abre espaço 

para

novos compositores

O V Festival da

Canção de

Itacoatiara (FECANI),
uma promoçào do
Governo do Estado

do Amazonas,

Prefeitura Municipal
de Itacoatiara e
Associação dos

Itacoatiarenses

Residentes em

Manaus, terá este

ano características

peculiares, muito
mais abrangente do

que em diiu»

anteriores.

Em primeiro lugar,

como explica um de

seus organizadores,

Edson Prado, da

diretoria da AIRMA, a

divulgação está

sendo feita em todo

o Brasil. Estamos

dando abertura para

que pessoas de todos

os Estados possam

participar. Esse

intercâmbio só tende

a enriquecer o nosso

festival', explica.

Justamente por essa

abrangência maior

existe uma

preocupação muito

grande com os

jurados. Vamos

tentar trazer jurados
de outros Estados,

possivelmente um do

Pará, um do Acre,
um de Rondônia, um

de Roraima e.

logicamente, um de

Manaus e um de

Itacoatiara. Desta

maneira,

acreditamos estar
trazendo pessoas
imparciais e

capacitadas para

julgarem as músicas

concorrentes',

prossegiu.

Outra inovação sào
as atividades

artísticas e culturais

paralelas que irào

ocorrer em

Itacoatiara durante

os dias do Festival.

Entre elas, estáo as
apresentações de

grupos de dança e

teatro e um grande
coletiva de artistas

plásticos
amazonenses, na

galeria de arte
Marina Penalber. No
ano passado
realizamos essas

atividades paralelas,
mas em pequena
escala. Este ano,

queremos convidar
artistas de diversos

municípios

amazonenses e já

quinze dias antes do

FECANI expor seus

trabalhos na cidade.

O próprio diretor da
Pinacoteca, Jair

Jacqmont, irá pintar
um painel na Quadra

Herculano Castro

Costa, onde acontece

o festival',

continuou.

INSCRIÇÕES

Uma das

preocupações
manifestadas por
Prado com relação às

músicas inscritas no
FECANI é com a

qualidade das

gravações. Nào

importa se o

participante utiliza

um ou mais

instrumentos, mas
estamos alertando

para que se

preocupem com a

qualidade das fitas

porque se nào

estiverem bem

gravadas nào

poderemos julgar as

músicas direito .

O medo do boicote

de compositores

mais antigos,

participantes do

FECANI em anos
anteriores, conforme

foi cogitado no inicio

das inscrições já foi

afastado,

especialmente por
um fato que está

acontecendo este
ano: cerca de 80%

das inscrições até

agora sào de

compositores novos.

E este é um de

nossos grandes
objetivos, não só
consagrar antigos

compositores, mas

principalmente,
descobrir novos

talentos', disse

Prado.

O V FECANI irá

premiar as cinco

melhores canções

com prêmios que
variam de NCzS

1.000,00 (Io.
colocado) a NCz$

600,00 (5o.

colocado). Seráo

premiados também o

melhor arranjo, a

melhor letra, melhor

intérprete, melhor

torcida e revelação.

Para os três

primeiros colocados

seráo dadas ainda

passagens aéreas

Manaus/Rio/Manaus

Manaus/Fortaleza/M

anaus e

Manaus/Belém/Man-

us.

Pode se inscrever

qualquer pessoa,
brasileira ou náo,

desde que inscreva

música de sua

autoria, em língua

portuguesa e cante

em português. Cada

autor poderá

participar com até

três composições.

Maiores informações

podem ser obtidas

pelo telefone

232-1768, de

segunda a sexta-

feira, no horário das

8 ás 17 horas.

Em Manaus, as

inscrições podem ser
feitas na

Superintendência

Cultural, rua Floriano

Peixoto, 218 -

Centro. Em

Itacoatiara, os locais

de inscrição sào os
seguintes: Centro

Educacional Jamel

Amed, Secretaria

Municipal de Cultura

de Itacoatiara, Uniáo

dos Estudantes

Secundaristas de
Itacoatiara, Rádio

Difusora de

Itacoatiara e Rádio

Panorama de

Itacoatiara.

SAO PAULO, (Ag. Planalto) - A produção cl-
ntmatográficrf tem apostado no príncí-
pio do quanto mais horropllante. me-
lhor e tem também acertado, em cheio,
no resultado positivo das bilheterias. O
eco de tamanho sucesso está fazendo a
cabeça criativa dos produtores de mons-
truosidades. Prevalece assim, no cinema
da atualidade esse pendor exótico pelohorror explicito. Eis porque as telas do ci-
nema e da TV proporcionam horas a fio
de cenas tecidas com os efeitos do feio e
do horrível mesclados de violências
abomináveis.

ninguém ignora que há paladar para to-
dos os sabores como existe clientela para
todo tipo de espetáculo, há preferencia
para tudo. Alguém me disse que iria criar
uma religião nova. Kespondi: faça quan-to antes que voce vai ter êxito Pois a Bi
blia já nos advertiu que o número dos In-
sensatos é infinito.

O que admira no entanto, é a capacida-
de disgestiva de certos estomagos ainda
tao jovens para assimilar tantas defor-
maçóes repulsivas.

Eu me recordo bem que, no curso de Es-
tética, tanto se tratava de beleza da arte
como do seu oposto, a feira. Tanto uma
como outra possuí seu modo de atração.

O que as diferenças é que a atraçao exer
cida pela beleza sobre o espectador
comunica-lhe um senso de elevaçao e
aprendizamento. for sua vez. o feio por
ser carência de perfelçáo, provoca repul-
sa e tédio. Só a beleza acalma o espirito
a feiúra o apavora e perturba. Assim, a
obra de arte produz efeitos análogos ao
da paz enquanto seu oposto atormenta <•
inquieta.

Diante desses elementos extraídos da II-
losofla da arte, cabe avaliar o saldo nega-
tlvo que se acumula no espirito da crian-
ça e do adolescente que se deixam embe
ber na enxurrada dessas projeções de ter
ror e de feiúra Mas. ai, já ingressamos na
área da psicologia e da pedagogia. Sem
adentrar por esses meandros científicos
o bom sendo admoesta suficientemente
sobre as seqüelas que decorrem de uma
convivência diuturna com os espetáculos
de horribilidades. A força de ver, de se di-
vertir e curtir a fundo cenas de monstruo-
sidades as tendencias lúdicas da alma
sofrem abalos, rupturas, deformações e
até se corrompem. Esse bombardeio ele
trónico finda por ferir ainda mais o es
pectador imaturo e passivo.' 

Luiz Farnondo é profsttor d* Filosofia • co-
laborador da Agência Planalto

Cartas do amigo do alheio

Da 

primeira vez doeu. Chegou em
casa após um fim de semana na

praia e notou que alguém tinha
entrado ali. A janela semi-
aberta, alguma coisa em desali

nho, e um inconfundível clima de alguém
me ferrou.

Chamou a mulher: 
"Sônia, 

estamos
roubados, aliás fomos roubados durante o
finai de semana". Passaram a conferir
cuidadosamente as coisas da casa e deram
falta do seguinte material: uma calça, uma
bota e dois cadernos já com algumas pági-
nas escritas, cadernos das crianças O in-
sólito ficou por conta do primeiro bilhete.
Em irretocável português ginasiano o la-
drio dava satisfação.

"Caro 
Doutor. Tomei a liberdade de

escrever esta para dizer que da minha par-
le só retirei a calça, a bolinha e os cader-
nos, que sào no momento da minha maior
necessidade. Rspero que compreenda. F4-
bio, seu criado".

Tudo ficaria apenas engraçado se a ce-
na não tivesse se repetido uma semana de-

pois: 
"Dr. 

Fausto. Eu li seu nome na car-
teirinha caída ao pé da cama. Muito pra-
zer. Tremenda descortesia mandar pregar
a porta pela qual eu havia entrado com es-
sas trancas horrendas, de modo que eu ti-
ve que entrar pela janela lateral. Devolvo a
calça e a botinha jovem-guarda, com salti-
nho. Sem querer ofender, a calça de
nycron do senhor com boca de sino nào
fez o sucesso que eu esperava no baile de
formatura da Cecília, minha irmã mais ve-
lha. Levo mais três cadernos, dois pares de
meias, ainda que quadriculadas. Tomei
dois iogurtes da geladeira. Sinceramente,
do amigo Fábio".

O terceiro fim de semana e o terceiro
bilhete:

"Caro 
Dr. Fausto e Família. Entrei

agora pela porta de tranca mesmo, a única

que o senhor deixou aberta. Tome cuida-
do com os dias de hoje. Estou levando
uma agenda de 88 que o senhor nào usou.
Notei que jogou a bolinha fora, estava no
lixo. Não precisava se ofender. Tomei
mais dois iogurtes e levei um rolo de papel
higiênico. O scnhui ailia que eu gostaria
de ler um desses livros de Lacan? Até a se-
mana. Fábio, seu criado".

"Caro 
Dr. Fausto: Sei que o senhor fi-

cou em casa o último final de semana, de
modo que tive que colocar o bilhete por
baixo da porta. Passou pela minha cabeça

que o senhor nào confia em mim. Mera
suposição, claro. Eu acho que o senhor já
sabe que eu lhe roubo menos que qualquer
conta de luz. Só pego emprestado o estri-
tamente necessário, e um dia vou devolver
ou pagar tudo. Pode viajar tranqüilo, eu
tomo conta da casa. Fábio".

"Caro 
I)r. Fausto: Obrigado pela

compreensão. Tomei a liberdade de ver
um pouco de TV — lá em casa nào tem —

e tomar uma única dose do Brfl's nacio-
nal. Bolei o gelo para fazer de novo e Um-
pei a pia da cozinha, que estava um hor-
ror. Festa? Do sempre seu Fábio".

PS — Mamãe manda lembranças. A
camisola que eu peguei foi para ela.

"Caro 
Dr. Fausto. Já faz seis meses

desde que fui, digamos, recebido na sua
residência, e convivemos com/especial
ami/ade e consideração. Semaj»à passada
voltei a pegar a calça quadriculada, que
fez muito sucesso (porque mamàe acenou
a boca de sino), a qual passo a devolver.

Peguei emprestado seu livro de cabeceira
A V ida de Onássis. De quem é aquele ursi-
nho que amanhece sempre na sua cama?
Mera curiosidade. Atenciosamente,
Fábio".

"Dr. 
Fausto: Detesto ter que lhe dizer

que fiquei magoado quando soube que
mostrou as minhas cartas ao delegado.
Detesto fofoca. Devolvo a sua calça qua
driculada. Fábio".

"Dr. 
Fausto: Desculpe o tom rude da

última missiva. Devolvo o livro do tal de
Lacan. Estava faltando um monte de pa-
lavras. Acho que esse cara é pinei. Peguei
o bonezinho Agora é Max, da campanha.
Entrei novamente pela porta de serviço,
aquela que o senhor esquece aberta. No
lundo, o senhor gosta que eu venha aqui.
Fábio, o lacaniano".

"Dr. 
Fausto. O disco Boleros Com

Amor já estava furado. Devolvo e peguei
dois. Tiio irakuan e Ajuda-ie feia Hipno-
se. O pneu do Bugg> tá vazio. Lá na gara-
gem tem vazamento no teto. Tive que usar
a chave de fenda para abrir a porta da co-
zinha. () senhor nào toma jeito"."Amigo 

Faustào. Devolvo os três nú-
meros de Seleções de 1954. Me amarrei no
artigo sobre a guerra da Coréia. Sào todas
iguais as guerras. Cá pra nós, o ursinho é
do senhor mesmo, nào é? Saudades,
Fabinho".

"I>r. 
fausto: Desculpe ir direto ao as-

sunto. Acontece que conversando com um
advogado amigo, e como já estamos há
um ano neste relacionamento de trabalho,

gostaria de saber da possibilidade de ter a
minha carteira assinada. Deixe recado em
cima da geladeira. F muito importante re-
gulari/ar a minha situação com o l\Ps
Fábio da Silva".

"Caro 
Dr. Fausto. Diante da ausência

dc uma resposta, deduzo que o senhor nào
aceitou a minha proposta, a proposta da
pessoa mais honesta que provavelmente o
senhor tenha conhecido. A partir desta da-
ta jamais voltarei à sua casa. Q ser huma
no nunca está preparado para reconhecer
os verdadeiros amigos Beijo no ursmho e
durma muito bem. Adeus, Fábio da
Silva".

Paulo Bonates

D
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O Encontro das Águas
dos Kios Sollmóes e Ne-

gro a 19 Km da cidade
de Manaus, é uma das
atrações turísticas mais
conhecidas e procura-
das por quem visita o
Amazonas, oferecendo

Afinal! 
0 

que 
é o

'Encontro 

das 
Águas'

Bf 1C A k»klt k. _ _ >>w...»,. **.
um espetáculo tasclnan
te onde por vários kms
as águas escuras do Kio
Negro e barrentas do So
llmóes permanecem se
paradas como por uma
membrana Invisível ao
longo da corrente.

Pesquisa

no aeroporto

Mo período de 11 a 17 deste mês, a
EMAMTUR—Empresa Amazonense de
Turismo através da Diretoria de Plane-

jemanto — estará realizando mais
uma pesquisa de Turismo Recptivo
com a demanda nacional e Estrangei-
ra. A equipe do núcleo de Pesquisa da
Empresa atuará no Aeroporto Eduar-
do Gomes com 10 componentes, seis

pesquisadores e quatro supervisores
todo de nível universitário.

O objetivo da pesquisa, realizada
normalmente três vezes por ano, nos

períodos de baixa, alta e média esta-
çao, e realimentar o banco de dados
do setor turismo, principalmente no

que tange ao perfil do turista e opi-
nióes sobre os equipamentos e servi-

ços turísticos da cidade.

Rio tem

campeonato de

Bodysurfing

no período de 28 a 30 de julho, na
Praia do Arpoador, Rio de Janeiro,
acontecerá o Campeonato Brasileiro
de Frescobol e o Campeonato Interna-
cional Bodysurfing. Os eventos conta-
rao com o apoio da EMBRATUR, TURIS-
MO, CEnTRO CULTURAL E DESPORTI-
VO GAROTA DE IPANEMA, ASSOCIA-

ÇAO DE FRESCOBOL DO RIO DE JAnEI-
RO e ASSOCIAÇÃO DE SURF DE PEITO
DO RIO DE JAnEIRO. Para maiores in-
formações, 

poderão ser feitos conta-
tos através dos telefones (021)
257-2726/267-5717.

4*»

Náo se tem explicação
clara até hoje para esse
lenomeno, mas as dlfe-
renças nas característl-
< as básicas desses dois
rios, podem ser
resposta

O Klo Negro, nasce na
Colômbia, na região do
Papayan. t o grande
afluente do Amazonas
na margem esquerda e
tem 1.551 Km de exten-
sáo, sendo metade neve-

gávels. Suas águas ne-

gras 
- como chá forte

- tem depesrtado a
atençáo de vários clen-
tlstas que Identificaram
ser a sua cor conse-

quèncla da alta concen-
traçao de ácido humldo
resultado da decompo-
sicáo de matéria vege-
tal. Uma das proprleaa-
des dessa matéria em
suspensão é conter
substâncias químicas
que inibem a prolifera-
çâo de Insetos principal-
mente o carapaná, —

nome dado a muriçoca
ou mosquito na regiáo,
características esta
multo apreciada pelos

turistas e habitantes lo-
cias. Sua velocidade é
cerca de 2 Km/h varlan-
do conforme o nível de
suas águas. Apesar de
sua cor escura, suas
águas sáo extremamen-
te puras.

Já o Amazonas, tem
sua origem nos Andes
Peruanos, sua extensáo
desde a nascente até a
foz é de 5.825 Km se
consideramos o Mara-
nón como seu principal
formador de 6.571 Km
se o Ucayail. Suas águas
sáo barrentas e carre-

gam muitos sedimentos
— 50 a 250 miligramas
de matéria em suspen-
sáo por litro que ater-
ram margens, criam e
destroem Ilhas. Sua ve-
locldade é de 4 a 6 Km
horários e varia também
em razáo do nível de
suas águas.

É um rio de muitos no-
mes. Geograficamente
conhecido em todo o
mundo como o Amazo-
nas, é no entanto local-

mente denominado So
móes desde a junção
Ucayali com o Maran
no Peru ,ité o encont
das águas, após a co
tribuiçao do Rio Neg

passa a ser chamado
Amazonas ,it<- o Ocean
Atlântico.

É bastante sensível
diferença de temperat
ra entre os dois rios se
do o Negro em ocasiã
até 4o.C mais quent
que o Amazonas. Assi

por alguns quilômetro
rio abaixo as slferente
densidades, velocidad
e temperaturas faze
com que as águas pe
maneçam lado a lad
com o Solimoes impren
sado o Klo Negro contr
a margem até que po
fim suas escuras água
sáo diluídas no barrent
amarelado Solimoes.

Ao visitarem o encon
tro das águas a bord
das embarcações turis
tlcas, os visitantes rece
bem estas inlormaçóe.

que complementam
visào de espetáculo na
tural de rara beleza.

Fluxo turístico 
cresce 51,7% em Manaus

O Í'.HX0 turistas para o Amazonas cresceu
51,7 /o no mes de maio em relaçáo a igual pe-
riodo do ano passado, apontando uina ten-
déncia de alta de 25% nos cinco primeiros me-
ses do ano, com mais de 94 mil visitantes. Se-
gundo a Empresa Amazonense de Turismo -
EMAMTUR, o fluxo dt brasileiros elevou 65,5%
e de estrangeiros 9,6%. O comércio de impro-
tadosda Zona Franca de Manaus faturou mais
de NCzí 25 milhões contra NCz$ 17 milhões
em abril, conforme as 21 mil declarações de
Bagagem Acompanhada emitidas no embar-
que de passageiros com uma nítida preferén-
cia pelo videocassete: 9,166 aparelhos
vendidos.

O bom desempenho do setor turístico a nível
interno foi beneficiado, entre outros motivos
pela regiáo amazônica e o atrativo das com-
prasdos produtos improtados, segundo expli-
cou o diretor de Planejamento da Emamtur
economista Onildo de Castro Lima

Manaus teve a sua oferta de hotéis em maio
último passando a contar com 67 estabeleci-
mentos, sendo 21 classificados que possuem
2.906 unidades habitacionais (apartamentos)
e 5.792 leitos. Ma capital encontra-se em
construção uma unidade do grtipo Maksoud e
há o interesse em novos investimentos das
grandes redes internclonais. O volume de in-
vestimentos para a hotelaria de primeira linha
é estimado em mais de 150 milhões de dólares
até o final da década.

Além dos meios de hospedagem convencio-
nal, o Amazonas conta com um serviço único

que vem atraindo basicamente a atençáo do
visitante estrangeiro: o turismo ecológico,
operacionalizado em todos os serviços em es-
Pecial o da hotelaria de selva. São pequenos
alojamentos Integrados à natureza que rece-
bem um acompanhamento por parte da
Emamtur.

A nível global, o fluxo de brasileiros alcan-
çou 17 mil pessoas, ou 26% sobre os cinco
meses do ano passado, enquanto o estrangei-
ro, com 23 mil turistas manteve-se quase no
mesmo patamar, com elevaçáo de apenas 2%.

A participação do mercado nacional que al-
cança 75% é distribuída entre Sáo Paulo Kio
de Janeiro e Brasília, enquanto a fatia de 25%
do fluxo de estrangeiro e dividida entre os Es-
tados Unidos, França, Itália, Alemanha Suíça
Japão e Espanha.

O chamatlvo do comércio da Zona Franca foi
responsável pela entrega de 21 mil Declara-
Çòes de Bagagem Acompanhada, uma alta de
75,6% sobre maio de 88. O montante dessas
declarações alcançou a cifra de NCz$ 25 mi-
lhoes, ou seja, um crescimento de 48,4% so-
bre o mès de abril, qundo foram anunciados
pelos passageiros que partiram de Manaus,
NCzS 1 7 milhões. Com Isso, o turismo foi res-
ponsável pela arrecadação direta de NCz$ 4,2
milhões em ICMS aos cofres públicos do Esta-
do equivalente a uma movimentação diária no

perímetro urbano da Zona Franca de Manaus
de 270 mil dólares somente nas compras de
produtos importados.

DESEMPENHO DO 
FLUX0

mca A 
N 0

MC5 1988 1989 %

JANEIRO 17.383 20.815 19,74

FEVEREIRO 15.106 16.045 6,21

MARQO 18.307 18.778 13,75

ABRIL 13.738 19.647 43,00

MAIO 12.971 19.671 51.70

TOTAL 75.705 94.956 25,42
FONTE: B. 0. H. / EMANTUR DES CLAl'DETE

Overnight in th* Jungl*
(2 days I night)

Dav 1 — Vjjfprogram is a
continuatioit of our one-day
River Trip: A/ter lunch you will travei upstream on the Amawn River
as far as Janauacá Lake where you will admire an exeptiona sunsot.
Our program includes an alligator hunt after dinner You may spend
the night in a native house or sleep
in a hammock on board.
Day 2 — After breakfast trip
around the lake and its creeks in
little canoes and trek through the
lungle. You will be impressed
by the uncanny sounds of the
forest with its agite monkeys,
colorful birds, aquatic plants,
exotic flowers and gigantic trees
Afterwards you may have
a swim and relax before lunch.
Eventually we will start on
our trip back to Manaus.

AMAZON EXPI.ORF.RS OFERECE AS SEGUINTES AVENTURAS AMAZON 
EXPI.ORERS OFFF.RS THE FOLLOWING ADVENTURF.S

Traslado: Chegadas & Saídas
Recepção e assistência no
Aeroporto pelo nosso guia
bilingüe e traslado ao hotel.
Para

saídas a mesma assistência
será

providenciada. 1

Visita a Cidade (Duraçao 03 h)
Desde a saída do hotel,
acompanhamento por um guia
local: Visita ao Teatro Amazonas,
ao Palácio da Justiça, ao Jardim
Zoológico, ao bairro residencial
de Adrianópolis, ao Palácio do Governo, ao Museu do índio, ao
Igarapé de Educandos e à Zona Franca para eventuais compras.

Pòr-do-Sol (17:30 às 21:30 h)
Uma experiência única: Durante o passeio nos rios e igarapés de
barco ou de canoa, os turistas poderão admirar e fotografar o
por-do-sol no Rio Negro. Uma emoção inesquecível. Em seguida,
expedição ao Parque Ecológico Janauary para observarmos como os
caboclos pegam os jacarés com as próprias mãos.

Passeio Fluvial (08:00 às 15:00 h com almoço)
Saindo do porto flutuante de Manaus, veremos a frente da cidade
com suas casas palafitas, o Mercado Municipal e o igarapé de
Educandos. Travessia do Rio Negro em direção ao Parque Ecológico
de Janauary e exploração dos igarapés e igapós em canoas, uma
oportunidade de contato direto com a floresta virgem, e com a fauna
e a flora especialmente ricas da região, inclusive a exótica Vitória-
Regia. Em direção ao encontro das águas, um dos belos mistérios da
natureza, os turistas poderão observar raras espécies de botos.
0 passeio continua até a ilha de Terra Nova para ver a extraçao do
látex e visitar plantações de cacau. De volta a Manaus, parada para
um saudável e refrescante mergulho e um almoço típico a bordo.

Fishing Trip

lf you are keen on fishing, the
exotic fish of the Rio Negro and
Amazon River await you:
piranha, tucunaré, surubim,
some of astouding size. The
expert fisherman will enjoy
catching those intelligent and artful
animais. Our agency can provide
native fishing equipment.

Pernoita na S>lv

(02 dias 01 noite)

Dia 1 — Inclui o Passeio

Fluvial, sendo que depois
do almoço, subiremos o
Rio Amazonas até o lago Janauacá. Após apreciar o pôr-do-soí
e saborear um delicioso jantar típico, sairemos para observaçao
e eventual captura do jacaré que após fotografado sera solto Pernoite
em cabanas ou em redes na embarcação.
Dia 2 — Depois do café da manhã, saída para pescaria e exploração
da região em'canoas. Em seguida, caminhada na selva para
observação da fauna e da flora. Mergulho no rio, descanso e, depois
do almoço, regresso a Manaus.

River Trip 18 OOam to 3.00pm. with lunchI
After leaving from the floating dock, you will pass the wooden houses
on stilts, the Main Market and Educandos creek Then the boat will
tak* you arross the Rio Negro to the Janauary Ecologlcal Paik which
will afford you a wonderful ofjportunity to canoe amidst creeks and
flooded forests with their exotic fauna and flora, including the famous
Victoria Regia water lillies. Next we will proceed to the meeting of
waters where the mudcly waters of the Amazon River run side by side
with the dark ones of the Rio Negro without mixing, there you will
see some rare species of dolphin frolicking above the water
Afterwards our boat will take you to Terra Nova island where you will
see cocoa plantations and natives extracting látex from hevea trees.
Before returning to Manaus, </ou will have time for a nice and
refreshing dip. An exotic lunch will be served on board.

Tour da Pescaria

Com guia especializado em pesca, expedição no Rio Negro ou no Rio
Amazonas para uma emocionante pescaria de vários tipos de peixes
como piranhas carnívoras, tucunarés, surubim e outras espécies de
grande porte. Nossa agência pode providenciar material típico para
pescar.

13 Hours)

will take you to the famous Manaus Opera,
Law Courts, the Zoo, the residential district,

Government House, the Indian Museum, the Igarapé
(creek) of Educandos and the Duty Free Zone

Sunsat Cruise (5.30pm to 9.30pm)
An exciting experience on the rivers and creeks by
boat or canoe Whilst cruising you will admire the
unforgetable Amazonian sunset. Later we'll proceed
to the Janauary Ecological Park and watch the
natives catching alligators with their bare hands
usmg potent flashlights.

Transfer In & Out
On arrival at the Airport, a bi-lingual guide will welcome
you and take care of your transfer to the hotel. For the
departure the same courtesy will be extended.
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A todos

da

* * * Mais um novo parzito está fazendo borbulhar o undsr-
biz já um tanto fervilhante da rapaziada jovem do pedaço,
é o que une a crocante e supergata Nalro Carneiro e o boa

pinta e simpático Marcelo Alencar. O lance está rolando a

um mês mas só agora torna-se público e notório. ETC. &
TAL. como não poderia deixar de ser e para o desespero

das outras podres coitadas, está mil anos luz à frente dos
caqueados. É o sucesso meu bem!
*** ETC. & TAL è JOVEM, portanto não dorme, te reitabelece.

Prêmios valiosos

BRASILIANA 89 - lio pró-
ximo dia 28 deste mês de ju-
iho inaugura-se, no Rio de

Janeiro, mais uma exposi-

çào filatélica brasileira com

o nome de BRASILIANA. Es-

tas exposições tiveram iní-

cio em 1979, também no

Rio de Janeiro. A segunda

teve lugar em 1983, ainda

no Rio e quando foi realiza-

do o 52° Congresso da Fe-

deração internacional de Fi-

latelia. Agora, seis anos de-

pois, uma nova BRASILIANA

surge no Rio. Desta vez o lo-

cal escolhido foi o Paço Im-

perial, antiga sede dos Cor-

reios, de 1890 a 1982. Espe-

ram os organizadores uma

grande freqüência. Para co-

memorar o evento a ETC vai

colocar à venda um bloco

com o facial de 5 cruzados

; novos, que, infelizmente, só
• será vendido no local até o

dia 6 de agosto, sendo o res-

tante incinerado (o mesmo

sbusurdc que fizeram em

1 1983, mas que os america-

I nos não consideram como
i emitido com propósito de

| 
circular normalmente, em

| outras palavras 
'uma 

grande

| mutreta da ECT'). Ilustramos

a Coluna com o bloco.

EMISSÕES DE JULHO 1989'• 
— 

Já se encontram à venda

as últimas emissões da ECT

deste mês de julho. Foram

programados 5 lançamen-

tos: o Io foi no dia 7 com

dois selos: AERODESPORTO e

80 ANOS DO VÔO DE SAN-

TOS DUMONT NO DEMOI-

SELLE. Faciais de 50 cents e

1,50, tiragem de 2.100.000 de

cada; ainda no dia 7 o bloco

comemorando a PHILEX

FRANCE 89 - BICENTENÁ

RIO DA REVOLUÇÃO FRAN-

CESA, facial de 3,00 cruza-
dos novos, tiragem de

200.000 exemplares; dia 12,

dois selos: MINERALOGIA -

GEMAS BRASILEIRAS, faciais

de 1,50 e 50 cents, tiragem

de 2.100.000 de cada; dia 28,

Já se vão os anos onde

só a mulher era

vaidosa. O homem

atual é muito vaidoso e

cuidadoso com o corpo.

Para vocês algumas

dicas: t imprescindível

que em seu giM»fda-
roupas tenha càlçaâ de

corte largo com pregas.
As camisas sempre

bem transadas com

cortes bolsos e pregas,
sempre em algodão

acetmado, seaa ou até

mesmo (pasmem)

organza e voil liso.
As cores para o

homem são quase as

mesmas da mulher, ou

seja, caqui marrom,

roxo, verde folha e as

tradicionais preta e

branca.

*** 
A seguir o caríssimo leitor

e/ou leiloa assíduo e assado de
ETC. A TAL lerá a nababesca listei
de valiosos prêmios que
ganhará o vencedor ao concurso
Qual o verdadeiro fim da

personagem Regina, a PENTELHA,
da novela 0 Salvador da Pfltrla. O
sorteio das cartas será no
Vivaldáo.
*** 

Um final de semana com
tudo pago em companhia do
faraônico presidenciável Ulysses

Guimarães. A visita à sua tumba-

pirâmide é opcional
*** 

Um vôo rasante (mes mo!)
sobre Manaus a bordo de um
dos aviões da TABA — Tombos

Aéreos da Bacia Amazônica. A

queda é opcional.

*** 
Passar um dia completo ao

lado do irreverente cantor (?)
Cazuza, no Rio de Janeiro. Sem

direito a beijos. A camisinha-de-

vênus é opcional
*** 

Uma casa todinha

mobiliada nos alagados do
Igarapé de Manaus com vista
"lanorámica 

para os cocôs

lutuantes. A ponte e a canoa
são opcionais.

S

*** 
Um city tour arqueológico

pelos 
maioes e centenários

buracos e crateras das ruas de
Manaus O trator e a paciência
sâo opcionais.
*** 

Continue enviando sua
cartinha para a redação desta
coluna.

J0CAM 89

*** 
Os XII Jogos Comerciários

do Amazonas estão elevando

em altas temperaturas as adre-

nalinas dos atletas classistas

que concorrerão no JOCAM 89
*** 

Este ano, além da inclusão

do xadrez nos Jogos Comerciá

rios, uma outra atração vai levar

a galera ao banho (banho é for-

te!) do SESC Trata se da pré-
inauguração do moderno com

plexo esportivo, que será o pai-
co do desfile e apresentação das

gatinhas candidatas ao concur-
so 

'Garota 
Integração'.

*** 
O complexo esportivo é o

único em Manaus que possui
uma confortável e moderna pis-
ta ao redor do estádio que deve-
rá ser chamado de Estádio Olim-

pico dos Comerciários A grande
Festa do Jocam é hoje, dia 16 de

julho.

ETC. & TAL também é tudo pelo
soclal-esportlvo.

DIA OO SUO

o bloco de que falamos aci

ma, com tiragem de somen-

te 100.000 exemplares (uma
lástima!!) e ainda no dia 21

(portanto antes da BRASÍLIA

NA) uma coleção de 5 car-

tões postais comemorando

os 40 ANOS da FUNDAÇÃO

JOAQUIM NABUCO. Na nos-

sa AF, já se encontram à ven-

da os selos acima descritos c

mais o bloco da Revolução

Francesa. Todos os selos te-

rão envelopes de Io Dia,

Edital e envelope comemo-

rativo (exceção, é claro, do

bloco da BRASILIANA 89).

EMISSÕES DE AGOSTO VIN-

DOURO — Somente dois se-

los: 150 ANOS DA ASSOCIA-

ÇÃO COMERCIAL DE PER

NAMBUCO 
(dia Io de agosto)

e 150 ANOS DA INVENÇÃO

DO DAGUERREÓTIPO - ANO

INTERNACIONAL DA FOTO-

GRAFIA (dia 14). Como sem-

pre, a ECT não pode precisar

os faciais porque já se torna

rotina o crescimento da in-

fiação e o aumento das taxas

postais...

xxxxxx

NOVOS SELOS REGULARES
— Conforme já havíamos in-

formado aosnossos leitores,

uma nova série refiiUr co-

meça a aparecer: flora brasi

leira Pelo noticiário da ECT

iá se encontram á venda no

Rio de Janeiro selos com fa

ciais de 10, 20, 50 cents e

1,00 cruzado novo (em Ma-

naus, até encerrarmos esta

Coluna, só havia os de 20

cts. e de 1,00 cruzado). Uma

dessas flores tem um nome

bem interessante: 
'Maria-

sem-vergonha', deve ser

uma 
'gozação' 

da ECT com

os brasileiros que nao tem

vergonha de ver o que está

acontecendo com a nossa

economia e ainda ficam

rindo!!!

CARIMBOS — Como é

usual, o Informativo 7/89 da

ECT traz uma grande relação

dos novos carimbos lança-

dos em comemorações di-

versas: já chegam a 52 dife-

rentes,

xxxxx

MUDANÇAS NA AGÊNCIA

FILATÉLICA — Devido às fé-

rias de nosso amigo Jessé,
volta a atuar na AF a jovem
Inês, também conhecedora

de filatelia e que por diver

sas vezes lá esteve. Acompa

nha Inês, a jovem Aparecida

que aos poucos vai se fami-

liarizando com os selos. Esta

Coluna lamenta a saída da

jovem Kátia, que já estava

perfeitamente entrosada

com os filatelistas amazo-

nenses Toda correspondên-

cia para NELSON PORTO - CP

581 — Manaus-AM

INPACT*

O glamour de Qilda (Rita Rayorth) con-
tinua em moda, sobretudo à noite, co-
mo no elegante tomara que cala, á es-

uerda em organza, gaze ou voil de se-
a lilás todo Torrado, justo ao corpo

abrindo-se a partir dos quadris, o bor
bado com pedras no decote e nos qua-
drls, tornam o modelo um charme.
Acessório somente brincos e pulseiras.
/\ direita uma blusa em crepe de seda

champagnhe. com muito babado de
renda francesa, mangas bufantes. A
sala é de seda preta com babado tipo

cascata caindo da cintura e preso na
costura lateral da sala para realçar o

modelo larga faixa preta e verde-folha

em tafetá de seda na cintura. Como
acessórly^sinitos colares de pérolas
brincos e pulseiras. Um luxol..

Ss&RSSSU-

Mats II

*** E amanhã, segunda feira,
é a vez e a hora do espertíssi-

mo gato Ricardo Cabral Capitulo

receber os cumprimentos de

praxe (leia se beijos & abraços)

por sua idade nova. É isso ai!
*** 

Um pouquinho atrasado,

but náo esquecido, enviamos

um beijãozão à kokotlnha Jamll-
II Souza da Silva, que emplacou

uma outra idade no dia 7 de

julho passado. Antes tarde do

que nunca ETC. & TAL i pra
lamber?

\-ucWn'

»on * 0

Baixaria geral!

***0 elegante Condomínio Uo-
tumó tem assistido ultimamen-

te cenas nada nada elegantes.

Os moradores deste condomí-

nio estão um tanto o quanto
horrorizados com as baixarias

que um certo morador do blo-

co B está promovendo quase

que diariamente. E ponha bai-
xaria nisto, meus amores!

* * * O velho senhor de mais ou

menos uns 50 anos, sempre a
bordo de moçoilinhas caren-

tes da periferia, consegue pro-
tagonizar cenas fortíssimas de

fazer inveja até mesmo a um
ator do naipe de global ANTÔ-
NIO FAGUNDES.
*** 

A baixaria é tão forte que,
náo satisfeito com as gritarias,
berros e barulheiras afins, o
tal velho senhor ainda faz tu-
do isso e muito mais com as

janelas abertas e luzes ilumi-
nando as suas oreias sado-
masoquistas de velno decrépi
to, impotente e ridículo. O
Condomínio Uatumõ do jeito que
está faz corar de vergonha o
mais movimentado curtiço

periférico.

. * *

Zorifs Abrohlm Psdrat «scottadlstlma psh» gatos Lsonordo • Ernesto Marque

Sd Júnior, noi agitas da Rock Burger

n

êat.

(XPOSK.AOFI! MílIÍ *
IN 11K AMERICANA,
ÊSPANHA I: PORTUCAt

*** 
Na disputadíssima

agenda Dior de ETC. t TAL, a

gente pinça neste domingo,

uma tchurminha linha de

frente do elenco da melhor

Geração Dourada de Maneaux

City, que está aniversariando.

São eles: Natacha Atala,
Fernando Araújo (o homem do

som da Starsnip), Monlke

Guerreiro Antony e a gatésima
Carla Andréa Chaves ae

Carvalho. À todos um

superbeijo da coluna!
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TVIk»

TV A CRITICA .. CANAL 4

07:10 — Padrão para Ajuste

07:20 — Abertura da

Estação

07:30 — Mãos Mágicas

(Educativo)

07:55 — Clube Irmão

Caminhoneiro Shel

08:00 — Tarzan( A Puma)

09:00 — Empório Brasil

10:00 — Clnedisney

11:00 — Esquadrão Classe

A'

12:00 — Tom Jerry

12:30 — Ducktales 
'Pato 

das

Selvas'

13:00 — Sílvio Santos

16:00 — Copa América

Jogo a ser Definido'

18:00 — Sílvio Santos

22:00 — Sessão das Dez

(S.O.S Starflight)

00:00 — Encerramento

MOMENTO
Domingo, 16/07/89 
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TV RBN CANAL 8

05:00 — Padrão

05:15 — Qualificação

Profissional

06:00 — Manchete Rural

07:00 — Homens e Livros

07:30 — Especial Revolução

Prancesa

08:30 — Estação Ciência

09:00 — Rainha Classic —

Torneio de Tênis

11:00 — Esporte e Ação

12:00 — Esporte 89

14:00 — Copa América

(final) 3o. e 4o. colocados

16:00 — Copa América

(final) Io. e 2o. colocados

18:00 — Especial Sandra de

Sá

19:00 — Programa de

Domingo

20:45 — Show de Gols

21:00 — Jornal da Manchete
— ed. domingo

12:30 — Grid de Largada

21:35 — Manchete Especial(

Vinte Anos do homem na

Lua).

22:30 — Toque de Bola

23:30 — Hill Street Blues(

Isca para Crocodilos)

Encerramento

RADIO BARÉ

NA FRENTE DO FUTEBOL

sob o comando de

OSMAR SANTOS

PARA ASSINAR

O SEU

JORNAL DO COMÉRCIO

DISQUE:

233-5519

E DESFRUTE DA

ENTREGA MAIS

PONTUAL DA CIDADE.

Morre 
Laurence Olivier,

o mestre 
do teatro inglês

l/árÍA« r>v.M>AC~Ano *Londres - Várias expressões de

pesar pela morte do ator britânico
Laurence Olivier se somaram as
da rainha Ellzabeth II e do teatro
britânico entre outr.is formas
com bandeiras a meio mastro e o
apagar dos letreiros durante uma
hora.

A rainha <"nviou suas condolon-
cias à família de Olivier, que mor-
reu dia I 1 /07 enquntoa dormia
em sua residência aos 82 anos de
idade.

A prlmeira-mlnlstra Margareth
Thatcher elogiou os extraordiná
rios talentos do ator.

Os teatros de West End, o distrito
teatral desta capital, pagara todos
os letreiros por uma hora como
amostra do respeito pela morte de
uma instituição nacional'.

»0 teatro Nacional, do qual Olivier
foi fundador, baixou suas bandei-
ras retirou seus cartazes habituais
e substituiu o cartaz luminoso

que projeta sobre o Tamisa a pro-
gramaçáo do dia com a legenda
Laurence Olivier 1907-1989'.
As bandeiras foram colocadas a

meio mastro ou retiradas nos tea-
tros de Stratfordm local onde nas-
ceu Shakespeare onde Olivier
atuou.

Sir Peter Mall, sucessor de Olivier
como diretor do Teatro Macional
cm 1973, disse que náo é dema-
siado dizer que Olivier foi talvez o
maior homem de teatro de todos
os tempos. Seu gênio deu forma
aos últimos 50 anos'.

Olivier considerado o ator mais
destac ado de sua geraçào é mes-
tre das obras de Sfiakespeare. Foi
o líder dos cavaleiros do grande
teatro de língua inglesa, embora
seu papel mais difícil tenha sido
representar a si próprio.

r.m mais de seis décadas de atua-

çao no palco e nas telas, foi, como
o definiu o jornal The times, o téc-
nico supremo e o mestre artesão'
da encenação.

Deu ao mundo um Hamlet, um
Henrique V e um ricardo III defini-
tivos, assim como um extraordl-
nário Rei Lear e criou um novo tl-

po de herói nas telas.

Para Olivier, a vida e o ato de en-
cenar eram inseparáveis. Preciso
represntar para respirar', disse
uma vez.

Nascido em 22 de maio de 1907
na cidade de Dorking, a sudoeste
de Lodres, Laurence Kerr Olivier
foi o terceiro filho de um pároco
anglicano que, com pouca idade,

o pediu para representar.

FUNERAL

— Uma cerimônia fúnebre poriva-
da pelo ator Laurence Olivier foi
realizada sexta feira em uma igre

ja não revelada, informou o reve-
rendo Peter Burch.

0 serviço da igreja da Inglaterra
foi seguido da cremaçáo do corpo
disse Burch, vigário da igreja paro
quial de San Andres, situada próxi-
mo a residência do ator em As-
hurst, a 80 quilômetros ao Sul de
Londres.

0 ator, conhecido formalmente
como Lord Olivier morreu dia 11,
em sua casa aos 82 anos Burch de
clarou que sempre visitou regular-
mente Olivier como sacerdote de
sua paróquia e quem oficiou o ser-
viço fúnebre.

0 religioso, disse que foi
segunda feira a casa de Olivier pa-
ra dar a comunhão a ele, e sua mu-
lher Joan, a seu filho Richard e a
aus nora Shelley.

Burch disse que a familia de Oli-
vier está muito 

'pesarosa 
pela per-

das mas creio que estão em paz'. A
crescentou que um serviço público
em sua memória será realizada

posteriormente em Londres.

E Harry James foi conhecer aquela voz

Federlco Mengozzl

Há várias coisas que eu penso que fa-
ria de novo se tivesse oportunidade.
Seria um pouco mais paciente em
conquistar o Mundo. Teria tentado
conseguir mais cultura. Teria me tor-
nado um músico completo, no senti-
do de que teria estudado música for-
malmente, ainda que nunca a usasse.

Quem conhece - ou já ouviu falar -

a arrogância de Frank Sinatra certa-
mente se surpreenderá com a frase,
um raro momento em que deixou de
ser the best, the voice ou superlativos
do genero para falar de paciência,
aprimoramento, estudo. F. quem pen-
sa que é a confissão de um Sinatra na
casa dos 70 anos, quando natural-
mente a vida e seus limites se sobre-

poe à arte e seus apogeus, metade da
década de 60, ousando ser um suces-
so de bilheteria ao protagonizar fll-
mes como o 

'Expresso 
de Von Tyan

Robson, e das paradas de sucesso
com músicas como Strangers In The
Night ou Yesterday' (Lennn-
Mccartney), sem nem ao menos temer
os Beatles. Quem conhece — ou já ou-
viu falar — a sede com que sempre o
italianinho de Floboken, nova Jerssy,
sorveu a vida certamente não se sur-
preenderá com a frase, depoimento
sincero de quem reconhece que o êxi-
to veio cedo e náo o encontrou dotado
de todo o instrumental que desejava.

Mas se Frank Sinatra se aprimoras-
se, como disse, a carreira empreendi-
da seria outra, mais expressiva, mais
ampla, mais significativa? Indaqa-
çòes que surgem ao se associar a fra-
se á data que marca os 50 anos do pri-
meiro disco, como crooner da orques-
tra de Harry James - dia 13 dejulho.
O Frank Sinatra que entrou no estúdio
naquele dia em 1939 era outro, acre-
ditava como 

poucos em si — entre os
poucos, a avó Rosa Garavent e a mãe
Natalie, a Dolly, Sinatra — mas não po-
dia sonhar muito alto. Cerca vez, Harry

James disse numa entrevista: Seu no-
me é Sinatra e ele se considera o maior
vocalista que existe. Veja só! Ninguém
ousou falar dele! Nunca teve um disco
de sucesso e parece um trapo molha-
do, mas diz que é o maior. 

'A 
história

lhe uaria razao. Sabe-se, Frank Albert
Sinatra nasceu no dia 12 de dezembro
de 1915, filho de Dolly com o calderei
ro Anthony Martin Sinatra. Inteúa-
mente subjugado pela esposa. Eram
anos de guerra e seria preciso esperar
por novos anos de chumbo para que a
carreira até então tímida desianchasse
— 

graças a James.
Filho único, o menino era o centro da

atenções. Tratado com uma deferência

que talvez explique a autoconfiança e
mesmo 

presunção que manifestaria
mais tarde. Vestia-se bem quando ado-
lescente. Ganhou um Chrysler de se-
gunda mão e podia comprar os discos
que queria, de Rudy Valle e Bing
Crosby, o ídolo a quem começava a
imitar cm 1956. Estaria juntob em ai-
ta sociedade, ao lado de Grace Kelly
Decidiu que seria cantor, abandonou o
colégio e começou a tentar a carreira,
aceitando empregos humildes para ter
a chance de cantar. Já namorava com
Nancy Barbato, a filha de italianos
com quem se casaria e que seria a mãe
de seus três filhos, e diante da certeza
que tinha só fazia insistir, longos e
longos anos nos bastidores do show
business, vez ou outra uma apresenta

çâo de maior destaque, raras as opor

tunrtfàdes que voltava com dinheiro
para casa, a verdade se embaralha

quando se rememora a descoberta por
James, o primeiro disco, a escalada pa-
ra o sucesso ao lado da orquestra de
Tommy Dorsey.

Há quem diga que foi Dolly quem lhe
conseguiu o emprego de crooner-
apresentador 

garção no Rustic Cabin,
um clube de Nova Jersey. Mas o pró-
prio Sinatra já contestou essa versão e
contou que arranjou o emprego graças
a 'j}#1*118 amigos que o levaram até Ha-
roldo Arley, o diretor musical da casa.
Outros afirmam que James o contra-
tou após ouvi-lo num bar de beira de
estrada - o Rustic Cabin? Só que o lu-
gar transmitia pelo ráaio as apresenta-

ções que nele se faziam e o mais pro-
vável é que James o tivesse ouvido de
casa, quis conhecer o dono da voz e o
contratrou por 75 dólares semanais
por dois anos. A estréia foi em junho
de 1939, em Baltimore, e Frank cantou
dois números: 'My 

Love For You' e'Wishing' 
Em julho, a história grava-

ção e o destaque para 
'Fron 

The Bot
tom Of My Heart'. Quem pensa que o
sucesso então chegou fácil, engana se
novamente. A parceria James-Sinatra
não saiu do terreno da história. No co-
meço de 1940, já casado com Nancy e
esperando o primeiro filho, trabalhava
com uma orquestra meio falida quan-
do veio o convite para ingressar na
bem-sucedida orquestra de Tonny Dor-
sey, com um salário de 250 dólares se-
manais. Aí sim foi que a febre Sinatra
começou.

As viagens, os programas de rádio, as
gravações e mais o titulo de o melhor
cantor de orquestra do ano faziam
com que as fãs e a imprensa prestas-
sem mais atenção ao cantor que ao
bandleard. A decisão de seguir sozi-
nho se impunha e a estréia de Frank
Sinatra — só Frank Sinatra — foi em He
zembro de 1942, em Nova York, quase
imediatamente transformado numa
espécie de namoradinho da América e
em pouco tempo com convites para
Hollywood. A libertação de Dorsey não
foi cordial como a de James O maestro
exigiu e conseguiu 43% de sua renda
bruta nos dez anos seguintes e em par
te deriva do episódio a precisão de Si-
natra com os negócios, seus tiros cer
teiros e sua extrema objetividade — o
que em nada invalida a folclórica 

ge
nerosidade. E era isso o que pretende-

ra, mas a explicação para o resultado
fantástico era até modesta: 

'anos 
de

guerra, de grande solidão. Eu era o ra

paz em cada Drugstore de esquina, o
rapaz 

que 
fora embora para a guerra.

50 isso .

Sinatra se separou de Nancy, encon
trou um jeito particular de bancar o
ator de cinema — 'ele 

interpreta a si
mesmo, parecia mais à vontade do

que se poderia esperar e deve achar o
seu lugar como personalidade fijmica,
com uma cuidadosa escolha de te-
mas', escreveu o crítico John L.Scott —,

apaixonou-se por Ava gardneT, brigou
com os jornalistas, viu a carneira decli-
nar e com 

'A 
um Passo da Eternidade',

de Fred Zinnemann, com o qual con-

quistou o oscar de melhor ator coadju-
vante, em 1953, tudo recomeçar Em
1960, 20 anos após o encontro com Ja
mes, Sinatra represntava não só um

grande cantor como um ator seguro -

em 1964, tentou a direção em os 
'Bra-

vos Morrem Lutando', com uma ima

gem do homem que lutava pela tole-
rância racial, ainda que estivesse asso-
ciado à máfia. Do outro lado da mesa,
um controlador de empresas que iam
da gravadora reprise a editoras de mú
sicas, de restaurantes a clubes notur
nos, de produtoras cinematográficas a
companhias de aviação. E, acima de
tudo, era uma lenda viva, que decidiu
se aposentar aos 56 anos mas que, aos
73, continua em atividade, com apre-
sentaçôes pagas em ouro tanto no Bra
sil quanto na Itália.

A marca do primeiro disco gravado
vale uma reflexão sobre o alcance de
Frank Sinatra, talvez a figura número
1 do show business internacional, ain
da hoje ouvido e trabalhando como há
50 anos. Que nomes poderiam ser su-

geridos a título de comparação? Mais
importante é que o estilo Sinatra não
sofrei] revisões demolidoras, é um dos

protótipos da interpretação romântica
e se hoje a voz náo alcança as notas

que antigamente eram cantadas com
facilidade, permanece a serviço de um

grande intérprete Como escreveu um
crítico do jornal The Los Angeles Ti
mes, ele sabe melhor do que Ninguém
ler nas entrelinhas da letra de uma
canção, pronunciar cada silaba como
em uma atmosfera de sonho. Um so
nho perpetuado pelo 

vinil de milhões
de discos espalhados pelo mundo.
Ecos de Sinatra. uma voz.

América-Latina e

indústria cultural

A interpretação rti nossa ri.-ai m,/(
com esquemas alt t ¦

r<3 nos fszfíí Cddri vêz mú s nho
cidos cada ver. menos hvres caa • ¦
mais solitários

Gabriel Garcia Marquez

Os rocentes avanços na aproximação poMica .
cooperação econômica entre os r»n*< c- < Cono •. h
do continente, a partir do: acordos do 198ò entr. o
Brasil e a Argentina, marcam uma nova etapa no
processo do inte gração latino-americana. Pela pn-
meira vez, as Atas e Acordos assinados pelo . pro-
sidentes Sarney, Alfonsfn e SanguntMIÍ iransccrv
dem o simples 

"desvio 
de comércio', que repre-

sentava até então o horizonte das relações entre
nossos países.

A coniuntura atual, diferente da registada cm
décadas anteriores, aponta para a possibilidade oe
uma mais eletiva integração dos sistemas produti-
vos e dos mercados, no sentido de impulsionar o
crescimento econômico, lazer avançar a modernt-
zaçào e consolidar o incipiente processo democrá-
tico dos países da regiãc, conforme as intenções
manifestadas pelos chefes de Estado na Declara-

ção de Iguaçu (1965).
A histórica desconfiança mútua entre as na-

çôes do continente, alimentada aesde os bancos
escolares pela afirmação das nacionalidades com
base nas guerras e diferenças regionais, parece
estar sendo superada por uma nova realidade inter
nacional. De um lado, a Guerra das Malvinas e a
posição dos Estados Unidos no confino afop> iram
o Tratado Interamericano de Assistência Reciproca

(1947), colocando em xeque o Sistema Interamen-
cano herdado da Guerra Fria. De outro, a impotên-
cia dos países latino-americanos, diante do er.divi-
damento com que estão sendo sufocados pelo
Norte desenvolvido, expôs bruscamente a firi^r da-
de de suas posições isoladas, e a dramaticidàd»
desta solidão.

Neste contexto, as indústrias culturais apare-
cem como elemento estratégico para o esfo-ço de
integração. Não apenas como forças produtvas,
como o são, impulsionadoras da modernização
através da difusão de tecnologia, ciência e cultura,
mas também por seu papel ideológico na forrt ação
de valores, superação de preconceitos e democra-
tização de informações.

0 exemplo da unificação européia
apesar das diferenças estruturais, pode
nos dar algumas lições."

No campo comunicacionai, a Europa está reij-

nmdo esforços para enfrentar a avalanche de cultu-

ra transnacional que penetra no Velho Continente.

Em nosso caso, os acordos do Cone Sul limitaram-

se a iniciativas restritas de co-produção cmemato-

gráfica, cooperação na área de televisão educativa

e intercâmbio editorial, além do incentivo ao desen-

volvimento tecnológico. Foram, no entanto, um im-

portanto passo que precisa ser aprofundado.

A pujança cultural da América Latina precisa

ser acionada. A região dispõe hoie de complexos

industriais capazes de abastecer as respectivas

populações nacionais com mensagens o informa*

ções produzidas conforme os valores de nossa.:,

culturas e das nossas tradições. Estes produtos já
circulam residualmente por alguns países, ocupan-

do li>gar privilegiado nas preferências dos consumi-

doies, como no caso das telenovelas brasileiras, do

cmema cubano, dos discos venezuelano1- dos li-

vros argentinos, das fotonovelas mexicanas e as-

sim por diante.

0 impacto dessa expansão da indústria cultural
latino-americana terá significação para neutralizar a
invasão dos produtos que refletem, indubitavel-
mente, os valores dos países dominantes. Além
disso, a cooperação latino-americana no campo da
comunicação e da cultura, da informação e da edu-
cação pode voltar-se para a produção do conheci-
mento sobre essas realidades, rompendo com outra
náo menos danosa dependência, a que se dá a ní-
vel da teoria. Só o conhecimento que parta de nos-

sas própnas perguntas pode superar esta situação,

e nos apontar caminhos para a ação conseqüente.
"A 

integração latino-americana no cam-

po das indústrias culturais, por si só,

gera algumas questões que precisam
ser respondidas pelos pesquisadores,

produtores e organismos ligados aos
setores 

"

Do ponto de vista econômico, é necessário

equacionar uma integração que reúna esforços para
enfrentar terceiros. Esta situação, no entanto, cria
novas condições de competição e acumulação que
podem favorecer a cristalização de monopólios, em

preiuízo da pluralidade e dos países mais fracos

economicamente.
Do ponto de vista da identidade cultura1, a inte-

gração busca uma maior autenticidade, com a dimi-

nuição do espaço ideológico de valores forâneos.

No entanto, a busca de uma identidade cultural lati-

no-americana não deve ocultar a diversidade que
caracteriza o continente com a simples substituição

da homogeneização transnacional por uma outra

também mascaradora da realidade.
Do ponto de vista polftico, é necessário pensai

a integração a partir da questão de seu controle e

de seus mecanismos decisórios, levando em conta

os conflitos e a instabilidade inerentes a um conti-

nente que náo superou seus abismos sociais.

E, finalmente, do ponto de vista histórico, diante

de uma realidade marcada pela miséna, pela violôn-

cia e pela descrença e desesperança que se alastra

no continente, provocando o êxodo de milhões,

mesmo nos países em melhor situação econômica,

a integração se torna urgente e imprescindível para
firmar a viabilidade da América Latina diante da

competição com os blocos de nações mais desen-

volvidos do mundo.
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DO COMÉRCIO

Faíscavs

Os amigos se movimentando para comemora-

rem, no dia 26, o aniversário de Socorro Vascon-

cellos Dias.

Suely e Fred Veiga, Aury e Paschoal Binet,

Neuza e Oscar Ganaeollo, Socorro e Nivaldo

Santiago, o elegante Ernani Garcia dos San

tos, Ana Rita Antony, Mozart Tavares, Rômu-

lo de Paula Nunes, Antonieta Valois Coêlho,

Murylo Rayol dos Santos, Flavio Ricardo Cas
tro, dentre outros que assinavam presença
no cocktail do bi centenário da Revolução

Francesa, no Tropical Hotel, anteontem.

Desembarcando no fim deste mês, das férias

no Nordeste, a bonita socialite Lúcia Fonseca.

A colunista Elaine Ramos botava seu

francês para funcionar, no cocktail oferecido

pela Aliança Francesa e Consulado da Fran

ça, no salão nobre do Tropical Hotel

Circulando em Manaus, em temporada de re-

lax, o Dr. Heitor Dourado.

Aniversariando hoje, et pour cause recebe

os cumprimentos, Graça Leite.

Mathllde Ribeiro de Saraiva toma posse, ama-

nhã, como Dlretora-Presldente do Codeama.
Nazareth Lustoza, Alzira Verdade, Rejane

Castro e Costa, eram as presenças do chá only

for woman que fez abrir, na tarde de sexta

feira, a residência de Hebe Gondim Pereira.

Jackellne Cembranl de new look.

Elisiê e Gabriel Pedrosa, Paulo Ney Aveli-

no, comandavam, mesas diferentes no almo-

ço de ontem do Le Polnt

Preocupação

O deputado Carlos

Esteves, vice-lider do

PMDB, está peocupa-
do com a queda da

produção de guaraná
de Maués, a maior do

Pais.

O parlamentar
peemedebista respon-

sabiliza o Governo do

Estado

A falta de assistên-

cia aos plantadores e

a não fixação de pre-

ços compatíveis ao

produto, 
estão na ca-

beça de Esteves como

principais itens causa-

dores do problema.

Cario* Esteve*

• Ele promete es-

quentar o episódio.

A cantora Suzy acompanhada por Rinaldo Buxaglo. na

noite do Moualisa

Monalisa em alta

As noites do Mo-

nalisa continuam mo-

vimentando a monda-

nltê de Manaus.

A sensacional

Suzy ao microfone e o

exímio Rinaldo Buza

glo no violão, com re-

pertório nota dez, or-

questram a sinfonia

no tom exato à classe

do Piano-Bar do Hotel

Da Vinci.

• Nas sextas e sába

dos são as atrações es

peciais, da casa, agora

ponto convergente de
nomes de A a Z do

elenco raflnée.
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Loucura

Não se sabe até

agora com qual inten-

ção, o ônibuis de pia-
ca ZB-3545 da empre-

sa Japiim, derrubou

propositadamente, na

estrada do Contorno,

em frente ao Campus

Universitário, uma

placa da Secretaria

Municipal de Obras
—Semob, anteontem,

no início da noite.

O motorista freiou

em cima da placa pa
ra apanhar um passa-

geiro, e pelo que se

viu afirmativamente

não fez nenhuma for

ça para desviar, e lite-

ralmente a atropelou.

Os motoristas são

os prejudicados, pois
não terão sob sua vi

são a placa avisando

obras, da Semob.

Depois, os condu-

tores cie veículos que
reclamem sobre a ial-

ta de sinalização, mas

entre sua própria
classe.

Aumento

Entre as dificulda-

des dos brasileiros,

agora mais uma:

viajar.

Ficará mais caro, o

uso do avião, a partir
de amanhã. As passa-

gens aéreas ficaram

mais caras 29,84% a

Kartir 

da zero hora de

oje.

Este é o quinto au-

mento autorizado pe-
lo Governo este ano.

Com mais esse rea

juste, os consumido-

res estarão absorven-

do um aumento de

183,7% de janeiro últi-

mo até este mês. O pri-
meiro aumento do

ano dado no dia 4 de

janeiro foi de 33,5%, o

segundo veio junto
com o descongela-

mento de preços e foi

de 32,34%. No mês

passado as passagens
aéreas tiveram dois

aumentos: um no dia

primeiro, de 17,71%

outro no dia 16, de

15%.

• Entre o último au-

mento e o que virá a

vigorar a partir de

amanhã, o Governo

deu um intervalo de

um mês.

Homenagem

O dermatologista

Simão Pecher será o

homenageado em São

Paulo.

Receberá, no dia

27, a medalha do

rito Imperador D. ?e-

dro II, em meio a sole-

maade elegante.

• A cara metade de-

le, a esteticista Nina

Pecher também vai

ser homenageada Re

ceberá, no aia 28, a

medalha do Mérito Fe-

minino, igualmente

em São Pauio.

Gratuito

O deputado Ma-

noel do Carmo Cha

ves, que está presidin-
do, devido a ausência

do presidente Átila
Lins, a Assembléia Le-

gislativa, avisa que os

estudantes da rede

pública de ensino te

rao gratuidade no

transporte coletivo até

a conclusão do segun
do grau.

A medida está rati-

ficada na nova Consti-

tuiçáo Estadual e vigo-

ra desde o último dia

3 de julho, data em

ue a Lei N° 32, de 20
e janeiro de 89, foi

publicada no Diário

Oficial.

a.

O palamentar é

que está certo:
— 

Quem nao vai gos
tar da medida são os

donos de empress de

transportes coletivos.

De qualquer forma

vão ter que engolir,

caladinhos.

Vídeo inédito

Um cocktail ofere-

cido a toda a press de

Manaus marcará, no

dia 19, o lançamento

da fita 
"Amazonas —

Fronteira Verde", que
leva a assinatura da

produtora Bazar da

Amazônia.

O filme é dirigido

Eelo 

emprfsário dou-

lé de diretor Carlos

Bindá e a trilha sono-

ra do grupo Raízes

Caboclas

Com duração de

37 minutos, o vídeo

mostra as potenciali-
dades turísticas do

Amazonas

Detalhe

importa .e.

• Amazonas Fron

teira Verde" é a pri-
meira fita produzida

por amazonenses a re-

ceber o selo do

Concine.

• Apesar do Amazo-

nas ser um grande fa-

bricante de videocas

setes e ainda ter o

maior estúdio de du

plicação de fitas em
escala industrial do

Pais, é a primeira vez

que um video inteira

mente produzido no

Amazonas pede seu

registro no Ministério

da Cultura Embrafil
me - Concine

HORÓSCOPO

CARNEIRO

Negócios - Não seja extravagante

em suas transações financeiras
Saúde - Saúde boa em geral, mas

você tem tendência para
engordar

Amor - Tudo vai bem neste setor,

nâo dramatize nada

Pessoal - Amigos e conhecidos

procurarão íne fazer uma

surpresa

TOURO

Negócios - Você toma a contra pé
tuao o que lhe dizem, mas isso

Dode prejudicá lo

Saúde - Organismo fraco, nâo é o

momento de fazer um regime

severo.
Amor - Se nào quiser ter preocu

pações, nào deixe que ninguém

interfira em seus problemas
Pessoal - Veja o que acontece a

seu redor e procure aproveitar

GÊMEOS

Negócios - Se tiver uma diferen

ça, procure tratá-la
amigavelmente

Saúde - Você deve levar uma vi

da regular e deitar se cedo
Amor - Aproveite que vênus está

em seu signo e tome uma

decisão.
Pessool - Você dominará a situa

ção mas nâo deixe que os outros

percebam

CÂNCER

Negócios - Não siga seu instinto,

mas colabore com os colegas
Saúde - Evite os abusos e não fa

ca esforços demasiado violentos.

Amor - Setor sentimental neutro,

mas não se entregue a critica
Pessoal - Tudo deve ser perfeita
mente claro em sua situação.

LEÃO

Negócios - Passe a ação e ponha
em andamento um projeto, você

sairá ganhando.
Saúde - Um pouco de esgotamen

to a temer, relaxe-se.
Amor - Existe uma possibilidade.
mas só para os amores estáveis
Pessoal - Tenha paciência, seja
compreensivo, sua intuição irá

guiá-lo.

VIRGEM

Negócios - Importações e expor

taçòes favorecidas, você canse-

guirá 
apoios

Saúde - Você se sentirá bem e es

tará bastante relaxado

Amor - Dia péssimo, pois você

nào saberá reagir com
diplomacia

Pessoal - Em tudo insista com

calma e paciência, ainda que lhe

custe.

BALANÇA

Negócios - Você hesitará entre

várias decisões de consequên

cias inteiramente opostas

Saúde - Nenhuma perturbação
grave a temer, mas controle se
Amor - Novos amores favoreci
dos, mas não espere uma grande
reviravolta

Pessool - Se você não consegue

exprimir seus sentimentos,

anote os

ESCORPIÃO

Negócios - O que imporia e ir até

o rim de seus esforços

Saúde - Nada a temer, você será

um tanto guloso
Amor - Seus entusiasmos físicos

podem levá-lo a uma decisão
Pessoal - Olhe ao seu redor, al

guém precisa de você

SAGITARIO

Negócios - Não tome decisões im-

portantes, não assuma compro

missos que nào possa satisfazer

SaúOe - Um regime sadio iria lhe

fazer muito bem, pense nisso
Amor - Dia sentimental difícil, in
compatibilidade de humor

Pessoal - Tudo o que lhe aconte

cer revelarseá importante no

futuro

CAPRICÓRNIO

Negócios - Dia bom para visitar
os clientes e apresentar lhes

faturas

Saúde - Nenhum problema grave
de saúde, mas cuidado com sua

linha

Amor - Dia sentimental extraor

dinário, suas dúvidas nào têm

fundamento
Pessoal - Não faça julgamentos
artificiais, um erro seria

lamentável

AQUÁRIO

Negócios - Nào hesite em correr

um grande risco para realizar
um negócio audacioso

Saúde - Boa resistência física,

sua necessidade de sono

diminuirá.

Amor - Sentimentalmente você

será feliz, principalmente em

família.

Pessoal - Não se deixe seduzir pe
Ias idéias bizarras dos outros

PEIXES

Negócios - Os que trabalham pa
ra outros não devem se deixar

tentar, por um emprego melhor

remunerado
Saúde - Nào se agite atõa,

controle-se.

Amor - Aguarde um pequeno
aborrecimento mas nada de

Íraveessool - Seja mais objetivo e

procure ver o lado bom das

coisas
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Auxiliadora Tupinambá.

Socorro e Nivaldo

Santiago mais Heitor

Dourado

Daniel RoMnthal. Elaine Ramo* e Frederico Veiga

Ana Rita Antony. Moiart Tavares e o elegante Ernani Garcia

Nomeação

e Aviso aos

construtores:

e Edson Gaudêncio

Filho é o novo Diretor

de Habitação da Caixa

Econômica Federal,

cargo que estava vago

desde março,

e A nomeação foi as-

sinada pelo presiden-
te, em exercício, depu-

tado Paes de Andrade.

Comemorando a

Revolução Francesa

e Não passou em branco o bi centenário da

queda da Batilha

Foi exatamente para comemorar, comme

II foult, em plena Amazônia Ocidental, os 200

anos da Revolução Francesa o cocktail de an

teontem no Salão Nobre do Tropical Hotel

e Deu em elegante acontecimento,

e O agente Consular da França em Manaus

Daniel Rosenthal e o Diretor da Aliança Fran

cesa Alfredo Cabral foram os anfitriões per
feitos desse 

que 
foi o encontro, em sociedade

fechada, mais concorrido, impecável e agra

dável da temporada.

e No Salão amplo, esteve exposto posters

que estrategicamente rodeavam o ambiente,

que devidamente 
'contavam' 

a história da

Revolução blue-blanc-rouge.

e O enampagne francês rolava em cascata!

A elegancia dos presentes mulheres

com jóias Delissimas e homens com ternos

talhados pelos melhores alfaiates — torna se

fato mencionável, compativelmente a im

portáncia da data, mundialmente comemo

rada, na última sextga-feira, o 14 juilliet
¦ Au grand complet

Antonieta Valois Coêlho e a sobrinha Mônica

Contra

• O deputado Abel

Alves, líder do PSB,

não gostou, nenhum

pouco, da atitude da

mesa diretora da As

sembléia Estadual

Constituinte, proibin
do a permanência dos

jornalistas nas reu-

niões da Comissão

Constitucional.

. E concluiu.
— É inconstitucional e

inadmissível. Nâo se

pode 
fazer uma Cons-

tituição escondendo

todos os seus debates

da imprensa.

• E onde fica a tão

propalada
transparência.


