
JORNAL 
DO COMMEROO

Fundado em 02/01/1904 ? ANO LXXXVI ^ Amazônia Ocidental, Zona Franca de Manaus, Brasil, Domingo, 17 de Junho de 1990 Edição N° 36.220f Exemplar: Cr$ 30,00

. if 
'

& 
5

' 

"^r.: 

W

vL w""

. 
Ai 

^ 

jy |

w-y&sk 

-*

"¦*" ' 

—-
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Brasil vence, mas não agrada

Exportações

dão sinais de

recuperação

O lado externo da economia

brasileira está bem melhor que

o interno. Embora o câmbio a

Cri 55,50 por dólar seja insufi-

ciente, segundo os empresários,

para dar rentabilidade à expor-

tação de alguns produtos, 
so-

bretudo industriais, a verdade é

que as vendas ao Exterior reto-

maram seu ritmo normal mais

rapidamente do que se previa e

dão segurança ao Governo pa-

ra promover as aberturas das

importações. Em abril, a recei-

ta cambial gerada pelas expor-

tações chegou a USI 2,536 bi-

lhões, superior à do mesmo

mês do ano passado, e em

maio, espera-se, deve ter sido

maior do que a do mês anterior

(pôglno 9).

Ação fiscal 
para

coibir comércio

ambulante na ZFM

A Prefeitura de Manaus está

preparando uma ação fiscal en-

volvendo a Urbam, Secretaria

Municipal de Finanças e Secre-

taria de Estado da Fazenda, pa-
ra coibir o comércio ambulan-

te no centro comercial da Zona

Franca de Manaus, principal-
mente de produtos importados.

O secretário municipal de Eco-

nomia e Finanças. Cláudio Cor-

rêa, não quis dar detalhes sobre

a operação, mas ressalta que a

medida será adotada em fun-

ção de criticas feitas através da

imprensa responsabilizando a

Prefeitura pelo comércio clan-

destino nas calçadas de Ma-

naus. A Prefeitura já fez levan-

tamento técnico da situação e

sabe quem são os comerciantes

que fornecem mercadorias sob

consignação para os camelôs,

garante o secretário (pdglna 8).

Com a vitória de um a zero so

bre a Costa Rica, ontem, no Es

tádio Del Alpi, a Seleção Brasi-

leira tem noventa por cento de

chances de se classificar em pri

meiro lugar no seu grupo (Gru-

po C). O Brasil continua mos

trando falhas no ataque, pois

inúmeras vezes os atacantes

brasileiros chegaram ao gol ad-

versário e não conseguiram

concluir. Logo aos 30 segundos

do primeiro tempo Alemão deu

um chute rente à trave do bom

goleiro Conejo. No minuto se-

guinte, Careca cabeceia na tra-

ve, depois de uma confusão na

área costarriquenha. O gol bra-

As águas do rio Negro no Porto de

Manaus assinalam a marca de

2822m sobre o nível do mar

Collor esperado na «festa»

do Garantido e Caprichoso

í

O bumbá Garantido abre as

duas primeiras noites do Festival

Folclórico de Parintins — nos dias

28, 29 e 30 — 
que possivelmente

contarão com a presença do Pre-

sidente da Republica, Fernando

Collor de Mello. A ordem de apre

sentação foi definida, ontern^ à
tarde, em sorteio realizado na Pre- •

feitura Municipal, na presença
dos representantes do Garantido

e Caprichoso. Houve comemora

São 

no curral (quadra) dos dois

umbás — ambos se acham bene-

ficiados pela sorte. O campeão do

ano passado, o Garantido, abriu
todas as noites. Nos anos anterio-

res, o sorteio era realizado entre

cinco a três dias antes do festival.

Em termos de organização, o

festival deste ano está bem adian-

tado. Sem problemas, foi aprova-

do o mesmo regulamento de 28

itens pelos dirigentes dos dois

bumbas. «Não é um regulamento

perfeito, mas é o melhor que con-

seguimos elaborar até açora», afir-

ma José Raimundo Faria, o Zezi-

nho, presidente de honra do Ga-
rantiao. Estão também definidos

os critérios para a escolha dos

quatro jurados. Eles virão de dois

Estados do ftiis, que serão escolhi-

dos por sorteio. Para cada bumbá

a pontuação atribuida será de até

cinco pontos, por apresen

taçâo.
«Vamos fazer um festival tran

qüilo. A cada ano a população e

os grupos folclóricos amadure-

cem em busca de um único obje
tivo: fazer uma festa bonita para
os visitantes», afirma Raimundo

Viana, presidente do Caprichoso.

Pela expectativa e movimentação

nos QGs (locais onde são confec

cionadas as alegorias e fantasias),

o festival deste ano crescerá em

relação ao ano passado. O Capri
choso perde há dois anos conse-

cutivos, e isto dá um tom mais

acirrado à disputa do titulo entre

os dois bumbás que são conheci

dos no Pais e no Exterior.

A história do bumbá parintinen
se mostra um crescente nivel de

conscientização pelo resgate de

personagens populares que se

carnavalizaram. Foi buscando

corrigir distorções que os dirigen-

tes do Garantido e Caprichoso de-

cidiram trocar a expressão inele-
sa «miss» (senhorita) por «cunnã

poranga» (em tupi-guarani é mo-

ça bonita). Esse personagem é

sempre representado por uma jo-

vem com fortes traços amazôni-

cos, simbolo da beleza e harmo

nia de cada bumbá. Está decidido

também que, a partir do próximo
ano, estará extinta a «tourada»,

um componente da cultura espa-

nhola. «A tourada no bumbá é ver-

gonhosa», reconhece Zezinho (nas
páginas 10 e 11 o correspondente

ao JC, Wilson Nogueira, dá mais

detalhes sobre os preparativos do

Festival Folclórico de Parintins).

'< Hp

A «xamplo do ano panado, o bumbd Garantido abra a tocha o faatlval da Porlntln», quo otío ano poda tar um aapactador

osptclal: o praaldonta Collor (foto monor)

sileiro veio aos 33 minutos, re-

sultado de uma cobrança de la

teral. Mozer recebeu o seu se-

gundo cartão amarelo e está fo-

ra da próxima partida (mais de-

talhas na página 7)

Convenções

oficializam a

campanha de 90

Hoje será um dia de grande
movimentação política.
Manaus tem as convenções dos

dois maiores grupos políticos

que disputarão as eleições de

outubro próximo. A Aliança

Democrática, que congrega o

PMDB/PFL/PDC e a Frente de

Oposição Popular, que abriga o

PSDB/PC do B/PCB/PSB/PT/PCN.

Os dois grupos referendarão os

seus nomes para a chapa

majoritária e para a disputa aos

cargos proporcionais, abrindo

oficialmente a campanha deste

ano, que já está, ae fato nas

ruas, ná vários meses. A chapa

majoritária da Aliança

Democrática é formada pelos
ex-governadores Gilberto

Mestrinho, para o governo, e

Amazonino Mendes, para o

Senado, e o empresário

Francisco Garcia, para vice-

governador. Pela Frente de

Oposição Popular Wilson

Alecrim é o candidato ao

overno, a sindicalista Marlene

ardo, vice-governadora, e Felix

canaidato ao Senado. NaValois,

Frente ainda há dificuldades de

composição e talvez as arestas

possam ser aparadas a partir da

convenção (pdglna 3).

PMM busca uma

solução 
para 

o

problema 
do lixo

A construção de dois aterros

sanitários e a implantação de

um projeto piloto de reciclagem

de lixo foram anunciados pelo

prefeito Artur Neto, que diz

estar muito preocupado com o

problema do lixo em Manaus.

Ao comentar o assunto, Neto

afirmou que a Prefeitura

também está estudando um

sistema de tratamento para o

lixo hospitalar e deverá, nos

próximos dias, ter sob inteiro

controle a situação da lixeira

existente no km 10 da rodovia

Manaus/Itacoatiara. O

problema do lixo em Manaus

não se resume a simples coleta

de lixo no centro comercial e

nas ruas dos bairros periféricos,

lembrou o prefeito (pdglna 6).
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Convenção

levará 12 mil

ô Superstar

Hoje, a partir das 9

horas, mais de 12 mil

pessoas deverão com

parecer à convenção

da Aliança Democrá-

tica, uma coligação

entre PDC, PMDB e

PFL, que será realiza
da nas dependências

da Superstar (rua Bor

ba, Cachoeirinha), on-

de estarão sendo sub-

metidos â escolha os

seus candidatos ao

governo do Estado,

Senado, Câmara Fede
ral e Assembléia Le

Sislativa 

Membros

a coligação estão

mobilizando pessoas
de todos os bairros de

Manaus para compa

recerem a convenção

Bue 
promete ser a me

lor e a mais bem or

ganizada de todas já
realizadas em

Manaus

O ex governador Gil-

berto Mestrinho, can-

didato do PMDB ao

(overno 

do Estado, es-
era contar com a

presença de todos,

além ae delegados,

amigos e correligioná-

rios, e também de

mais de 150candida-

tos para as 48 vagas.

Para urn candidato
ser indicado pela coli-

gação, ele aeve, pri
meiramente, possuir

propostas de trabalho

identificadas com o

programa de seus par-
tidos coligados. A

Aliança Democrática
entende que o suces-

so de toda eleição está

diretamente ligado

aos trabalhos desen

volvidos pelos candi-

datos, também ao em-

penho, determinação

criatividade, e o perfil
compatível com as ex-

pectativas da

população.
Se depender desses

fatores, o candidato

Erandir Mota, filiado

ao PDC. não tem dúvi-

das sobre sua indica-

ção Da mesma for-

ma, José Maria Muniz

(PDT'• que pretende
concorrer a uma vaga

para a Câmara Feae

ral, acredita que esta-

rá efetivado para po-
der cumprir suas pro-
postas de campanha.

Mota e Muniz trazem

a experiência admi-

nistrativa como prin-
cipal argumento para
serem indicados pela
coligação e poderem
lutar por uma vaga na
sucessão

Prefeito 
põe

guarita para

evitar roubos

0 prefeito de Alvora-

da ao Sul. no norte do

Paraná, José Catelli

(PTB), vai mandar

construir duas guarl-
tas nas duas únicas

entradas da cidade e

am 
quebra-molas

iante de cada uma

para tentar resolver o

problema dos cons-

tantes roubos de car-

ro. Depois das 22 ho-

ras até ás 6 horas

quem quiser 
entrar

3u 
sair aa cidade terá

e identificar se para
guarda. Alvorada

do Sul será a cidade

mais segura do Pais',

afirmou o prefeito.

José Catelli diz ter o
apoio aa 

população,
ie 12 mil habitantes.
2le informou que a

:ada 15 dias um carro

roubado na cidade e

icredita que isso

acorra, porque Alvo

rada fica a 470 quilô-
metros de Curitiba e

astá 
na região norte

o Paraná, perto da

fronteira com São
Paulo e Mato Grosso
do Sul Em São Paulo,

há um roubo de carro

a cada 15 minutos
'Temos 

cerca de mil

veículos na cidade e
não será fácil para os

guardas perceberem

quando eles não estl
verem sendo conduxl-

dos pelos verdadeiros

donos', explicou

Catelli.
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Doenças castigam os indígenas

A falta de assistência à saúde

et(A ameqMndo os iradios do va

ksik> JavarT reglA<Miue flea a oes
te do Estado ao Amazonas. ¦__  __  na

front^a com Peru e Colômbia.

Doenças como malária, gripe e

infacçOes respiratórias são as

mais comuns naquela área, 
que

é habitada pelos Índios marubo,

matses, kanamarl e grupos
Isolados. , , .

A constatação foi feita pelo mé-

dlco Paulo Moraes, do Conselho

Indlgenlsta Missionário (Cimi),

aue 

esteve no vale do Javari des-

e o Inicio do mês passado, visl-

tando algumas comunidades ln-

digenas, Juntamente com outros

missionários do Çli
Entre os casos Já <

pimi.
. i citados, Paulo

Moraes observou que havia tam

bém muitos Índios acometidos

com diarréia, doenças de pele e

até tuberculose. Funcionários da

Funal e da Sucam disseram ao

médico do Cimi que esses órgãos

nada podem fazer porque não
dispõem de verbas e nem mesmo

de medicamentos para atender

aos indígenas

Paulo Moraes constatou o esta-

do de abandono em que se en-

contram os Índios, numa região

onde as riquezas de suas terras

são constantemente saqueadas

por madelreiros e pescadores.

saúde dos Índios

Neste final de semana a coorde-

nação regional do Conselho Indl-

genista Missionário estará se

reunindo para discutir, entre ou-
tros assuntos em pauta, a situa-

ção de saúde dos Índios da

região.

O relato dos missionários que
trabalham em áreas indígenas

denunciam constantes casos de

total abandono por parte da Fu-

nai. o que tem custado a vida de
vários Índios. Somente no mês

de abril sete índios saterè-mawé

morderam vitimados por
malária.

Com a avaliação do quadro de

saúde dos indígenas da região, o

Cimi pretende discutir a possibi-
lidade de formação de uma as-
sessoria nessa área.

No inicio do mês de maio o

Exército expulsou 100 Índios aue

trabalhavam na Serra do Traíra,
na região do Alto Rio Negro, nas

proximidades da fronteira com a
Colômbia. Além de serem expul

sos, os Índios que trabalhavam

no garimpo na Serra do Traíra

ainda tiveram suas casas incen-

diadas e outros bens destruídos.

Segundo informou um indio de

Pari-Cachoeira, onde está loçali-
zada a Serra do Traíra, os solda-

dos do Exército justificaram sua

ação com base em denúncias de

contrabando de ouro e tráfico de

drogas na região.

Servidores da UA votam 
pela

manutenção da 
paralisação

Os servidores da Universidade

do Amazonas decidiram, por
maioria absoluta de votos, man

ter a greve iniciada na última

terça-feira, até o próximo dia 22.

Na segunda-feira, às 15h30m, o

comando do movimento se reu-

nirá, na sede da Associação dos

Servidores da UA (Assua), à rua

Monsenhor Coutinho, centro, pa
ra deliberar novas estratégias de

mobilização da categoria. Na

terça-feira, às 8h$üm, os servido-

res voltam a se reunir em assem-

bléia geral, no Auditório Dr. Zer-

bini, da Faculdade de Ciências

da Saúde.

A greve dos servidores é contra
a determinação do Governo Fe

deral, de reduzir em 30% as des

pesas e o quadro de pessoal. Na

assembléia de ontem, pela ma-

nhã, os funcionários ouviram

por mais de duas horas, relato

sobre o processo de negociação

entre Ministério da Educação e o
Conselho de Reitores das Univer-

sidades Brasileiras (Crub), feito

pelo reitor da UA, Marcus Barros.
'A 

Universidade do Amazonas,

do ponto de vista administrativo,

é a mais enxuta', comentou Bar-

ros. O reitor voltou a afirmar que
não demitirá servidores. Na

segunda-feira, à tarde, Marcus

Barros viaja para Brasília, para
mais uma rodada de negociação

com os representantes do

Governo.

A administração da UA já tem

pronto um estudo, com o qual

pretende sensibilizar o Governo
a adotar um tratamento diferen-

ciado no que diz respeito a insti-

tuição. Nele, além de apontar al-

gumas medidas tais como redu-

ção das funções comissionadas e

gratificadas, aumentar o número

de vagas no próximo concurso

vestibular, não-pagamento do
abono peculiar.

BALANÇO 

* 

ATAS 

* 

EDITAIS

* 

CONVOCAÇÕES...

Este espaço é 
para 

sua Empresa

LIGUE: 237-3202 e 237-3218

TELEX: 
(92) 2505

JORNAL DO C0MMERCI0

Dia a dia melhor.

Estatística 
pecuária

para 
o 

planejamento

Já se encontram á disposição do técnico que
milita na área de Planejamento Agrícola, 300
exemplares do livrq 

'Estatística 
Pecuária', qr-

ganizado e produzido pelo governo ao Estaao
através da Cepa-Am (Comissão Estadual de Pia-
nejamento Agrícola), que tem como objetivo

proporcionar um melhor desempenho profls-
sional, principalmente, àqueles que atuam no
setor primário.

A coordenadora geral da Cepa-Am, Maria
Thereza Souto Pereira, expliça que este é o pri-
meiro livro sobre pecuária dentro da série pu-
blicada, 

'Estatísticas 
do Setor Agropecuário', já

estando previsto um projeto para edição anual
com atualização constante para servir como
fonte de consulta aos técnicos especializados.

O livro pode ser adquirido diretamente na
Cepa-Am. órgão vinculado diretamente à Se-
cretaria de Produção Rural, na rua.André Araú-
jo 

- km2 — Aleixo. Atualmente, ele está sendo
distribuído às instituições do Estado, prefeitu-
ras do Interior para ser repassado às pessoas
interessadas.

Erundina 
quer 

instalar

creche no McDonald's

Familla pordou a po— do tobrado para a Preieltura

egra^ao de posse, e, no local,

uma crefche7v,,s~ 

Há mais de 20 anos a família Chianqueti mora

de graça num dos pontos mais valorizados de

São Paulo, na esquina da avenida Rebouças
com a rua Henrique Schaumann, na zona oeste.

A casa, um sobrado azul de apenas 60 metros

auadrados, 

fica incrustada no estacionamento

o McDonald's, do bairro de Pinheiros. A famí-

lia comprou uma briga na Justiça com a Prefei-

tura para continuar na casa. Mas, em abril, a

Prefeitura ganhou no Suprgmo Tribunal FecU
ral a ação de reint

pretende instalar

Entretanto, nem mesmo a decisão da Justiça
fez com 

que 
a família decidisse deixar a casa.

Os moradores prometem contratar um advoga-

do para recorrer da decisão do Supremo. 
'Só 

sai-

mos daqui se a Prefeitura ou então o McDo-
nald's nos der uma casa em Pinheiros', diz Re

né César Chianqueti. Uma vez, revela ele, o

McDonald's ofereceu à família duas casas no

Tatuapé, na zona leste, em troca do sobrado.

Ninguém gostou da idéia. 
'O 

lugar era muito

ruim e ficava longe do metrô', afirma.

O McDonald's, porém, desmente esta versão.
Gregory Ryan, presidente da rede em São Paulo,

disse que o McDonald's não tentou nenhum ti-

po de acordo, pois sabia que aquele sobrado

era da Prefeitura e estava em disputa judicial.'Na 
certa perderíamos os nossos investimentos

se fizéssemos alguma proposta', afirma ele.

Com a decisão da Justiça, Ryan se mostrou
animado. 

'Estamos 
dispostos a participar de

uma licitação para comprar o soDrado', disse

ele. Entretanto, o administrador regional de Pi

nheiros, Cid Barbosa Lima Júnior, não pretende
desfazer-se da casa. 

'Pretendemos 
manter a edi

ficação e transformá-la em posto de atendimen

to ao público ou em creche', diz Barbosa Lima'E 
um ponto bastante conhecido e há uma ca

rência de áreas da Prefeitura no bairro',

acrescenta.

0UTD00R

A privilegiada posição da casa trouxe lucros à
família. Depois de ser procurada por várias

agências de publicidade e fazer uma compara-

São 

dos preços de dez empresas, os Chianqueti

ecidiram alugar, por Cr$ 25 mil por mês, o es-

paço do quintal para que a Agência Magenta

Magenta instalasse uma torre com um painel

Sara 
propaganda. Paulo Renato Nanô, diretor

a agencia, diz que o local é um excelente pon-
to de marketing. 

'Por 
aquela esquina, passam

diariamente mais de um milhão de pessoas',

garante.
O sobrado é ramanescente de uma mansão

dos anos 40, que tinha 775 metros quadrados
de área. Em 1972, quando a Henrique Schau-
mann foi alargada, a Prefeitura desapropriou a
casa, mas a edícula não foi demolida. Segundo
René Chianqueti, sua mãe Iraci foi morar lá
com os oito filhos em 1966, época em que o pro-
prietário da mansão, Sérvulo Pacheco e Silva,

que morreu há alguns anos, lhes deu o imóvel.

Sle 

era amigo do meu pai e padrinho de um
)s meus irmãos e resolveu nos dar a casa ae

presente, mas não de papel passado', diz René,

que é auxiliar administrativo da Construtora
Encol.

Foi no inicio dos anos 80 que Iraci decidiu en-
trar com uma ação na Justiça, por usucapião,
com a alegação de que morava havia mais de
dez anos no sobrado. A família simples, 

que 
an-

tes morava em Osasco, conhece o valor da casa
e a importância de sua localização. Um dos ir-
mãos ae René, Rodinei, que vende alho na es-

quina da Rebouças com a Henrique Schau-
mann, afirma que nem o McDonald's tem di-
nheiro para comprar o unóvel. 

'Sou 
pobre, mas

não sou bobo. Este trecho é bastante
valorizado'.

Luiz Antônio Pompéia, diretor da Empresa
Brasileira de Estudos do Patrimônio (Em-
braesp), confirma: o metro quadrado naquela
esquina está em torno de US$ 2 mil. 

'O 
fato de o

terreno estar dentro do McDonald's torna-o ain-
da mais cotado', observa.

Of indloa Mtfto «abando - • até morrondo - cem ai dirorma»
doonçai trammlMfYoli
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Estatistica 
pecuaria

para 
o 

planejamento

ja se encontram a disposigflo do t6cnico que
milita na area de Planejamento Agrlcola, 300
exemplares do Jivrq 

'Estatistica 
FecuAria', qr-

ganlzado e produzido pelo governo do Estaao
atrav6s da Cepa-Am (Comlssao Estadual de Pla¬
nejamento Agrlcola), que tem como objetivo

proporcionar um melhor desempenho profls-
sional, principalmente, Aqueles que atuam no
setor primdrio.

A coordenadora geral da Cepa-Am, Maria
Thereza Souto Pereira, explica que este 6 o prl-
melro livro sobre pecuaria dentro da s6rie pu-
blicada, 

'Estatisiicas 
do Setor Agropecuario', ja

estando prevlsto um projeto para edi(Ao anual
com atuallzajflo constante para servir como
fonte de consulta aos ttenlcos especializados.

0 livro pode ser adquirido diretamente na
Cepa-Am. 6rg8o vinculado diretamente a Se-
cretaria de ProdugSo Rural, na rua.Andr6 Arau-
jo 

- km2 — Aleixo. Atualmente, ele esta sendo
distribuido as institutes do Estado, prefeitu-
ras do Interior para ser repassado as pessoas
interessadas.
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Presidente do

Senado tento

oehar 
parentes

O senador Nelson
Carneiro, presidente
do Senado Federal, es-
tá procurando paren-
tes dos quais sabe,
apenas, que podem
viver em Manaus. E

para ajudá-lo, a encon
trar os familiares de
cuja existência se-

quer tem certeza, o se-
nador pediu ajuda ao

prefeito Artur Neto, a

quem dirigiu afetuo-
sa carta com os indi-
cativos, de que dispõe
para a busca.

'Hoje, 
o assunto é di-

verso. Trégua para a
luta políticadiz a
carta de Nelson Car-
neiro, logo após sau-
dar afetuosamente o

prefeito Artur Virgi-
lio. Em seguida, ele
explica que, nos últi-
mos anos do século

passado (1880/1900),
chegaram a Manaus
seus tios-avós Joa-

uim Leovegildo de
ouza Coelho, coronel
Ia Engenharia que foi

constituinte pelo
Amazonas em 1891,
em companhia de Se-
veriano (ou Severino)
Coelho.

O presidente do Se-
nado lembra que, em
1934, quando visitou
Manaus pela primei-
ra vez, constatou a
existência de uma rua
no centro da cidade,
cuio nome homena-

gela seu tio-avô Leo-
veglldo Coelho e ele
pergunta se é verdade

que o irmão de Leove*

gildo, Severianoi te-
nha sido prefeito de
Manaus.
'Ninguém 

melhor do

que você, Artur, para
me fornecer os dados
que puder obter sobre
o Severiano (ou Seve-
rino) que, ao 

que
consta, deixou aes-
cendentes em Ma-
naus, onde faleceu',
menciona o senador
Nelson Carneiro, que
demonstra o interesse
em localizar os des-
cendentes de seus
tios-avós.

O senador finaliza
dizendo que acompa-
nha com interesse a
vida pública dp pre-
feito Artur Virgílio Ne-
to, 

'tal 
como fiz com a

de seu saudoso pai e
meu constante e pre-
zado amigo'.

Apesar ae reconhe-
cer como difícil a mis-
são de descobrir em
Manaus descenden-
tes de Severiano Coe-
lho, o prefeito Artur
Neto determinou a
seus assesores na Se-
cretaria de Comunica-

ção Social e na de Cul-
tura, que envidem es-
forços nesse sentido.

Convenções 
movimentam 

Manaus

Hoje será um dia de grande movi-
mentação política. Manaus tem as
convenções dos dois maiores grupos
políticos que disputarão as eleições de
outubro próximo. A Aliança Democrá
tica, que congrega o PMDB/PFL/PDC e a
Frente de Oposiçflo Popular, que abri-

ga o PSDB/PC do B/PCB/PSB/PT/PCN Os
clois grupos referendarão os seus no-
mes para a chapa majoritária e para a
disputa dos cargos proporcionais,
abrindo oficialmente a campanha des
te ano, apesar dela já estar de fato nas
ruas há vários meses.

A chapa majoritária da Aliança De-
mocratica é formada pelos ex-

governadores Gilberto Mestrinho para
o governo e Amazonino Mendes para
o Senado e o empresário Francisco
Garcia para vice-governador. Pela
Frented e Oposição Popular Wilson
Alecrim é o candidato ao governo, a
sindicalista Marlene Pardo, vice-

governadora e Félix Valois candidato
ao Senado. Na Frente ainda há dificul-
dades de composição e talvez as ares-
tas possam ser aparadas a partir desta
convenção.

Nesta convenção a Aliança define

também os seus candidatos a deputa-
dos federais e estaduais. Na chapa ma-

joritária e para federal todos os parti-
dos sairão unidos. Para a disputa das
vagas a deputados estaduais os gran-
des lançarão chapa própria, com ex-
cessão do PDC e PMDB que devem tam-
bém se unir nesta faixa, somando com
outros menores. O PFL sairá sozinho
com 36 candidatos, encabeçando a lis-
ta Josué Filho, que é candidato a
reeleição.

Pela frente de Oposição Popular a
maioria dos partidos lançarão apenas
um candidato a federal. 0 PSB, lança o
nome de Serafim Corrêa, o PC do B, de

João Pedro, o PT do sindicalista Ricar-
do Moraes. Apenas o PSDB lançará
mais de um candidato, com a lista sen-
do encabeçada pelo deputado esta-
dual Abel Alves e Raimundo Parente,
ex-senador biônico.

Os partidos da Aliança se reúnem na
casas de shows Super Star, na Cachoei-
rinha, rua Borba e a Frente do Clube
Agrepo, na estrada do V-8. Distantes

geograficamente as duas convenções
deverão movimentar a cidade com ca-
da grupo tentando mostrar que tem
mais força que o outro.

PRN vai sair sem coligação

«A melhor equipe

rumo ao Vestibular/91»

Confira:

MATEMÁTICA: Herivelto e Barroso

PORTUGUÊS: Ribeiro, Víctor, Targino

BIOLOGIA: Jânio e Arkibal

HISTÓRIA: Renier, Carla e Cleomar

QUÍMICA: Rosenval e Armando

GEOGRAFIA: Odilon 
Jr, Edilson e Mont 

Jr.

FÍSICA: Newton

\M

AV. EPAMINONDAS, 497 - 
CENTRO

TELEFONE: 232-0164

FABRICA DE

GELO E

SORVETE ICE'

Gelo em cubo e agora o sorvete natural,

cremoso, vários sabores.

Uma delícia.

VENDAS PARA ATACADO

ATENDEMOS:

Sorveterias ^ Lanchonetes Restaurantes

f Aniversários ^ Indústrias, etc.

AV. CONSTANTINO NERY, N° 670-A
TELEFONE: 232-5472

MANAUS 
- AMAZONAS

0 únicopartido que deve ir só para as
eleições de outubro próximo, o Partido
da Reconstrução Nacional - PRN, do

P/cadente Fernando Collor de Mello,
também realiza a sua convenção no
dia de hoje. A convenção será na Lam-
bateria Soçaite, na Estrada da Com-
pensa, próximo ao conjunto Ayapuá, e
deverá referendar os nomes do empre-
sário Deusamir Pereira para o governo,
do poeta e escritor Jorge Tufic para o
Senado e do médico, pesquisador e
professor universitário ^imão Pecher

para vice-governador.

Segundo Deusamir Pereira a conven
cão será realizada em um local humil
de, cercado de favelas para mostrar o
compromisso do seu partido com as
classes menos favorecidas da socieda
de arnazonense. Ele disse ainda que os
membros de seu partido preteriram
acreditar nos ensinamentos paternos
que dizem que 

'antes 
sozinho do que

mal acompanhado', e como as compa-
nhias políticas não são muito reconaá
vei^ eles preferiram formar uma cha
pa dispondo apenas dos seus próprios
nomes
Deusamir voltou a reafirmar a posi-

çâo do PRN de ser um partido de uma
geração, comprometido com mudan-

?

I Hr
f m

m v v
Dauiamir: opção por um local humilda

T - v-uwi uiuuair

Sas 
políticas e sociais. Para ele a afini

ade de idéias dentro do partido é
mais importante que a viabilização de
uma coligação, que teria pura e simnua «.ouguvau, qUe tena pUra e slm.

Ílesmente 
o objetivo eleitoreiro. Foi

entro desta proposta que o PRN defi-
niu os nomes dos suplentes a senador,
ficando o empresário Alonso Ferrpira

de Souza com a primeira supléncia e o
presidente do Clube da Madrugada Jo-
selder Hildeferro, com a segunda
supléncia.

A convenção do PRN começará às 9
noras e terá o seu ponto alto no final

"í3»11 com 0 Pronunciamento dos
candidatos majoritários, 

que falarão
sobre seus compromissos formas com
a renovação, na presença dos 95 dele-

Sados, 

responsáveis pelo referendum
os seus nomes e dos candidatos a de-

putados federais e estaduais. O partido
irá para as eleições com as cnapas
completas, apresentando 12 candida-
tos a deputados federais e 35
estaduais.

Amazonas Novo só no dia 24

Os partidos que apóiam a candidatu-
ra Mário Frota ao governo serão os úl-
timos a realizarem convenções. Eles se
reunirão no dia 24. último dia de prazo
para a realização de convenções, no gi-
násio coberto do Olímpico Clube, das 9
às 17 horas. Até o momento os parti-
dos que já convocaram seus filiados
para o convenção foram o Partiao So-
ciai Trabalhista - PST, do próprio Má
rio Frota, o Partido da Mobilização Na
cional — PRN, do candidato a vice-

governador, Djalma Castelo Branco e o
Partido Democrático Social - PDS, que
não tem representação na chapa majo-
ritária a não ser pela vaga de 10 su-
plente de senador.

Segundo as convocatórias divulgadas

por estes três 
partidos caberá ao PST,

Indicar o candidato ao govérno, depu-
tados federais e estaduais: ao PMN o
vice-governador, o segundo suplente
de senador, deputados federais e esta-
duais: e ao PDS, o prirneiro suplente de
senador, deputados federais e esta-
duais. O candidato a senador por esta
coligação, denominada Amazonas No-
vo, é o vereador Jefferson Peres, do Par-
tido Social Cristão — PSC.

O grupo de apoio a Mário Frota irá se
reunir em convenção exatamente uma
semana depois das convenções da
Aliança Democrática e Frente ae Opo-
sição Popular, que se reúnem neste do-
mingo. A convenção do Amazonas No-
vo promete ser uma festa para a popu-
laçào, com a presença de simpatizan-
tes da candidatura Frota, além dos de-
legados, que têm a obrigação de refe-
rendar os acordos firmados pelas cú-
pulas dos partidos.

Além dos três legendas que já publi-
caram seus editais de convocação de-
ve apoiar Frota o Partido Trabalhista
Renovador — PTR, do empresário Dissi-
ca Tomaz, isto porque nos seus qua-
dros existem defensores ardorosos da
candidatura, como o deputado esta-
dual Hamilton Cidade e seu candidato
a reeleição e Orlando Cidade, candida-
to a deputado federal. Este partido
chegou a inclinar-se pela candidatura
Gilberto Mestrinho, mas isto quando
Frota e Amazonino Mendes estavam
aliança dos. Como Amazonino acabou

5ornpondo com Mestrinho, o caminho
do PTR parece ser novamente o Ama-
zonas Novo.

w
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ELETRÔNICA

DIGITAL

A MELHOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANAUS

ITALIA BRASIL TETRA!

As emoções da copa você não pode perder.
Leve o seu TV, som e vídeo na Eletrônica Digital.

Garantia de melhor imagem e som.

Atendimento com rapidêz, vendas de peças, antenas, fios etc.

DA-LHE BRASIL ITÁLIA 90.

AGORA,VENDAS E CONSERTOS EM UMA SÓ LOJA.

Av. Castelo Branco, 1574 - Cachoeirinha

FONE 232-5408

VAMOS VIRAR 
O JOGO 

,

Hoje tem convenção da

FRENTE DE OPOSIÇÃO POPULAR

No AGREPO, Estrada do V-8, a 
partir 

das 9 horas.

SHOWMICIO COM: Beth Carvalho, Grupo Carrapicho, Banda Dix,

Célio Cruz, Pereira, Aldísio e Renier.

VENHA PRA ESSA FRENTE.
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Editorial

A 
greue 

dos 90 dias
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PONTO DE VISTA

Mudando de

Plano

Adotada no clima de sereni
dade que é próprio da casa, a

decisão do Supremo Tribunal

Federal sobre liminar, do Pro
curador Geral da República, re

ferente á Medida Provisória
190, desloca para um plano su

perior o debate político aue vi

nha sendo travado nos últimos

dias Passando pela corte cons
titucional. essa discussão poli-
tica é obrigada a reciclar se,

tendo em vista os interesses da
nação, que devem prevalecer
sobre todas as instâncias

A discussão brasileira precisa
urgentemente dessa mudança

de plano Para alguns efeito:,

práticos, entretanto, tem se a

impressão de que ainda esta

mos em pleno processo eleito-

ral, com a troca de tiros entre
correntes opostas

Em determinados setores, es

se corpo a corpo chega a ser

visto como virtude É o que se

poderia concluir do diálogo
travado entre o presidente da

CUT e os ministros da Econo

mia e da Justiça A ocasião

destinava se a estabelecer as
regras de uma possível nego

ciaçâo sobre perdas salariais

Nâo pode haver conversa, en
tretanto, abaixo de um certo
nivel de civilidade O presiden
te da central sindica! faz ques
tâo de provar que nâo obedece
ás regras minimas de convi-

yència, acha que mostra com
batividade quando está sendo
apenas grosseiro

Com isto só se consegue atra
sar a conversa que interessa, e

Sue 

diz respeito ao Brasil mo
erno Esse sindicalismo da pe-

dra lascada simplesmente nâo

percebeu que o mundo está

mudando, e que, se queremos
produzir as riquezas a serem
transformadas em salário alto,
é preciso dar mostras de um

mínimo de inteligêcia

Nâo é só sindicalista que nâo

percebe o enredo da ópera. Per

siste no ar uma moldura men

tal fortemente característica do

período que expirou (felizmen
te) a 15 ae março último Fala

se por exemplo, em dificulda

des do Plano Collor - como se

este fosse mais um dos malfa

dados planos alinhavados em

rápida sucessâó quando o go
verno nâo governava, e cada

ministro arriscava apenas a

própria cabeça quando ataca
va a inflação

Para que também a sociedade
mude ae perspectiva, e enxer

gue o caminho a ser percorri
ao, é preciso entender que este

nâo è mais um plano 
— nem

essencialmente, ou exclusiva

mente, um plano: trata se de

um, projeto ae governo, desti
nado a colocar o Brasil no nível

de funcionamento e de enten

dirnento próprio dos países
modernos
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A greve dos petroleiros constitui o

primeiro sério desafio ao governo
Collor de Mello. Na verdade, trata-se

de greve política, convocada contra o

fato de a direção da Petrobrás haver

iniciado o processo de demissões de

funcionários da empresa sem cônsul-

ta ao sindicato. Sendo política, sua

extensão e duração dependerão da

vontade com que os dirigentes sindi-

cais e a massa enfrentarão a situa-

ção, da mesma maneira que da von-

tade da direção da companhia e do

governo federal em manter sua deci-

são Quem vier a triunfer nessa prova

de força acabará determinando o ru-

mo do processo de controle da má

quina burocrática e do braço empre-

sarial do Estado por pate 
do governo.

Mais do que a batalha parlamentar
em torno da aprovação da Medida

Provisória n° 168, que introduziu a

reforma do sistema monetário; mais

do que o julgamento da constitucio-

nalidade da Medida Provisória n°

190 pelo Supremo Tribunal Federal é

no confronto com os petroleiros que
o governp Collor de Mello definirá

de mudar a fisio-sua rea lisposiçao

nomia política do País.

A bem dizer as coisas, o Executivo

foi apanhado em posição estratégica

fraca, na medida em que diferentes

porta-vozes seus (o líder do governo
no Senado, primeiro, e o ministro dado, pnmeir., _ 

Justiça, depois) haviam antecipado

que as demissões no serviço público
e nas estatais só ocorreriam após ne-

gociações com os sindicatos (essa era

a imposição da CUT para discutir a

questão salarial em geral),

objetivando se com isso evitar se co-

metessem injustiças. Na Petrobrás,

ao que alegam dirigentes sindicais, o

processo de demissões começou sem

nenhum tipo de entendimento. A es-

sa debilidade política da posição do

Executivo, há de acrescentar o fato

de a greve ter sido deflagrada por te-

lefone: bastou que se tivesse conheci-

mento de que em um ponto do Brasil

houvera demissões, para que, por te-

lefone, os dirigentes locais fossem

acionados e a máquina da paralisa

ção posta em movimento. Tem-se, as-

sim, de um lado, um Executivo com

visíveis sinais de descoordenação

político-administrativa; de outro,

uma categoria profissional política-
mente organizada e disposta a fazer

jus ao que dela se dizia nos idos de

março de 1964, do ponto de vista or-

ganizatório: na empresa, estava ins-

talaao o soviet da Petrobrás, que a

dirigia.

A Petrobrás, afora ser o símbolo do

nacionalismo dos anos 50 (resultante

da conjugação de forças politicamen-

te antagônicas, como Vargas, parte

da UDN, comunistas, militares e poii-
ticos apenas nacionalistas, isto é, an-

tiamericanos), transformou-se na

principal peça da estratégia da ocu-

paçáo do aparelho do Estado pela oli-

garquia. As forças mais radicais —

não necessariamente à esquerda no

espectro político 
— entre aquelas que

haviam contribuído para sua cria-

ção, acabaram por assenhorear-se do

controle da empresa, afastando dela

os udenistas da velha estirpe e mes-

mo os que simplesmente acredita-

vam na eficácia econômica do 
'inde-

pendentismo' apregoado pelo nacio-

nalismo de 40 anos atrás. A Petrobrás

tornou-se, da mesma forma que a

Companhia Siderúrgica Nacional,

uma das peças-chave do estatismo.

Por isso, destruir não só o soviet (que

foi imagem criada na agitação pré-
revolucionária de 64), mas também o

mito, é a tarefa mais importante para

quem pretende devolver à iniciativa

privada o comando do processo

econômico.

Não se trata, como a propaganda

Srevista 

em breve cuidará de espa

íar, de privatizar a empresa. Ela é

constitucionalmente um monopólio

e politicamente intocável. Do que se

deve cuidar, nesta emergência, é de

quebrar a cadeia de solidariedade

que a une aos demais segmentos do

capitalismo de Estado burocrático

gue nos domina. É por isso que o des-

fecho da g.eve é politicamente rele-

vante — mais importante do que tudo

que aconteceu até agora nestes quase

cem dias de governo 
— 90 para ser-

mos precisos
Se o governo vier a ceder no con-

fronto com os petroleiros, terá admi-

tido que não tem como fazer face ao

contuDérnio dos burocratas com os

militares da reserva e muitos ada ati-

va que pensam possível fechar o Bra-

sil ás influências liberalizantes da úl-

tima década do século, além de com

empresários que imaginam que será

eterno o desfrute das situações cria-

das pelo nacionalismo oligárquico

dos anos 50. Se, pelo contrário, o so-

viet da Petrobrás vier a impor a sua

vontade à direção da empresa (por-

tanto ao ministro da Infra-Estrutura e

ao presidente da República), estarão

consolidadas as posições da oligar-

quia, e o projeto de privatização das

empresas estatais, as quais, aqui co-

mo na URSS e na Europa Central, con-

duziram a economia nacional ao

quase desastre, terá naufragado.

É por isso, afora os aspectos políti-
cos que se contêm numa vitória dos

petroleiros sobre a determinação do

governo Collor de Mello, que esta gre-

ve é importante. Para ela e seus eiei-

tos, a população deve estar

preparada.

Nova lei 
para 

o ensino

superior

Jorge Konder Bornhousen

A Comissão de Educação do Senado

aprovou há dias, por unanimidade, o

projeto e lei de minha autoria dispon

do sobre os objetivos da educação su

perior no Brasil e estabelecendo crité

rios para a organização e funciona

mento das universidades, tanto ofi

ciais como não oficiais.

Com esta proposição, procurou-se

tratar em separado a questão do ensi-

no superior, sem atrela la à Lei de Di

retrizes e Bases da Educação, como

desejavam alguns, tendo em vista

que uma tal dependência poderia di

latar de vários anos a fixação de re

gras para as universidades. E o ensi-

no superior precisa com urgência de

regras que possam sanar ou prevenir

distorções que prejudiquem 
a sua

qualidade ou dificultem o cumpri-

mento das exigências constitucio

nais quanto a este nível de ensino.

Ninguém desconhece hoje a impor

tância do ensino de 3o grau, princi-

palmente para um país em processo

de desenvolvimento acelerado como

o nosso, que tem de buscar com em

penho o seu lugar entre as nações

que já alcançaram níveis mais altos

de conhecimento científico e tecnoló

gico. Nas instituições universitárias e

faculdades especializadas se formam

tanto os especialistas e profissionais
de elevada qualificação como os pes-

quisadores, cientistas, produtores

culturais e pensadores habilitados a

alarg?r as fronteiras do saber em nos

so meio.

Destaco alguns pontos propostos

que, a meu ver, asseguram a conti-

nuidade e, sobretudo, o crescimento

quantitativo e qualitativo do sistema

de ensino de terceiro grau.

A proposição procura reafirmar e

implementar as diretrizes fixadas na

própria Constituição, que estabele,

em 
principio, 

a liberdade de investi-

gaçao, o plurialismo e idéias e meto

dos de trabalho e a autonomia plena

dus universidades.

O piojeto define as condições de re-

conhecimento de novas universida

des e instituições superiores, descen-

tralizando o processo e, ao mesmo

tempo, assegurando padrões de fun-

cionamento mínimo para essas orga

nizações. Toda entidade nova terá de

ser aprovada pelo Conselho Federal

de Educação, sendo que as universi-

dades oficiais federais serão também

objeto de lei especifica para sua cria-

ção. Quanto às universidades esta-

duais oficiais, passarão a ser autori-

zadas pelos respectivos Conselhos Es-

taduais de Educação, mas afeitos a

considerar as demandas regionais de

ensino e pesquisa.

A descentralização de todo o siste-

ma de educação superior e o funcio-

namento estarão baseados no proces-

so de avaliação do desempenho, sis-

temática, periódica e transparente na

qual se dá a articulação entre o poder

público e a própria comunidade aca-

dêmica, a vista do público.
A lei fixa ainda as regras para a es-

colha dos dirigentes universitários,

de forma a preservar a instituição de

influências estranhas à sua finalida-

de e natureza. A universidade, livre

da tutela estatal, não deve se tornar

campo de ação do populismo 
nem

dependência de partidos políticos. O

sistema adotado, prevendo a partici-

pação de todos os segmentos, garante

a prevalência do voto dos professo-

res, qualquer que seja o método de

escolha dos dirigentes.

O ensino superior entre nós passará
a contar, a partir de agora, com re-

gras claras de funcionamento, adap-

tadas às exigências da instituição co-

mo tal e às condições do meio. É um

passo importante para o soerguimen-

to do sistema e a busca da

excelência.

Jorge Konder Bornhousen escreve às

sextas feiras nesta coluna.

PorumfkL

A Frente de Oposição Popular

enfrenta, hoje, uma crise que
coloca em risco a viabilidade da

candidatura do módico Wilson

Alecrim. Rachas, imposições,

rebelião interna, autoritarismo,

são apenas alguns dos obstá-

culos que deverão ser vencidos

pelos partidos que compõem a

Frente, para que a oposição

possa estar no páreo das elei-

rões estaduais.

Logo de cara, o PT enfrentou
- uma rebelião interna comanda-

da pela Convergência Socialis-
ta que nâo aceita a coligação

da sigla com outros partidos

para disputar o governo do Es-

tado, e indicou o professor uni-

versitário, Aloisio Nogueira, pa-

ra encabeçar a chapa isolada

do partido. A CS prefere man-

ter o velho estilo sectário, que o
PT há tempos vem tentando

abandonar.

Aliás, esse sectarismo fez

com que o sindicalista Ricardo

Moraes, na eleição de 88, ga-
nhasse, mas não levasse. Eleito

para a Câmara Municipal com a

2 
a 

maior votação da capital, Ri-
cardo não conseguiu legenda

para assumir uma das 21 vagas

da CMM.

Impasse.

O impasse criado pela CS de-

verá ser resolvido ainda hoje. O

presidente regional do PT, Ri-

cardo Moraes, conversou, on-

tem, com a direção nacional do

partido. Ele quer confirmar que

a reunião convocada pela CS,

com espírito de convenção par-

tidária, nãó tem validade jurídi-

ca. A direção regional do PT ga-
rante que o partido quer conti-

nuar na Frente de Oposição Po-

pular, apoiando a candidatura

de Alecrim.

A direção nacional ao PT deve
dar'um chega pra lá' na Con-

vergência Socialista. Há pou-
cos dias mandou um recado

claro para os vários grupos
aglutinados no Partido dos Tra-

balhadores: 
'Quem 

não obede-

cer as diretrizes básicas do par-

tido deve cair fora'.

Medindo forças

Cobra criada

PERHI

Reunião.

Amanhã acontece a 1a reu-

nião preparatória para a instala-

ção do Conselho Comunitário

do Estado, criado pelo Artigo

275, das Disposições Gerais, da

nova Constituição estadual. A

reunião será às 19:00 horas, no

auditório do Ciec.

Durante a reunião, o deputado

Luzivaldo Castro (PMDB) autor

do projeto que deu origem ao

Artigo 275, vai apresentar o an-

teprojeto para a regulamenta-

ção do Conselho.

0 Conselho Comunitário está

sendo considerado o 4° poder
no Estado. Dele -participam re-

presentantes de todos os seg-

mentos da sociedade que vão

ter poder de decisão em todas

as discussões que envolvam a

administração do Estado.

Fim de festa.

(Jma simples briga de bar, en-

volvendo um jornalista e a es-

posa de um militar, foi a res-

ponsável pelo acionamento de

um grupo de elite da Policia Mi-

litar, na terça-feira, à noite. A

Polícia de Choque, que normal-

mente só é utilizada em casos

de repressão a ação de grupos
organizados, foi convocada pa-
ra conter os ânimos, no 

'bar 
do

Armando', depois de uma troca

de tapas e insultos entre dois

de seus freqüentadores.

Não deixa de ser contraditória
a ação da PM, neste caso, ain-

da mais quando é pública e no-

tória a falta de policiamento na

cidade.

Ecológicas.

Outra que deve abalar a estru-

tura já combalida da Frente de

Oposição Popular: O PC do B

anunciou, ontem, pela manhã,

o nome da professora e sindica-

lista Arminda Mourão para vice

na chapa de Wilson Alecrim. O

detalhe é que o PSDB, partido
da Frente, até a hora do lança-

mento da candidatura de Ar-
minda, desconhecia a indica-

cão. E mais: pelas reuniões

mantidas entre os partidos da

coligação, o nome mais cotado

para assumir o cargo de vice

era o do advogado Hildeberto

Dias IPSB).

Existem três alternativas ae

explicação para a atitude do PC

do B: ou o partido quis testar a

quantas anda o seu prestígio

dentro da aliança oposicionista

e tentou empurrar o nome da

professora Arminda Mourão,

para ver em que dava, ou sen-

tindo que perderia terreno den-

tro da Frente, principalmente

para o PSDB e PSB, antecipou-

se na indicação para provocar

uma negociação de poderes na

coligação e conseguir melhores
¦esultados. A última alternativa

é que o PC do B, historicamen-

te um partido ousado em suas

decisões, cansou de esperar

pela decisão do conjunto.

0 que pode ter sido apenas

uma estratégia, ou o resultado

de uma atitude impensada, po-
de comprometer definitivamen-

te a candidatura de Wilson Ale-

crim, que ainda nâo conseguiu

se firmar, embora conte com o

apoio do prefeito Artur Neto. A

briga entre os partidos promete

ser violenta.

OS teMas ecológicos, as ques-
tões indígena e fundiária deve-
rão ter destaque nas campa-

nhas dos candidatos ao gover:
no do Amazonas. Focos da

atenção mundial, esses temas

dificilmente serão desprezados

pelos coordenadores das cam-

panhas dos candidatos. Al-

guns, inclusive, irão buscar na
Natureza os símbolos de suas

campnhas, como é o caso do

ex-governador Gilberto Mestri-

nho, que adotou o boto tucuxi.

0 Conselho Indigenista Mis-
sionário (Cimi) e a Comissão

Pastoral da Terra (CPT) man-

dam um aviso para os eleitores:

preparem-se para ouvir um en-

xurrada de discursos demagó-

gicos e nenhuma proposta
concreta.

As duas entidades fundamen-
tam suas previsões em dois fa-

tos: nenhum candidato, até

agora, procurou-as para obter

informações sobre as questões
indígena e agrária no Estado do

Amazonas; o outro motivo, é

que as entidades consideram

os candidatos já conhecidos'uns 
direitistas' que jamais irão

se contrapor aos grupos econô-

micos que têm interesses na re-

gião, principalmente na expio-

ração de madeira e minério, e

na especulação imobiliária.

Contradições.

0 deputado estadual José Ca-

valcanti (simpatizante do PDC)

anunciou. Ontem, sua retirada

da vida pública. Ele agora vai

dedidar-se à criação de peixes.

Cavalcanti, que exerce seu pri-
meiro mandato parlamentar,
depois de conviver com jarara
cas e cascavéis, vai criar tamba-

qui e jaraqui. Uma atividade

que pode ser menos generosa

em suas compensações, mas

com certeza é menos perigosa.

0 município de Maués, reduto

das famílias Michilles e Este-
ves, tem um colégio eleitoral

de 16 mil eleitores, o que seria

suficiente para eleger três de-

putados estaduais. Mas, corre

o rjsco de eleger apenas um —

Humberto Michilles (PDC) ou

Carlos Esteves (PMDB) — isso

em função da pulverização de
voto

Em contrapartida, o município

de Tefé, com 14 mil eleitores,

tem uma concentração de vo-

tos maior e deverá eleger dois
representantes à Assembléia

Legislativa — o ex-prefeito Hé-
lio Bessa (PDC) e Carlos Cunha

(PFL). Luzivaldo Castro (PMDB)
corre por fora para a reeleição.

Senso comum: política, no

Brasil, e principalmente em re-

§iões 
menos desenvolvidas,

efinitivamente não é coisa pa-
ra partidos. Os homens se
bastam.
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Feitoza: 
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social
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Marques desloco

o respeito 
pelo

Câmara: 
prelelto

O reipeioto e ¦ admlraçlo do pre
feito Artur Neto io Legislativo foram
destacados pelo secretário munlcl

pai de Administração, Francisco Ma

3ue», 
ao visitar a Câmara Municipal,

a qual foi preslente de 1983 a 1985
Marques compareceu ao Poder pa
ra acompanhar a votação e discus
sâo do projeto de lei n° 32/90, orlun
do do Executivo, que dispõe sobre o
reajuste dos servidores e, se questlo
nando, responder e explicar as de-
núclas da edllldade

O secretário Marques ficou satlsfel
to porque a o projeto de lei foi apro
vado na Íntegra, sem receber posl
clonamentos contrários Ex-
vereador, Marques sempre teve com
a Câmara um ótimo relactonamen
to, Igualmente ao prefeito Artur Ne
to que, tendo sido paralamentar na
esfera federal, devota ao Legislativo

grande respeito, como o proprlo se-
cretárlo de Administração destacou

Francisco Marques destacou como

pontos Importantes do decreto-lei
aprovado pela Câmara o reajuste ás
funções gratificadas, bem como car-

gos comissionados, assim como
referiu se á política salarial do pre
feito Artur Neto com destaque para
a implantação do Plano de Cargo e
Salários que beneficiou o fundoná-
rio público municipal.

Utilizar a Constituição da União das Repúblicas Socla-

listas Soviéticas como base para resolver um dos mato-

res problemas urbanos de Manaus , o das Invasões, po
de nfto parecer uma boa salda para quem se emociona

quando defende o atual sistema político brasileiro, co-

mo é o caso do Juiz aposentado José Ribamar dos Anjos

Feitoza. Ele disputa noje, na convenção da Aliança De-

mocràtlca, uma vaga de candidato a deputado estadual
com outros nomes que pregam promessas aparentemente

multo mais atraentes, mas, na realidade, muito menos

práticas.
Feitoza, 61 anos, duas faculdades, parte agora para uma

carreira política que tentou sufocar na própria consclên-

da, sem conseguir. Ê um pesquisador social, que tenta

se transformar em legislador buscando realizar o ideal

que foi se formando dentro de um aprendizado que teve

como sala de aula exatamente a magistratura, «onde des
filam como em uma telinha de televisão, a miséria, o

abandono, e a ignorância, como causas da desagregação
social que vem colocando o mundo, o Pais, e especifica
mente o Amazonas, na situação em que se encontra».

Sarvlço Nblleo

Filho do Oficial de Justiça Leonel Alves Feitoza, José Ri

bamar aprendeu com o pai o gosto pela aprimoração da
educação. Com mais sete irmãos (e três agregados, como
faz questão de completar), ele começou no serviço público
como servente do então Departamento de Saúde Públi

ca, em 1943. Leonel morreu em 46 mas dona Rosa dos An-

os Feitoza segurou a bandeira que o marido havia des-

Fraldado, mostrando-se uma mulher extremamente se-

gura. «Simplesmente extraordinária», lembra Feitoza

Aluno do colégio Dom Bosco, José Ribamar concluiu em

48 o Curso Comercial Básico, antes de entrar para a Es
cola Agrotécnica de Manaus, que seria, agora, o curso de

agronomia. Trabalhou como portuário e depois entrou

por concurso para a Secretaria de Economia e Finanças

(atual Sefaz). Admitido como fiscal, saiu como Contador

Geral do Estado. Também foi estatístico do IBGE e secre-

tário de Economia e Finanças de Boa Vista, em Roraima

O curso de Direito foi feito de 68 a 72. Advogado, em 76

Feitoza estava nomeado como juiz para a comarca de Bo-

ca do Acre, onde passou dois anos Depois veio para o
Careiro e em 83 era promovido para a 2* Entrâncfa, sen-

do designado para a Vara do Juri e Execuções Criminais,

transformada no ano seguinte na 1* Vara de Execução

Criminal. Durante esse período, foi convocado por três

vezes para atuar nas Câmara Criminais com plenas prer-
rogativas, participou do curso de Direito Cível na Escola

Superior de Magistratura Nacional e tomou parte em inú-

AUTO PEÇAS SOUZA

Agora em dois endereços à sua disposição:

MARTRIZ: Av. Castelo Branco, 2215

Fone: 611-5038

FILIAL: Av. André Araújo, 63 Estrada

do Aleixo. Fone: 611 
-2406
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MINIFRENTE VW 3.000,00
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Tropical Buffet Ltda.

ampliando seu campo de atividades, aceita

encomendas de Lembranças confeccionadas

em Parafina e Papel vegetal para

aniversários de 15 anos e infantis.

Lembranças com flores artificiais em

Clubes e Igrejas.

AV. TARUMÃ, 922 ^ FONE: 233-4675

MANAUS - AMAZONAS

BARSA

Uma enciclopédia d* nível universitário com o mõxlmo de

Informações relevantes s atualizadas sobre todos os assuntos.

16 volumes

8.700 páginas

7.000.000 de palavras

7.000 artigos especiais

80.000 referências

8.400 ilustrações I - IM 
~ 

655 mapas

22.000 referências

geográficas

135 temas culturais

específicos em

41 planos de estudo

ÚNICA NO GÊNERO

Completa s atual ^ Fâcll ds Consultar

16 Volumes Cartografia

Conhecimento organizado Estudos

PromoçAo Especial para Manaus 50% de Descontos

em até 7 prestações fixas. Aceita-se todos os cartões de crédito.

Temos Enciclopédia MIRADO R.

Maiores informações com JesuB fone: 232-9339
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meros congressos e conferências Mas foi como titular
da 9' Vara de Assistência Judiciária Gratuita que sua idéia

de partir para uma carreira política tomou corpo e ga
nhou realmente consistência. «Ali, o juiz tem contato ai-
reto com o povo», explica
Pesquisador social pela própria natureza de sua função

- implica na investigação dos crimes e das causas que le-

vam a infrações contra a sociedade o juiz José Ribamar

dos Anjos Feitoza viu desfilar diante de si problemas so
ciais de alta envergadura, nascendo dal o questionamento
do porquê da periferia sempre figurar como área de maior

inaice de delitos Na sua opinião, a falta do lar hemogê-

nico, a deficiência de escolas, e o ambiente familiar atual-

mente conturbado, são fatores que podem levar ao cri-

me. «E o juiz não fica insensível diante de cada um des-

ses detalhes», garante.
Feitoza coloca a completa inexistência da utilização da

televisão para debates que rebusquem a fundo a reali-
dade das conturbaçôes sociais e, ao contrário, a massifi

cação que se verifica em cima da violência, como esti-

mulos a pratica de crimes Diante disso e admitindo que
o homem é ávido de crescimento dentro da sociedade sem

atentar para os meios necessários a essa subida, ele co-

bra a urgência de uma tomada de posição para uma mu-

dança de situação imediata Ressaltando que essa seria

uma cobrança acima do nível estadual, Feitoza não dei-

xa d.e colocar a incoerência de um menor de 18 anos não
ter direito a carteira de motorista, quando tem direito a

escolher seus representantes pelo voto, inclusive o pre-
sidente da República.

Legislador - Para José Ribamar dos Anjos Feitoza, os pro-
blemas que afetam atualmente a sociedade merecem um

PST - PARTIDO SOCIAL TRABALHISTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Diretório Regional do Partido Social
Trabalhista — PST vem nos termos do seu respectivo

estatuto e em consonancia com a Resolução n° 16.347

de 27 de março de 1990, do Tribunal Superior Eleito-
ral — TSE CONVOCAR os senhores convencionais de-
vidamente habilitados para a CONVENÇÃO REGIONAL,

a realizar-se no dia 24 de iunho de 1990, das 09:00 ás

17:00 horas, no Ginásio Coberto do Olímpico Clube (Av.
Constantino Nery), nesta cidade, para deliberar sobre
a seguinte:

ORDEM DO DIA:
— Escolha dos candidatos a Governador, Deputado

Federal e Deputado Estadual, que concorrerão sob a

legenda do K7T as eleições de 03 de Outubro de 1990;

— Leitura e Aprovação da FflOPOSTA DECOLIGAÇAO
PARTIDÁRIA, firmadas pelas executivas Regionais e

Comissões Regionais Provisórias dos Partidos

— Outros assuntos de interesse Partidários.

Manaus, 12 de junho de 1990
Carlos Abner de O. Rodrigues

Presidente Regional

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL
POS - AM

Edital de Convocação

O Presidente do Diretório Regional do Partido Demo-
crático Social — PDS AM, vem nos termos do seu res-

pectivo Estatuto e em consonância com a Resolução
n° 16.347, de 27 de março de 1990, do Tribunal Supe-
rior Eleitoral — TSE, CONVOCAR os senhores conven-
cionais devidamente habilitados para a CONVENÇÃO

EGIONAL, a realizar-se no dia 24 de junho de 1990
omingo), das 09:00 as 17:00 horas, no Ginásio Co-

erto do Olímpico Clube (Av. Constantino Nery), nes
ta cidade, para deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:
— Escolha dos candidatos a 10 Suplente de Sena-

dor, Deputado Federal, Deputado Estadual, 
que 

con-
correrão, sob a legenda do PDS, às eleições de 03 de
outubro de 1990;

— Leitura.e aprovação da PROPOSTA DE COLIGA-

ÇAO PARTIDÁRIA;
— Outros assuntos de interesse partidários

Manaus, 12 de junho de 1990

João Torres de Souza
Presidente em exercício do Diretório Regional-AM

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN

Edital de Convocação .

Presidente do Diretório Regional do Partido da Mo-

bilízaçâo Nacional — PMN, vem nos termos do seu res-

pectivo Estatuto e em consonância com a Resolução

n° 16.347, de 27 de março de 1990, do Tribunal Supe-

rior Eleitoral — TSE, Convocar os senhores convaíicio-
nais devidamente habilitados para a CONVENÇÃO RE-

GIONAL, a realizar-se no dia 24 de junho de 1990 (do-
mingo), das 09:00 às 17:00 horas, no ginásio coberto

do Olímpico Clube (Av. Constantino Nety), nesta cida-

de, para deliberar sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA:

— Escolha dos candidatos a Vice-Governador. a 2o

Suplente de Senador, Deputado Federal e Deputado Es-

taaual, que concorrerão, sob a legenda do PMN, às elei-

ções de 03 de outubro de 1990;

— Leitura e aprovação da Proposta de Coligação
Partidária, Firmada pelas Executivas Regionais e Co-

missões Provisórias Regionais dos partidos
— Outros assuntos ae interesse partidário.

Manaus, 12 de junho de 1990

Sebastião Pereira Corrêa
Presidente Regional

trabalho cada vez maior, exatamente desta mesma so-

ciedade, mas dentro desse trabalho é necessária a pre-
sença de um legislador. Dal ter se decidido a disputar uma

vaga de candidato para a Assembléia Legislativa pelo <

PMDB Ele acha que sua experiência de 50 anoa no ser-

viço público representa capacidade de, pelo menos, ten-

tar a busca de soluções para os vários problemas sociais.

Feitoza lembra que, quando fiscal da Secretaria de Eco-

nomla e Finanças na administração de Francisco Mon-
teiro de Paula, aurante o governo de Danilo Matos Areo

sa, ele provou que a «escassez de arrecadação tributária

no Estado era conseqüência da ausência de uma flscali-

zação dirigida para pontos estratégicos, que poderia lm

pedir a entrada e salda de barcos paraenses carruados

ae mercadorias e sonegando impostos na fronteira de noa-

so Estado»
Feitoza não tem dúvidas de que o Amazonas não exer-

ce atualmente seauer 50% de sua capacidade tributária,
exatamente por falta de uma fiscalização mais eficlen

te, e lembra que sua concepção não é a de um governo
fiscalista, que maltrata os comerciantes, estes mesmos

comerciantes que não passam deagentes repassadores

dos impostos, pagos, na realidade, pelos consumidores
«Eles acabam se tornando simples negociantes de allquo-

tas», garante o candidato, com a experiência que diz ter

adquirido na rotina diária de visita a lojas da Zona Fran-
"".cilmente 

o cliente sinte se preocupa com
fiscal, colaborando

o preen
com a

sonegação.
Reforma agrária, para José Ribamar, é uma utopia Um

meio encontrado pela Igreja e pelos partidos da esquer-

da para «desestabilizar o sistema vigente no Pais e atrair

a atenção do resto do Mundo contra o Brasil Ele explica

sua decisão de buscar uma vaga como representante do

povo do Amazonas na Assembléia Legislativa, embora

sabendo que o intelectual de caráter bem formado — co-
mo se considera — não é bem aceito pelo povo, com o

valor que acredita possuir pela experiência na magistra

tura. E faz questão ae salientar: «Não desejo comprar cons-

ciências e sim conseguir oportunidade de mostrar minha

capacidade de trabalho, em busca do ideal que me move».

Outra coisa Feitoza faz questão de salientar Ele está ao

lado de Gilberto Mestrinho porque os dois são da mes

ma geração, conteporâneos «Gilberto é um homem inte-

ligente, que jã mostrou é que pode ser feitp quando foi

prefeito de Manaus, onde inaugurou a era do asfalto. Co-

mo governador, ele quebrou o protocolo. Foi ao povo,
saindo do gabinete, iniciando uma nova fase política no

Amazonas Cuidou da educação, da infância, e a Balbi-

na Mestrinho, maternidade onde nunca houve necessi-

dade de um cartão para atendimento, -é uma das maio-

res provas desse cuidado. Auxiliou os necesssitados sem

se utilizar da política do sacolâo Uma ajuda sempre sé

ria. onde a criança foi respeitada Gilberto deixou obras
definitivas em todos os quadrantes da Amazônia. Pelo

seu passado há recomendações e o presente induz a

acompanhá-lo porque o futuro vai provar que ele nova-

mente será um grande governador», concluiu

Azize diz 
que política

de demissão é um blefe

A politica de demissões para enxugamento de má-

quina administrativa do governo federal é um ble-

fe. O número de demitidos é simbólico, não cor-

responde as necessidades para a contenção do dé-

ficit público, 
os crtérios para as demissões nâo fo-

ram t>em definidos e os servidores atingidos rece-

bem até quatro salários minimos, enquanto os ma-

rajas continuam e continuarão intocáveis. O obje-

tivo do governo é apenas o de afrimaçáo para po-

der exigir da sociedade maiores sacrifícios, en-

quanto já a sacrifica na qualidade de serviços en-

senciaig prestados. . . , .
Esta avaliação é da deputada deferal Elizabeth

Azize, que representa o PDT nas Comissões de

Constituição e Justiça e de Serviços Públicos na Câ-

mara Federal. Segundo a deputada apesar do de-

creto 99.234, que define as demissões, ser regula

metade da Medida Provisória da Reforma Adminis-

trativa, aprovada no inicio do governo Collor 
pelo

Congresso Nacional, a Comissão de serviços Publi-

cos não está de braços cruzados diante da política

draconiana do governo de demitir servidores ope-

rosos e proteger os marajá. Segundo ele, o secretá

rio-de Administração, João Santana, tem apenas

mais esta próxima semana para comparecer á reu-

nião da Comissão para prestar informações sobre

as demissões sob pena de ser processado por cri-

me de responsabilidade. .
Beth Azize disse que quer saber quais toram os

critérios do governo para determinar a demissão

de funcionários de orgão como a Sucam e a Fiesp

que prestam um serviço de grande importância pa-

ra a coletividade e na região Amazônica são fun-

damentais para a população, dando assistência na

área de saúde. No caso da Fundação Sesp a depu-

tada ressaltou o fato desta instituição ser a man-

tenedora da única Escola de enfermagem na re-

gião, que agora corre o risco de fechar. As demis-

sões se levada a cabo pelo governo irá inviabilizar

a prestação de serviços de saúde na região, segun-

do entende a deputada, atingindo mais uma vez

a população mais carente e mais distanciada dos

maiores centros. Os maiores prejudicados serão os

interioranos.

INCOERÊNCIA

A deputada diz que o governo federal é incoeren-

te porque ao mesmo tempo em que opta pela de-

missão de servidores de baixos salários, que ba-

tem o ponto e prestam serviços diretos àcoletivi-

dade, deixa à margem os graduados, de grandes

salários, que se demitidos representariam de fato

uma grande econimiaa, porque são ociosos e con-

somem com seus salários grandes somas de recur-

sos federais. Ela também questiona o fato do go-

verno não ter cobrado dos estados e Municípios

moralidade administrativa e ressalta que depois

que goi promovido o leilão dos carros oficiais as

repartições públicas federais, tanto em Brasília co-

mo nos estados estão alugando carros, represen-

tando um gasto maior para os cofres federais do

que a manutenção da sua frota.

Azize lembrou ainda as demissões nas universi-

dades. A seu ver um pais que dispensa 30% da sua

inteligência, quando precisa melhorá-la o ampliá-

la, não está procurando 
soluções, mas sim agra-

vando os proDlemas já existentes. No caso do Ama-

zonas a demissão no setor de saúde também afeta

a educação porque se demissões na Funbdaçâo

Sesp a escola de Enfermagem de manaus irá fe-

char, deixando de formar Enfermeiros e auxilia-

res de enfermagem. Também ficará afetado o tra-

balho de controle de endemias que é desenvolvi-

do pela Sucam o Fesp, como da malária e leishi-

maniose. Lembra a deputada que em alguns mu-

niciios a Fesp é o único agente de saúde e hoje já

enfrenta uma carrência ae 150 servidores para

atender às necessidades das populações
interioranas.
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RADIO BARE

AN STEREO

A 
pioneira 

da Amazônia Ocidental, integrando

toda a Região através do som stereo, com

10 Khi de 
potência.
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Lixo: 

prefeito 

anuncia solução

Festival

Marquesiano 6

educativo

F.stá pronto o 18° Festival

Folclóroco Marquesiano,

elaborado pela Unidade

Educacional de Sáo Rai
inundo, trazendo danças e

cores, música e alegria, re-

vivendo as raizes culturais

do Amazonas e dos povos
do mundo A coordenação

do festival traz uma novi-

dade este ano, o evento nâo

3erá 
competitivo, resgatan

o o caráter educacional da

manifestação

Com o patrocício da Pre-

feitura Municipal de Ma

naus, do Governo do Esta

do do Amazonas através da

Emamtur e Secretaria de

Educação e Cultura, entida-
des beneméritas e outros, a

diretora da Unidade Irmã

Nair de Souza Varela, reve

la que o objetivo maior do

festival é a educação e a

cultura e que cada vez mais

o aluanado vê com respon*

habilidade a realidade da
ança, estudando seu his-

tórico e surgimento até o

momento de entrar no

palco.
Este trabalho comunitário

evolve não só alunos, pro-
fessores e ediretores das es

colas, mas toda a comuni-
dade de São Raimundo, são

praticamente seis mil pes
soa por noite de festival,

onde a comissão de organi-

zação do festival buca a

harmonia na educação pa-
ra que haja acertos na ais-

ciplina, durante e evento e
iue ele corra tranqüilo.

Além de ocupar o tempo

ocioso dessa junventuae,

que se ocupa com a arte, es

se tipo de iniciativa não

permite a intremissão dos

meios viciosos na escola

Muitas das danças regio-

/lais apresentadas foram'pesquisadas 
pelos próprios

professores aa Unidade, co

mo o professor José Noguei

ra, arte educadora, que ln

casável e impagável, traz

dentro de si a raiz de um

folclórista nato, que se
emociona a cada dança co

mo um verdadeiro artista,

ou a professora Lhubiça e

muitos outros.

A construção de dois aterros sani

tários e a Implantação de um prolr-
to piloto de reciclagem de lixo to-
ram anunciadas pelo prefeito Artur

Neto, que está muito preocupado
com o problema do lixo em Ma-

naus Ao comentar o assunto, Neto

afirmou que a Prefeitura também

está estudando um sistema de trata

mento para o lixo hospitalar e deve-

rá, nos próximos dias, ter sob intet-
ro controle a situação da lixeira

existente no Km 10 aa rodovia Ma

naus Itacoatiara

O problema do lixo em Manaus

nâo se resume ne simples coleta de
lixo no centro comercial e nas ruas

dos bairros periféricos, lembrou o

prefeito. Neto sabe - e fez questão
de frisar bem este aspecto, numa

reunião que manteve com empresá

rios lojistas — 
que a destinação fi-

nal do lixo é prioritária para equi

cionar, uma vez que sem dar ao lixo

um tratamento adequado e um

aproveitamento racional, a PMM

estará facilitando o surgimento de
lixeiras viciadas e desperdiçando

recursos que podem ser o abtidos

através aa industrialiazaçâo de

resíduos.

Artur não admite mais que o cen-

tro da cidade seja ocupado por
monturos de lixo, como ocorria no

inicio de sua administração. Ele
lembrou que, naquela época, Ma-

naus era um único depósito de de-

trltos que se acumulavam por todas

as calçadas e mencionou os esfor-

ços de sua administração para re-

verter aquele quadro degradente.
'Hoje — informou — a cidade é llm-

pa todas as noites e mesmo ae aia
existem equipes de garis amon-

toando o lixo em locals pré-
determinados, mas só podemos en-

trar com os carros coletores à noite,

por causa do transito de veivulos e

pedestres'.
Mas só recolher o lixo não está

sendo suficiente, porque o que sai

do centro nem sempre vai para lo-

cal adquado, dai a necessidade de

construir aterros sanitários obede-

cendo a técnica modermas de pre-
servação de mananciais e proteção
à saúde da população. 

'Estamos 
de-

finido os locais', disse o prefeito aos

empresários, que tomaram conhe-
cimento tamDem dos planos para a

reciclagem do lixo e a destinação do

lixo hospitalar.

Espondendo a uma pergunta de

um empresário, sobre o fato dos

carros coletores muitas vezes des-

pejarem detritos nas ruas por onde

nwamhArtur 
disse que isto se deve

alta de carros compactadores, o

que obrigava a remoção de lixo em

caçamba. Mas assegurou que as

empresas coletoras estAo adquirin-

do frotas novas de compactadores
— os conhgecidos carros kuka —

que substituirão as caçambas, aca

bando com esse embaraço de 
'cole-

ta que limpa sujando'.

Por sugestão aos empresários, a

Prefeitura deverá implantar uma

campanha educatica sobre os pro-
blemas de lixo, através dos meios

de comunicação, na qual se 
pedirá" 

i Integral eque a populacao de integral apolo

na proposta de implanta?fto e ma,-
nutencao do proieto que colocara

Manaus á altura da sua importan-
"cia turística.

Usina da Urbam vende adubo

3

  _ _ 
A mina r«clcla o lixo » o trantlorma «m adubo orgânico porá o* pro

A comunidade de São Raí

mundo tem tradições desde

o inicio do século; com

Buas 
pastorinhas, quadri

ias, Diras, pássaros, bum-

bás, e outras danças que
aniavam as noitadas da

época. Com o passar dos

anos o que era realizado

nas ruas. passou para o pá
tio interno dos colégiod

(nos dias de hoje o festival
recobra o carater comunitá

rio e se apresenta no Cam

po da Amizade, Alberto a

toda população de Ma

naus) É imenso o trabalho

de toda essa comunidade

que se prepara desde o ini-

cio do ano letivo com ensi
no, como uma imensa Ofi

cina de Dança e Música,

onde os brincantes apren-

de passaou capazes de su-

perar até profissionais da

dança. Nos dias que antece

dem o festival, é que pode
mos avaliar o quanto é va
loroso é esta festa. È no cli

ma da concentração dos

brincantes, no pátio do

Marquês, que encontramos

a verdadeira emoção da be

leza, que vai desde a cidade

com o conjunto, ao senti-

mento de equipe... a preo
cupaçâo com cada detalhe:

o ensino de um passo, um

momento de expectativa

antes de entrar no tablado

que muitas vezes se extre-

mece com o vigor das

danças

Este é um festival que da
da a sua qualidade deveria

figurar na programação ofi

ciai de eventos tanto da

prefeitura como da Eman

tur muito deste grupos foi-

clórocos marquesianos já
se apresentaram em even-

tos ae outras cidade brasi
leiras, levando a qualidade
do alunado de Sáo Raimun

do e do Amazonas.

O Festival inicia no próxi-
mo dia 21 do corrente a

partir das 20 horas e se es

tende até o dia 24 contando

com as seguintes danças:
Ciranda de Tefé Jacundá,
Rio Grande do Sul, Afro bra

sileira, Catira do Centro Sul
e Argentina, Organizadas

pelo prof. Nogueira (Escola
Marquês de st. Cruz, Esta

dos Unidos, Dança da Tur

aula, Casamento na roça,
Xaxado, Balaçak (colégio S

Luiz de Gonzafa) Líbia e Di-
va na Roça (Colégio Melo e

Póvoas), Israel (St. Antônio)

Tribo Dos Tartanos (caceti
nho), Sassaricando na Roça

(colégio Antônio Biten
courtle muitas outras.

A Usina de Compostagem da UR-

BAM (comumente conhecida como

Usina de Lixo) situada à Av. Brasil,

no bairro da Compensa, encontra-

se capacitada para atender a de

manda de qualquer quantidade de

aubo rogânico adequado ao supri-

3iento 
aa praça comercial do Esta

o. nas áreas de floricultura, oleri-

cultura, capineiras, etc. Esta afirma-

ção foi prestada pelo Diretor-

Presidente da Ürbam, engenheiro

Júlio Verne, ao adiantar ainda que
os interessados poderão adquirir na

Usina, adubo orgânico para vasos

âe 
plantas, jardins e adubo refina

o enriquecido com nitrogênio, fós-

foro e potássio, além de adubo orgâ

nico puro, em sacos de 50 quilos.—Segundo 
Júlio Verne, a Usina-de Li-

xo está conceituada hoie, à nível de

empresa privada, produzindo com

uina equipe operancional reduzida,

sob o .comando do engenheiro An
tônio Strosky, retratando uma per-

gectiva 

otimista para tornar-se em

reve, uma fonte auto-suficiente de

recursos, desposta a aumentar a

sua arrecadação para fazer face aos

compromissos decorrentes às des-

pesas com a mão-de-obra racionali-

zada que possui e, ainda, custear to-
da a manutenção dos seus equipa-

mentos com seus próprios recursos

financeiros.

É indiscutível — disso o Presidente

da Urbam — 
que a filosofia implan-

tada na administração municipal,

pelo Prefeito Artur Neto, possibill-
tou a Empresa Municipal de Urba-
nizaçáo conduzir a Usina de Lixo á

um 
patamá 

elevado, ápto portanto,
á solucionar a carência enfrentada

pelos responáveis dos proietos agri-

colas que se ressentiam ae fata de

estacagem de adubo orgânico no

Amazonas.

PROCESSAMENTO DO LIXO 

O professor de tratamento do lixo

comercial e doméstico destinado à

Usina — 
que produz o adubo orgâni-

co — é eletromecânico, seguido de

fermentação natural da matéria.

Após esse processo, todo rejeitado
ao lixo é transportando para o ater-

ro do Km-19 aa estrada Am-10, o

que significa dizer 
que 

a incinera

ção de todo material é processada
no mesmo dia e, em conseqüência,

a Usina não lança na atmosfera,

qualquer substância capaz de po-
luir o meioambiente.

Além da programação do adubo

orgânico — disse júlio Verne — a

Usina de Lixo separa e produz tam-

bém papelão e plástico prensdados
em faraós de 200 quilos e outros

materiais reciclados que são retira-

dos do lixo, como os metais ferrosos

(latas de flandre e não ferrosos Alu
minio e cobre) prensados em blocos

de 50 quilos prontos para serem

comercializados.

Todo esse produto encontra-se à

venda na usina de Lixo e, no mais

—curto espaçode têmpora Urbam vai

instalar diversois pontos de vendas

em algumas áreas da cidade, com o
objetivo de facilitar a compra solici-

tada pelos consumidores. Além des-

sa prestação de serviços à área agri-

cola, a Usina colocará à disposição

das empresas outras contribuições

como a conservação de jardins,
áreas verdes, podagem, etc.

Lojistas apoiam

urbanizar centro

Resultados bastante pro-

veitosos estáo sendo aguar-

dados para a urbanização

do centro comercial de Ma

naus, a partir de aliança

formada pelo prefeito Artur

Neto e os empresários lojis

tas da cidade. Reunidos no

auditório da Associação Co-

mércial do Amazonas, eles

chegaram a um entendi-

mento e selaram um açor-

do de colocação mútua que

resultará na implantação

de um projeto de recupera-

ção urbanística da cidade.

Participaram da reunião

com Neto representantes

da Associação dos Exporta

dores, Clube dos Diretores

Lojistas, Federação do Co

mécio e Associação Comer-

ciai Assessorado pelo se

cretário de Limpeza Públi-

ca, Ailton Soares, o prefeito

discutiu demoradamente

os problemas do centro co

mercial, como trânsito,

vendedores ambulantes e

lixo comercial, que prejudi

cam o visual da cidade se

de da Zona Franca conside

rada pólo turístico da Re-

gião Norte.

O presidente da Associa

çâo Comercial, Douglas de

Souza Lima e o amazonólo-

go Samuel Benchimol pedi-

ram ao prefeito explicações

sobre o sistema de Câmara

de Copensaçào que a PMM

pretende impor ao trans-

porte coletivo de Manaus

Ambos argumentaram que

existe a possiblidade de o

programa nâo dar certo por

falta experiência, recursos

técnicos e humanos para

fiscalização.

O prefeito Artur Neto fez

uma demorada explana-

çâo, lembrando tudo o que

aconteceu em sua adminis-

tração com relação ao

transporte coletivo. Ele de-

mosntrou que a implanta-

çâo da Câmara de Compen-

sação — método usado pelo

prefeito Jaime lener, de Cu-

ritiba e adotado pela prefei-

tura Luiza Erundina, de Sáo

Paulo, pode representar a

única saída para Manaus

no setor de transportes de

massa

O pi^feito disse que há

tempos está aparelhando a

EMTU — Empresa Munici-

pai de Transportes Urbanos
— 

para aquela finalidade.
'Fizemos 

concurso público

para os fiscais da EMTU,

realizamos treinamentos e

vamos remunerá-los des-

centemente exatamente pa-
ra que não haja corrupção

que compromete o êxodo

do projeto', destacou Artur

Neto.

Além disso, ele informou

que a EMTU possui um

banco de dados sobre o se-

tor, tais como os passagei-
ros/dia, a quilometragem

das linhas e a realidade so-

bre o quadro do sistema de

transporte coletivo.

Quanto ao projeto de ur-

banização do centro comer-

ciai, técnicos da Prefeitura,

assessorados pelas entida-

des comerciais, trabalha-

râo num projeto que dentro

de alguns meses, deverá co-

meçar a ser implantado, re-

presentando a padroniza-

çâo de calçadas, desobstru-

São 

das áreas de circulação

e pedestres e outras medi-

das que visam disciplinar a

área comercial.

L

Denuncie o crime,a violência e a

corrupção no

IE NÀ

i programa

COMIO CRIMfc NÀO COMPENSA

de Segunda a Sexta-feira das 13 às

15h pela RÁDIO BARÉ,

na apresentação do radialista

NONATO SILVA

o filho da dona Iracema,

falando a verdade nua e crua,

doa a quem doer.

SPRINGER AMAZÔNIA REFRIGERAÇÃO S/A

C0CMF 09.827.963/0001-71

Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação

Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem

em Assembléia Geral Ordinária, no dia 22 de junho
de 1990, às 10 horas, em nossa sede social sita a rua

Içá, n° 145, Prédio II, Distrito Industrial, nesta Cidade

cie Manaus, a fim de deliberarem sobre a seguinte Or-

demdo Dia:
a) Exame, discussão e votação do Relatório da Ad-

minlstraçâo e das Demonstrações Financeiras, referen

te ao exercido social findo em 31 de dezembro de
1989;

b) Deliberar sobre a destinação do lucro liquido do

exercício social, encerrado em 31 de dezembro de

1989;
c) Aprovar a correçfto da expressão monetária do Ca

pitai Social;
d) Aumento do Capital com Incorporação de reservas

do Capital Social;
e) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Outrossim, comunicamos que se encontram à ais-

posição dos Senhores Acionistas na sede social e en-

aereço acima citado os documentos de que trata o ar

tigo 133 da Lei 6404/76

Manaus, 15 de maio de 1990
Mário Amato

Presidente

Compensa beneficiada

no 
programa educativo

A Brigada da Alfabetlzaç&o Adul-

ta, programa educativo lançamen-

to pelo prefeito Artur Neto. chega

este sábado à noite ao bairro aa

Tipe

ilralanalfabetismo, que conta com

uma ação conjunta das Secretarias

de Obras e da Educação do Munici-

pio, 
inaugura neste sábado num

barracão comunitário, na rua Ma-

naus, o primeiro núcleo, com a

participação de 25 alunos.

Com o início das aulas marcado

para a próxima segunda-feira dia

18, às 19:30 sobre 
para 

150 o uni-

verso de alunos cobertos pela Bri-

gada. que hoje já antige 10 comu-

nidade em toda a Manaus. A coor-

denadora do projeto em exercício,

Regina Lúcia Garcia, disse ontem

que é objetivo do prefeito Artur Ne-

to atingir todas as comunidades

onde haja grnade número de pes-

soas que nâo conseguiram con-

cluir seu primeiro grau ou as pri-

meiras sérios elementares.

Ela voltou a salientar que e muito

fácil uma comunidade tomar parte

da Brigada, bastando um líder se

dirigir à sede da Secretaria Munici-

pai ae Educação, na rua Lauro Ca-

valcante, cenfro, e expor a vontade

desta comunidade em possuir o

curso, que geralmente é efetivado

em cinco meses. 
'Se 

a comunidade

possui um local e voluntário para

servirem como monitor, o núcleo

que depende muito das lideranças

comunitárias e de pessoal que ne-

cessita de complemento educativo

nas séries ao primeiro-grau',

sublinhou.
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Brasil 

garante 

classificação

jormm. do mmocio

Tabárez diz

que time vai

render mais

Vtrona — O técnico

uruguaio Oscar Tabá-

rez sorriu depois de

ler os jornais italia-

nos, que destacaram

o fraco desempenho

da Espanha e a irrita-

çào ae seu técnico,
Luizito Suárez. 

'Os 
es-

panhóis náo jogaram
mal. Nossa equipe é

que teve uma exce

lente atuação e não

deu chances ao adver

sário', argumentou o

treinador uruguaio. E
a expectativa ae Tabá

rez é de um rendi-

mento ainda melhor

hoje contra a Bélgica,

em Verona. Ostolaza

está recuperado de

uma contratura mus-

cular e, se náo apre
sentar problemas no

coletivo de hoje, será

escalado.

Oscar Tabárez insis-

te em realizar treinos

secretos. Na partida
contra a Espanna, ele

ficou decepcionado
apenas com a lenti-

dão de Ruben Pereira

no meio-de-campo. O

meia, que pode ser

contratado pela Lazio,

não foi bem na mar-

cação nem ajudou o

ataque. O problema,
no entanto, deve ser
resolvido com a volta

de Ostolaza, que é ti-

tular desde a Copa

América, no ano pas-
sado. E, se não surgir

nenhum imprevisto,

esta será a única aJte-
ração, apesar de Alza-

• mendi também não

ter conseguido bom
desempenho.

Tabárez não acredita

que a Bélgica seja

agressiva. Espera um

adversário cauteloso
e armou um esquema

para evitar que Scifo

tenha espaço para fa-

zer lançamentos. Da

parte do Uruguai es-

pera mais velocidade

nos contra-ataques e

tranqüilidade nas fi-
nalizações. 

'São 
raras

as oportunidades de

gol e não podemos fa-

lnar', afirmou.

Ruben Sosa conti-

nuou, ontem, tentan-

do explicar o pênalti

Sue 
perdeu contra a

spanha. 
'Não 

há na-

da de anormal em co-

meter um erro', disse

o jogador, que conti-

nua sendo o cobrador

preferido 
de Oscar Ta-

Dárez. Sosa foi muito

bem marcado contra
a Espanha,a princi-

palmente no primeiro
tempo e sofreu mui-

tas faltas. Contra a

Bélgica, espera ainda

mais dificuldades.

Belgas temem

jego velez dos

uruguaios

Verona — A Bélgica é

lider isolada no Gru-

po E, com dois pontos

ganhos, e estará cias-

sificada para a próxi-
ma fase se vencer o

Uruguai hoje, em Ve-

rona. O técnico Guy
Thys acompanhou a

partida entre uru-

guaios e espanhóis e

parece não ter ficado

muito satisfeito com

o q u e v i u .

Impressionou-se com

a velocidade da equi-

pe de Oscar Tabarez

nos contra-ataques e

pode alterar seu time

para melhorar a

marcação.

Thys elogiou o de-

sempenho da seleção

belga na vitória dian-
te aa Coréia do Sul,

mas argumenta que
cada jogo tem uma

característica e, por
isso, ninguém é titu-

lar no seu time. 
'O

Uruguai tem uma

equipe bem mais
ofensiva do que a Co-

réia e talvez seja pre-
ciso mudar alguns jo-

gadores para evitar

problemas', afirma o

treinador, que não

quis dar os nomes dos

que correm o risco de

perder o lugar entre

os titulares

Turim, Itália - Com a vitória de

jm a zero sobre a Costa Rica,

ontem no Estádio Del Alpi, a

seleção brasileira tem noven-

ta por cento de chances de se

classificar em primeiro lugar

no seu grupo (Grupo C). O Bra-

sil contínua mostrando falhas

no ataque pois inúmeras vezes

os atacantes brasileiros chega-

ram ao gol adversário e não

conseguiram concluir. Logo

aos aos 30 segundos do pri-

meiro tempo Alemão dá um

chute rente a trave do bom go-

leiro Conejo. Um minuto de-

pois Careca cabeceia na trave

depois de uma confusão na

área costarriquenha.

O Brasil continuou pressio-
nando a Costa Rica que não

chegou ao gol de Tafarel em

nenhum momento durante os

90 minutos de jogo. Aos 20 mi-

nutos, Branco cobra o escan-

teio e Careca toca na bola e co-

loca na rede, só que pelo lado

de fora. Um minuto depois,

Valdo dá um forte chute ras-

pando a trave. Novamente Vai-

do, aos 24 minutos, chuta uma

bola que poderia ser o primei-

ro gol do Brasil, mas ela aca-

ba desviando no zagueiro da

Costa Rica.

O gol veio, finalmente, aos 33

minutos, depois de um lateral

cobrado por Jorginho ao esti-

lo europeu, a bola bate nas

costas de Mozer e Muller com-

pleta com um sem pulo des

viando no zagueiro Gonzales e

morrendo no fundo da rede.

Aos 38 minutos o goleiro da

Costa Rica faz uma bela defe-

sa depois do chute de Branco,

cobrando falta próximo a

grande área.

No segundo tempo, o Brasil

voltou disposto a liquidar a fa-

tura, e a um minuto Ricardo

cabeceia uma bola na trave.

Dois minutos depois Dunga

num belo chute de fora da

área também quase amplia o

marcador. Uma nova bola na

trave agora por intermédio de

Miller depois de escorar um

cruzamento de Jorginho pela

direita. A maior oportunidade

de fazer o segundo gol aconte-

ceu logo aos doze minutos

quando Careca interceptou

uma bola mal atrasada por
AÍ AnioPA moc nôn CAIIOP-iVlUillClVJ lliuo, íiuu owttvv

concluir.

Mozer não joga na quarta-

feira, contra a Escócia, pois re-

cebeu o segundo cartão ama-

relo, e na opinião do treinador

Sebastião Lazaroni, Ricardo

Rocha será seu substituto.

Al Unser 
Jr. 

nega correr na F-l

O lider do Campeonato

Mundial de Fórmula Indy, Al

Unser jr., negou que esteja

negociando a sua transferên
cia para a F-l com a Wil-

liams. Unser disse que este-

ve na Inglaterra no último

inverno apenas para visutar

o país e conhecer as equipes.
'Falei 

com algumas equipes,

mas não há nada acertado

para testes ou coisa desse ti-

po'. disse, colocando uma

pedra sobre a primeira gran-
ae fofoca do mercado ae pi-
lotos da têmpora norte-

americana. Falta agora saber

se Michael Andretti fará

mesmo um teste na Bentton

e se a Alfa Romeo vai conse

guir fechar um contrato com

Michele Alboreto, como vem

sendo anunciado pela im-

prensa italiana.

Unser Jr. é o homem a ser

vencido na quinta etapa do

Mundial de Indy, que acon-

tece domingo em Detroit,

com transmissão direta da

TV Bandeiras a partir das

14h. Com duas vitórias em

quatro provas disputadas^ o
'pequeno 

ÃT parece ser õ

mais sério e sortudo candi-

dato ao título da categoria

norte-americana. A sorte

mostrou que está do lado de-

le na última etapa do cam-

peonato, disputada no cir-

cuito oval ae Milwaukee,

quando o líder Michael An-

dretti errou no cálculo de

consumo de combustível e

ficpu sem gasolina a duas

voltas da bandeirada.

A mesma sorte que parece

correr ao lado de Al Unser

assa longe da equipe Pens-

e, do brasileiro Emerson

Fittipaldi e dos norte-

americanos Rick Mears e

Danny Sullivan. Até agora,
os carros de Roger PensRe so

conseguiram terminar em

primeiro a prova de abprtu-

ra em Phoenix, vencida

t

por
lar-

gando na frente, os Penske

acabaram sempre batidos

l

pelos Lola/Crevrolet. Na pro-
va mais importante de toaas,

as 500 Milnas de Indianópo-

lis, Fittipaldi chegou a lide-

rar 117 das 200 voltas antes

de ser prejudicado por pro
blemas de pneus e perder
duas posições.

Nos treinos oficiais de cias-
sificação que começam hoje

TUDO SOME OGPDE DETROIT

Circuito urbane d* Detroit

Oi 64 volta» na pista de duos
milhas • molo. 4.023 m; totalizando
257.44 km.

» é• plata: 1 min28»5) 2 dt
Mkhool Andretti com Lola/Ch«vrol«t
•m 1909.

Nl« potUlow om 99: Mkhotl
Andretti (recorde oficial).

Veeceto em tf: Emerton Fittipaldi
com Pen»ke/Chevrol«t Pc18.

Ut$ 1 mllhAo.

Carttcterifltkas 4o circuito: A pista
que a Fórmula Indy usa em Detroit é
o mesmo circuito que a cidade criou
pora a F-l Troto-se de um troçado
urbano típico, de boixo velocidode
cheio de curvas com ângulo de 90

grous e sem nenhuma área do
escope. Quase não existem pontos
de ultrapossagem embora isso nfo
represente o pior problema para os
pilotos. A maior dif kuldode que elos
encontram sâo as tompas de bueiros,
altas demais, que batem no fundo
dos corros desequilibrando as móquinos e
compromentendo as suspensões.

em Detroit, a Penske tem

duas missões a ralizar. Uma

é provar que seus carros po-
dem ser tão fáceis de guiar

quanto os Lola numa pista
onde, teoricamente, os car-

ros ingleses se adaptam me-
lhor. Os Lola são menores

que 
os Penske e por isso ten-

ciem a se adaptar melhor a

uma pista cheia de curvas

como a de Detroit A segunda

missão da Penske é dar a Fit-

tipaldi a sua primeira vitória

na temporada. 
'Emmo' 

está
em terceiro lugar na classifi-

cação geral do campeonato,

com 12 pontos de desvanta-

gem em relação ao líder.

Apesar de ser ainda a primei-
ra metade da temporada é

conveniente que o piloto
brasileiro comece logo a ven-
cer antes que Unser dispare

ainda mais na liderança.

Os pilotos que visitaram a

pista da capital do automó-

vel não gostaram do que vi-

ram. Segundo Raul Boesel,

que ontem passeou pelo cir-

cuito, o asfalto está muito
ruim e as tampas de bueiros

chegam a ficar até três dedos

acima do nível do piso, o que
representa um sério risco pa-
ra as suspensões. Em alta ve-

locidade e com os tanques

cheios, os carros batem mui-

to np chão. Se uma dessas
batidas coincidir com a tam-

pa de um bueiro, as suspen-

sões podem ficar afetadas.
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Ação fiscal contra os camelôs

JOHNM lio rOMMFMK)

Rhodia lanço no

morcado filme

do sinalização

A Rhodia está ini-

ciando a comercial!

zação do Terkron

MTO, um filme de po-

liéster translúcido,

para impressão de le-

tras e desenhos de si-

nalização O produto
pode ser utilizado, en-

tre outras finalidades,

em placas e cartazes

de trânsito nas cida-

deü e estradas, publi-
cidade, outdoors, le

treiros de itinerários

de ônibus e até propa-
ganda eleitoral.

Segundo Leoclidlo
Minetto Júnior, chefe
do Departamento

Terkron da Rhodia, o
filme de poliéster
apresenta vantagens
em relação aos mate-
riais empregados nor-
malmente em sinali-
zaçâo. 

'O 
Terkron náo

rasga, permitindo até
20 mil dobramentos,
não deteriora, man-
tendo a transparência
constante, e possui
grande resistência
mecânica, proporcio-
nando ao usuário um
trabalho dealtaquali-
dade', destaca
Leoclidio.

Sem mencionar detalhes, o se

cretário de Economia e Finanças

da Prefeitura, Cláudio Corrêa, ln-

formou que está sendo progra

mada uma ação fiscal envolven-

do a Urbam e a Semef para, nu

ma operação conjunta com a Se

cretarla ae Fazenda do Estado,

estabelecer normas coibitivas ao

comércio de aparelhos eletroele-

trônicos, confecções, calçados e

até gêneros alimentícios, como

café, açúcar e óleo comestível

nas calçadas do centro comercial

zonafranquista

A medida será adotada em fun-

çâo de criticas feitas através da

imprensa responsabilizando a

Prefeitura pelo comércio clan-

destino nas calçadas de Manaus.

Com efeito, a PMM já fez levanta-

mento técnico desta situação e

sabe quem são os comerciantes

que fornecem mercadorias sob

consignação para os camelôs, o

que aumenta desordenadamente

o número deles no centro
comercial.

Entretanto, Cláudio Corrêa jus
tlflca a aparente apatia da PMM

para o problema das mercado-

rias comercializadas sem expedi-

ção de nota fiscal, afirmando

que esta fiscalização não é com

petência do município e sim da
Sefaz. Como a Prefeitura, através

da Urbam, vem trabalhando pa
ra ordenar o centro retirando os

ambulantes para mini shopps

instalados nos bairros, será feita

a fiscalização 
pela 

Sefaz, com

apoio logístico da PMM.

Entendimentos preliminares já
foram mantidos entre a Prefeitu

ra e a Secretaria de Fazenda esta

dual e a Urbam está programan-
do e planejando a operação que
ainda não tem data para ser de-

flagrada. 
'Mas 

não está havendo

omissão' - diz o secretário da

Semef.

O preteito Artur Neto foi quem
recomendou os entendimentos

com a Sefaz para fazer a fiscaliza-

ção que deverá redundar na

apreensão das mercadorias ex-

postas irregularmente, bem co-

mo na autuação das empresas

comerciais aue fornecem o abas-
tecimento das bancas de came-

lôs 
'É 

recomendável que quem
esteja exercendo esse comércio

ilegal e burlando o fisco esta-

dual, além de contribuir para tu-'

multuar o centro, pare antes da

punição', avisou o secretário

Cláudio Corrêa.

Empresários brasileiros e da

Venezuela reunidos em Manaus

A intensificação do intercâmbio

comercial entre a Zona Franca de

Manaus e a Venezuela é o objeti
vo maior do Encontro Empresa

rial Brasil Venezuela que será

realizado nesta terça-feira, a par
tlr das 9:00 horas, no auditório

da Suframa.

O encontro aberto ao público,
será presidido pelo governador
Vivaldo Frota, juntamente com o
superintendente Leopoldo Peres

e contará com a presença de au-

toridades presidentes de entida

des de classe, empresários dos

setores comercial, industrial e

agropecuário, além da imprensa

e técnicos da Fucapi e Fuçada.

Após a abertura oficial, os em

presários ouvirão palestras a se

rem proferidas pelo assessor téc

nico da Suframa, professor Ad

milton Salazar, que abordará te

mas ligados às particularidades
e potencialidades da Zona Fran

ca de Manaus e os rumos do mo

delo face ás novas medidas eco
nômicas do Governo brasileiro

Além disso, falarão, ainda, o pre
sidente da Associação dos Expor

tadores da ZFM, Célio Vale, que
abordará os problemas do trans-

porte na região e o escoamento

da produção regional; e o primei
ro vice-presidente da Câmara de

Comércio e Indústria Brasil-

Venezuela, Arturo Brillemburg,

que 
falará sobre as potencialida-

oes da economia venezuelana.

Na parte da tarde do dia 19, os

empresários irão visitar várias

empresas do Distrito Industrial

de Manaus, para conhecer o está-

gio do desenvolvimento tecnoló-

gico dos empreendimentos aqui
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MANAUS-AMAZONAS

Parlamentares na Suframa

Em visita de cortesia o sena

dor Aluizio Bezerra (do Acre

zonas)

(Roraima) estiveram na Sufra-

ma 
para 

reafirmar ao superin-

tendente Leopoldo Peres So-

brinho o seu apoio às ações do

órgão na Amazônia Ocidental.

O superintendente disse-lhes

que considera fundamental

que as bancadas de todas as

unidades da região se unam

em torno de propostas que
realmente ofereçam alternati-

vas de desenvolvimento capa-

zes de não só fixar o homem

no seu local de origem, como
também de promover a me-

lhoria do nível de vida, sobre-

tudo no interior do Estado.

Os parlamentares
colocaram-se à disposição da

Suframa e de seu superinten-

dente em defesa de pleitos

que interessem à área da Zona
Franca junto ao Governo Fede-

ral e dentro do Congresso Na-

cional onde todas as questões
de grande relevância são am-

piamente discutidas.

Ao agradecer a visita, Leopol-

do Peres Sobrinho disse estar

convençido de que a adminis-
tração da Zona Franca de Ma-

naus exige a participação não

apenas da classe empresarial,

como também da classe politi-
ca de toda a área da Amazônia

Ocidental, onde seus benefi-

cios são sentidos através da

implantação de projetos in-
dustriais e agrícolas.
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a pioneira do Norte

instalados e a linha de produtos
fabricados na ZFM. No dia 20,

ele6 estarão fazendo contatos

com empresários em suas enti-

dades de classe e no dia 21, reto-

3iam 
os trabalhos técnicos na se-

e da Suframa, com exposições

do superintendente adjunto, Ma-

nuel Silva Rodrigues. Ainda pela

manhã, a comitiva visitará a Fu-

capi e ouvirá palestra a ser profe-
rida pelo diretor-presidente da

entidade, José Fernando Pereira

da Silva.

Cláudio Corria. Mcrotárlo municipal d»

Economia • Finança*

Governo diz 
que 

corrigirá

dívida com setor agrícola

SratMa - O ministro da Agricultura e Reforma Agrá

ria, Antônio Cabrera, disse que o Governo discutirá

esta semana com o Banco do Brasil uma solução pa-
ra o problema da falta de pagamento dos financia-

mentos agrícolas. A equipe econômica trabalha em

duas propostas. A primeira determina que o agricul-

tor terá sua divida corrigida pelo percentual de re-

muneração da caderneta verde. E a segunda estabe
Iece a realização de leilão para convertera dívida em

cruzados novos para cruzeiros com um deságio de

aproximadamente 41%. O deságio será a diferença

entre o IPC e o BTN de março.

Antônio Cabrera detende que a melhor solução se-

ria o Tesouro arcar com o ônus da diferença. A ina-

dimplência, que levará o Banco do Brasil a um gran
governo. decidiude prejulzo. aconteceu porque o i

corrigir a dfvida dos agrlcultores pelo IPC de mar?o

(84.32%). enauanto os produtos foram reajustados

pelo BTN de 41,42%.

Nesta segunda-feira começa a funcionar no Minis-

tério da Economia a Comissão de Crédito Rural, for-

mada por 
representantes do Banco do Brasil, Banco

Central, Febraban, Ministérios da Economia e Agri-

cultura. A reavaliação do Imposto Territorial Rural

(ITR) é um dos principais assuntos da pauta. Cabrera

observou que ná grandes distorções na cobrança do

tributo. Donos de grandes propriedades chegam a

pagar impostos no valor de Cr* 200 e Cr$ 500.

Na reunião com a ministra Zélia Cardoso de Melo

ficou acertado que o imposto — agora recolhido pelo
Ministério da Economia — será repassado à Confede-

ração dos Trabalhadores na Agricultura (Contag)
imediatamente. Desde março os sindicatos rurais

não recebem a parcela do ITR que lhes pertence.
Durante a reunião, foi aprovada a proposta de su-

gerir aos secretários de Fazenda que 2% do ICMS ar-

recadado com a comercialização dos produtos agri-

colas em cada Estado sejam repassados a um fundo

que financiará 
"optantio.

Pecuaristas denunciam

'manobra' 

do Frigomasa

Os pecuaristas do município de Parintins e arredo-

res estão dispostos a fechar seus negócios, dizendo-

se insatisfeitos com a comercialização do gado da re-

gião que vem sendo feita entre eles e a Frigomasa. É

que os negócios náo apresentam bons rendimentos

para os produtores que têm seus lucros reduzidos

em até 70% do total comercializado. Segundo denún-

cias de um pecuarista que não quiz se identificar, te-

mendo represálias, a empresa baixou o preço do

quilo da came, comercializada pouco antes do Plano

Collor, de NCzJ 80 
para 

NCz$ 75, além de ficar com

20% 
do total bruto de um animal, alegando que a re-

uçáo é para cobrir o peso perdido com partes sem

valor comercial do boi.

um pecuarista afirma que, dois dias antes da insta-

laçâo do Plano Collor — no dia 14 de março —, levou

40 reses para o corte no matadouro da Frigomasa,

em Parintins. Ele alega que o peso médio de seu ga-

do era de 350 quilos, tendo animais de 4 anos de ida

de com até 600 quilos. Os animais foram pesados pe-
los funcionários da Frigomasa e atingiram o total ae

14.285 quilos. Esse número era dividido pela metade

e, depois, multiplicado pelo valor do quilo para ser

comprado pela empresa.

Desse modo, o pecuarista já entrava no negócio

acumulando um 
prejuízo 

de NCz$ 535.650, valor es-

se responsável pelas perdas acumuladas com o peso

da buchada, visceras, couro e mocotó, produtos sem

muito valor comercial. Mas os prejuízos náo param

ai. Com os animais parados de 20 a 35 dias e sendo

mal alimentados, o peso do boi é bastante reduzido

e o que antes valia NCzJ 1.070.515 foi vendido a

NCz$ 235.750, restando para o pecuarista um magro

lucro de NCz$ 301.900. 
"Não 

dá para continuar num

negócio em que gastamos muito tempo e dinheiro

com vacinas e rações, que custam muito caro. Tenho

um total de 183 reses, mas creio que não vou ter con-

dições de mantê-las", desabafa o indignado

pecuarista.
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EXPERIÊNCIA E QUALIDADE
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Um 
programa 

inteiro

com os sucessos que você

mais 
gosta 

do Rei.

Na Rádio Baré, Roberto Carlos tem
um espaço exclusivamente seu.
Nele, o comunicador Augusto Pantoja
conversa pelo telefone com suas fãs,
apresentando seus maiores sucessos e
comenta fatos marcantes de sua
carreira.

Participe deste programa através do
telefone 237-2500, solicitando música
ou enviando mensagens de amor.

nAIMOS 

o

DE SUCESSO
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Oovtmo Insista

sai colocar os

CPsiwinoicado

Braallki - A ministra

da Economia, Zélla

Cardoso de Mello, afir-

mou que o programa
de colocação dos Cer-

tificados de Privatiia-

çâo (CPs) vai ser man-

tido e não fere a Cons-

tltuiçâo. Indagada so-

bre um parecer do

Banco Central que

questiona a constitu-

cionalidade da aquisi-

çâo compulsória dos

CPs, Zélla respondeu:
— Uso nâo existe.

O documento nAo só

existe como foi deixa-

do no banco traseiro

do carro do presidente

do BC, Ibrahim Bris,

estacionado em frente

ao Ministério, e a prt-

meira página foi lida e

copiada com faclllda-

de pela imprensa. Im-

portantes assessores

do Ministério da Eco-

nomla confirmaram

que, nele, a compra

obrigatória dos CPs é

considerada

inconstitucional.

O presidente do BC,

ao contrário da minis-

tra, náo procurou ne-

gar a existência do do-

cumento, até porque

teve de voltar para
apanhá-lo no carro e

constatou que os jor-
nallstas já o haviam

descoberto.

Exportações 
já 

reagem

depois ao Plano Collor

tos deveráo ser feitos metl.ante a

apresentação de declaração da

empresa, caso o viajante ainda se

encontre no Exterior.

As despesas deverão enquadrar-

se nos limites previstos para via-

I;ens 

de negócios, os quais estipu-

am diárias de US$ 250 a US$ 400.

Adicionalmente a esse montante,

os viajantes-exportadores poderão
ainda adquirir o equivalente a

US$ 4 mil no mercado de câmbio
flutuante. E as despesas no Exte-

rior não estão mais sujeitas à ve-

rificação pelo Banco Central, co-

mo ocorria anteriormente.

A medida do Banco Central vem

beneficiar as empresas exportado-
res que possuem cartão ae crédi-

to, permitindo-lhes o uso conti-

nuado dessa facilidade nas via-

gens de negócios.

Com a possibilidade de usar o

chamado dinheiro de plástico, in-

ternacionalmente aceito e reco-

nhecido, o empresário de menor

porte agora pode enfrentar com

mais tranqüilidade os encargos

necessários. E ao aumentar suas

exportações, ele conseguirá man-

ter o nivel de sua produção, evi-

tar as demissões de funcionários
e colaborar para o não-

agravamento do quadro recessivo

que se desenhou no Pais.

NMm im I «I«M> éê (MM CmN* tapraMitol
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Comérdo exterior se recupera

Mo - O lado externo da eco-

nomla brasileira está bem

melhor que 
o Interno. Em-

bora o câmbio a Cr$ 55,50

por dólar seja insuficiente,

segundo os empresários, pa-
ra dar rentabilidade á expor-

taçâo de alguns produtos,
sobretudo industriais, a ver-

dade é que as vendas ao Ex-

terior retomaram seu ritmo

3ormal 

mais rapidamente

o que se previa e dflo segu

rança ao Governo para pro-
mover as aberturas das im-

portaçóes. Em abril, a recei-

ta cambial gerada pelas ex-

portações 
chegou a USf

2,536 bilhões, superior á do

mesmo mfts do ano passa-
do, e em maio, espera se, de-

Se 
ter sido maior do que a

o mès anterior.

A retomada das exporta-

ções é reconhecida pelo pre-
sldente da Associação de Co-

mércio Exterior do Brasil,

Marcus Vinícius Pratinl de

Moraes, que lodo depois da

edição do Plano Collor se

queixava da «baixa remune-

ração proporcionada pela
taxa de câmbio» (no dia 19

de março o dólar foi cotado

na abertura a CrS 38). Mas

em alguns setores, como o

automobilístico e o de calça-

dos, as vendas não se nor-
maiizaram. Noutros, com o

da carne bovina, estão

paralisadas.
As importações também se

recuperam, mas ainda não

se vêem os efeitos da libera-

çâo de 1.500 produtos antes

Íiroibidos, 
porque suas tari-

as aduaneirasloram eleva-

das. Mas o Governo preten-

de divulgara partir de 1° de

julho metas e prazos para
redução das tarifas. Segun-

do o chefe da Coordenadoria

de Tarifas, Honórlo Kume, a

partir de julho só o Imposto

ae Importação regulará a

entrada de mercadorias no

Pais e a alíquota poderá os-

cllar segundo se julgar
conveniente.

Se a recessão se agravar, o

saldo comercial poderá ul-

trepassar a previsão oficial,

USS 16 bilhões. pois a que-
da da atividade conduz a

uma redução das importa-

ões de matérias-primas e

;a<

pri
no Exterior para sobreviver.

Embora qs exportadores re-

clamem do câmbio, da falta

de financiamento e das ele

vadas despesas portuárias,
recuperam-se as vendas, e o

quadro das exportações dos

principais produtos é o

seguinte:

So|a - O volume de farelo

exportado é 30% maior que
o do ano passado. Caem os

volumes de óleo e grão. A

Coordenadoria de Intercâm-

bio Comercial (CIC) prevê re-

ceita de US$ 2,8 bilhões.

Vllculoa - Em abril 
já 

ren-

deram USS 240 milhões,
24% menos que no ano pas-
sado, mas em maio o resul-

tado deve ter sido melhor.

Suco do laranja - O preço de

venda do Brasil, USS 2.045

or tonelada, é quase o do-

ro do que vigorava antes

de dezembro, quando uma
:eada arrasou a produção
la Flórida. A receita cambial

P1
Ul

?
bi

revista para este ano é

fSSl bilhão.

SldorOqlcos - As vendas su-

blram depois da reação do

câmbio e a Companhia Side-

rúrgica Nacional bate recor-

de de exportação. Para agos-

to está garantida a coloca-

çâo de 160 mil toneladas.

Cafl - Com o preço exter-

no abaixo do interno, as

vendas são lentas e os ex-

portadores Insistem na rei

vindicaçâo de um câmbio

mais alto. A receita prevista,

por enquanto, é USS 1,5

bilhão.
Fapol o coluloss - As expor-

tações têm sido prejudica-
das pela sobretaxa imposta

pelo governo americano,

uma retaliação ao não reco

nhecimento de patentes in

dustriais no Brasil. Mesmo

assim, as vendas vão bem e

a receita da celulose chegou

a USS 220 milhões em abril,

ficando 10% acima da con-

tabllizada no mesmo mês

do ano passado.
Cornos - As exportações de

frango vão bem, mas as de

carne bovina estão paralisa-
das, por causa, segundo os

empresários, da taxa de

câmbio e do aumento do

preço no mercado interno.

Fumo - São boas as vendas
tanto de matéria prima

quanto de cigarros e charu-

tos e o faturamento espera-

do é de CrS 570 milhões.

Máquinas o oqulpamontos -

Com a redução dos investi-

3lentos 
no Pais, a indústria

e bens de capital vem au-

mentando suas exportações.

Nllton Bota

Passado o choque traumático

inicial, que atingiu todas as ativi-

dades do Pais após a edição do

Plano Collor, as exportações mos-

tram uma reação, que pode ser
medida nos números divulgados

recentemente em estatísticas da

Companhia Docas do Estado de

Sâo Paulo. Segundo esse dados,

durante o mês de abril, o volume

de embarques para o Exterior che-

gou á casa de 1,33 milhão de to-

neladas, superando em 500 mil to-
neladas os números de idêntico

período do ano passado. Essa rea-

çâo já era esperada, porque, com
—a redução na liquidez e conse—

üente retração em alguns merca

os, empresários dos setores mais

afetados iriam buscar alternativas

para colocação de seus Drodutos.
A exportação sempre foi e conti-

nua sendo uma desejável fonte de

receitas, não só para a empresa

que a pratica, que ainda vè sua

imagem crescer junto ao consu-

midor brasileiro, mas também pa-
ra o Pais como um todo, 

que 
ne

cessita muito da entrada de divi

sas em moedas fortes. Só que as

pequenas e médias empresas en-

trentam mil e uma dificuldades

na hora em que tentam se voltar

para a exportação.

O comércio exterior surge como
solução inteligente. Mas, para

quem ainda nâo é do ramo, é pre-
ciso estudar cuidadosamente as

várias opções que aparecem. De

qualquer forma é necessário via

jar e verificar in loco as especifi-

cações exigidas pelos comprado-

res estrangeiros, que invariavel-

mente são muito mais rigorosos

do que os nacionais. ,
Visando facilitar a vida do exe-

cutivo que viaja a negócios, o Ban

co Central do Brasil vem criando,

desde 1986, mecanismos que tor-

nem viável o uso de cartões de

crédito empresariais no Exterior.

Quem já 
viajou a negócios sabe

aas dificuldades encontradas

quando nâo se tem um cartão.

Alugar um veiculo é quase impôs-

sível. Os hotéis exigem pagamen-

tos adiantados. Em cada pais, no-

vas conversões de moedas etc. Re-

centemente o Banco Central edi-

tou uma nova circular regulamen-

tando a matéria e estabelecendo

normas que buscam facilitar a vi-

da dos pequenos e médios expor-

tadores. Por essa circular (n°
1.566, de 22 de janeiro), o BC re-

solveu facultar às empresas ex-

portadoras brasileiras, titulares de

cartão de crédito, e então registra-

das no Cadastro dos Exportadores

e Importadores da Carteira do Co-

mércio Exterior (Cacex), efetuar o

pagamento das faturas de cartão

ae crédito através da aquisição de

moeda estrangeira no mercado de

taxas flutuantes. A autorização

abrange todas as empresas expor-

tadoras e permite a compra da

moeda estrangeira para pagamen-
to de despesas com viagens ao Ex-

terior de seus dirigentes e

funcionários.

O pagamento pelas empresas da
fatura relativa a despesas no Ex-

terior deve ser realizado em moe-

da nacional nos bancos que man-

tenham convênio com a empresa

administradora de cartão de cré-

ito e deverá usar a taxa de câm-
io do mercado flutuante aplicá-

vel no dia, estabelecida pela ins-

tituiçáo bancária em convênio

com a empresa administradora

do cartão. Os referidos pagamen-
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Festival Folclórico |

Uma aventura em Parintins

Parintins 

(Wilson 
Nogueira -

Enviado Especial) - 
Quem

imaginar que Parintins se

resume, como opção turísti-

ca, nos três últimos dias de

festival folclórico — 28, 29 e

30 de junho 
—, 

quando nati-

vos e visitantes se entregam

ao ritmo do bailado dos bum-

bás Garantido e Caprichoso,

está completamente engana-

do. Recomenda-se Parintins,

também, como um perfeito
divâ para urbanôldes à procu-
ra de ar puro, vegetação exu-

berante e um contato mais

próximo com a vida dos nati-

vos da várzea e terra firme, os

caboclos. Vale lembrar que

os deslocamentos para fora

da cidade ainda são dificulto-

sos, mas satisfatoriamente

compensadores se o turista

for cio tipo aventureiro.

A aventura, na realidade, co-

meça nos deslocamentos das

capitais mais próximas

(Belém-PA e Manaus-AM) pa-
ra Parintins. Só se chega aqui

por avião ou barco. A única

empresa que serve a cidade

com vôos diários é a Trans-

portes Aéreos da Bacia Ama-

zônica (Taba), cuja manuten-

São 

dos seus equipamentos é

uvidosa. Por ser mais bara-

to, o barco de linha é o trans-

porte 
mais usado pela popu-

lação de baixa renda. O tre-

cho Parintins-Manaus-

Parintins custa Cr$ 2.400,00 e

Cr$ 2.000,00 nas viagens de

primeira e segunda

categorias.

A viagem de barco é sufo-

cante. O serviço de bordo é

péssimo e as embarcações

sempre navegam superlota-

das de cargas e passageiros. O

trecho Manaus/Parintins é

feito, pela maioria dos bar-

cos, em 20 horas e Parin-
'tins/Manaus 

em 34 horas. Há

barcos zarpando dos dois por-
tos todos os dias. Sem muito

esforço,, o interessado terá in-

formações sobre os barcos

que fazem as viagens mais rá-

pidas. Como a quantidade de

camarotes é reduzida, a

maioria dos que opta por esse

tipo de transporte dorme em

redes, Um conselho: guarde
em lugar seguro os seus

pertences.

Todo esse sufoco, de avião

ou barco, é compensado

quando 
o visitante pisa na

ilha Tupinambarana. Os pa-

rintinensçs são extremamen-

te cordiais. Quem chega al-

Suns 

dias antes do festival e

ispõe de cruzeiros, terá à

sua frente um leque de op-

ções para praticar um turis-

mo bem em ritmo de aventu-

ra. Não há infra-estrutura Da-

ra deslocamento. Tudo pôde
ser feito de forma improvisa-

da. 
'Mas 

vale a 
pena', reco-

menda a secretária de Turis-

mo do município, Soraya Co-

hen, também dona da única

Nência 

de turismo da cidade,
cara o visitante terá os en-

saios dos bumbás nos cur-

rais. Cada bumbá reúne, em

média, duas mil pessoas que
se entregam à dança.

'Mas 
nem só de boi vive o

garintinense,', 
insiste Soraya.

or estrada, há acesso aos la-

Sos 
que circundam os fundos

a cidade, formando um

enorme criatório natural de

espécies raras da fauna regio-

nal. Entre os mais importan-

tes estão os lagos do Macura-

ni e Perananema. Torna-se

imprescindível uma visita ao

Itauna, um castanhal de ár-

vores gigantes e centenárias.

O mais interessante é o conta-

to com o homem nativo. Nu-

ma visita organizada com an-

tecedencia pode-se até fazer

uma demonstração de como

é produzida a farinha de

mandioca regional, a chama-

da farinhada. Os deslocamen-

tos são de, no máximo, qua-

tro quilômetros. .

Para quem prefere viagens

um pouco mais longas, mas

nunca por mais de um dia voadeiras, Soraya Cohen re-

quando feitas por lanchas comenda uma visita à Vila

Amazônia, onde os migrantes

japoneses fizeram residen-

cias em 1931 para desenvol-

ver projetos agrícolas traça-

dos pelos governos do Brasil

e Japão. 0 casario está em rui-

nas mas presenciá-lo é mer-

gulhar nos meajidros da cul-

fura milenar da civilização

oriental. Isto sem talar nas

lendas que os caboclos cria-

ram sobre os japoneses, que
abandonaram a Vila Amazô-

nia para se embrenhar nas

matas quando perseguidos

pela campanha anti-nazi-

fascita dos alianos na Segun-

da Guerra Mundial, entre

1944 e 1945. Corre entre os

nativos a informação de que
os japoneses construíram

enormes túneis e abrigos pa-
ra se protegerem dos possi-
veis ataques inimigos.

Outro lugar belo e bucólico

é a comunidade da Valéria,

um pequeno povoado forma-

do por 
duas comunidades de

agricultores — Boca da Valé-

ria e Santa Rita. Esta distante

de Parintins a uma hora de

lancha. Valéria é famosa por
registrar constantes apari-

ções de Objetos Voadores Não

Identificados (OVNIs). apeli-

dados .pelos caboclos de
chupa-cnupa. Foi nos OVNIs

da Valéria 
que 

o escritor ama-

zonense Márcio Sousa encon-

trou inspiração para escrever
'A 

Ordem do Dia', uma sátira

mordaz às atividades burles-

cas do exitinto Serviço .Nacip-
nal de Informação (SNI) da di-

tadura militar.
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Parlntlns (Wilson Nogueira -

Enviado Especial) — A possí-

vel presença do presidente

Fernando Collor de Mello

na abertura do festival foi-

clóriço, dia 28, não é vista

com bons olhos pelos diri-

gentes dos bumbás Garan-

tido e Caprichoso. 
'O 

Presi-

ciente tiraria um pouco do

brilho da festa', confirmou

dirigente do

:hoso.

Presidente na festa do bumbá

u m

Capric

Um dirigente do Garanti-

do foi mais além: 
'O 

Presi-

dente afugentaria muita

gente que há anos vem

aqui somente para se di-

vertir'. Com ou sem Collor

de Mello, os dois bumbás

anunciam um belo

espetáculo.

Indiferentes às posições

dos promoteres do festival,

o cerimonial e o Gabinete

Militar do Palácio do Pia-

nalto trabalham com a

possibilidade de o Presi-

dente pernoitar em Parin-

tins no dia 28, no seu retor-

no a Brasília, depois de

inaugurar a Universidade

do Trópico Úmido, na hi-

drelétrica de Balbina, no

município de Presidente

Figueiredo (AM), a 200 aui-

lômetros de Manaus. Um

oficial das Forças Armadas

baseado em Parintins con-

firmou que 
'aqui 

os profis-

sipnais da segurança do

Presidente estão há uma

semana procedendo a ver-

redura dos locais por onde

ele possivelmente

passará'.

Este mesmo militar reve-

lou que há dois locais defi-

nidos como seguros para o

Os deslocamentos do Pre-

sidente para o bumbôdromo

e aeroporto se dariam por

helicóptero. A residência

do preieito fica numa ilho-

ta, local estratégico para o

controle do trânsito por

terra e rio.

Na Prefeitura ninguém

confirma nem desmente a

presença do Presidente em

Parintins no dia 28. O pre-
feito Enéas Gonçalves está

em viagem de trabalho no

Interior e o vice-prefeito Si-

mão Assayag não dá entre-

vista porque se diz alijado
'por 

essa administração'.

Desde que assumiu, Enéas

não se ausentou do muni-

cípio 
'para 

não deixar o vi-

ce assumir', acusa Simão.

Soraya Cohen, secretária

de Turismo do município,

confirma apenas que há

uma casa preparada para

receber o Presidente desde

o ano passado, quando
Sarney ensaiou participar

dos últimos três dias de

festival.

As três últimas noites do fes-

tival folclórico (28, 29 e 30)

custarão ao Garantido e Ca-

prichoso nada menos que Cr$

35 milhões, uma furtuna pa-

ra o baixo padrão da econo-

mia local. Dos cofres do Go-

verno estadual chegaram

apenas Cr$ 5 milhões para ca-

da bumbá - ambos se apre-

sentarão com cerca de três

mil figurantes para um públi-

co médico de 50 mil pessoas.

O orçamento do Garantido

revê gastos de Cr$ 15 mi-

ões. 
'Cobrimos 

as despesas

Som 

recursos de promoções
e simpatizantes', revela José

Raimundo Faria, 34 anos, pre-

sidente de honra do

Garantido.

 -• 
'
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[oão Pedro de Andrade Bran-

_a 33 anos, uma espécie de

caixa forte do Caprichoso, pre-

vê uma despesas de Cr$ 20

milhões na preparação do

bumbá para os três últimos

dias. Pelos cálculos dele, o Ca-

prichoso não dispõe deste re-

cursos, entende que há sem-

pre uma solução: 
'A 

gente faz

a dívida e vê depois como é

que fica'. Ele reconhece que o
'dinheiro 

está escasso, mas

estamos brincando pela me-

lhor apresentação'. O primei-

ro alvo do Caprichoso, segun-

do ele, 
'é 

um empresários lo-

cal bem sucedido, com negó-

cios espalhados pelos ramos

de supermercado, secos e mo-

lhados, transporte e

agropecuária.

A esperança de Baranda é

oble

th

Presidente pernoitar: no

navio catamarã que estará

à disposição do governo do

Amazonas ou na residên-

cia oficial do prefeito da 
çi-

dade. O navio, no caso de

escolhido, ficará um fun-

deado à margem esquerda

do rio Amazonas, em fren-

te à cidade, a 4 quilôme-

tros de distância ao

vigiado pi

guerra aa Marinha.

incia do porto,
dois navios de

Os Cr$ 35 milhões distribui-

dos em 24 horas de evolução
'os 

dois bumbás — 
quatro

oras diárias para cada. Ne-

nhum dirigente antecipa

seus destaques e alegorias

que desfilarão no Centro Edu-

cacional e esportivo Amazo-

nino Mendes, apelidade pe-
los parintinenses de bumbo-

dromo. Sabe-se, no entanto,

que a matéria 
prima para a

confecção dos destaques são

anualmente adquiridas no

centro-sul do País. Zezinho

Faria confirma: 
'As 

compras

no Sul vem em função da es

cassez de material para deter-

minadas alegorias na região.

que os problemas financeiros

sejam produzidos pela

atrasnformacão do Capricho-

so num produto turístico que

dure o ano inteiro. É exata-

mente com esse objetivo que

está sendo construído ao lado

do curral do boi (rua Gomes

de Castro) um galpão em al-

venaria para aguardar as ale-

gorias e fantasias que resiste-

rem ao festival.

'Queremos 
seriar um grupo

permanente para se apresen-

tar aos turistas que por aqui

passarem em qualquer época

do ano', expõe. Baranda esti-

ma que cada apresentação

deve custar em torno de US$ 2

mil, sem sair do curral.
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Radialistas

conflimam

presença 
em

Parintlns

o Festival Folclórico d» Mo-

naus, qu« «st* ano registra a

tua fregètlmo quarta edição,

matém uma das suas tradl-

çAos, qu« è a presença da du-

pia de apresentadores oficiais

formada paios radialistas Pau-

Io Ollbarto, da Râdlo Difusora
do Amazonas, s Rubons Oal-

vôo, da Rôdlo Rio Mar. Ests t a

décima partlclpoçôo dsstos

dois ronomados profissionais
do râdlo amaiononso.

A manutenção da dupla é

rssultodo do um acordo firma-

^JQ uliâ UiihIMIM.

pOl ui muiiuiw, uiiufvt uu «r*

crstarlo do cultura, õ fronto o

profossor Joòo Ribeiro, o a As-

soclaçflo dos Grupos Folclôrl-

cos do Amazonas, depois de

unanimidade em Assembléia

Oeral. Paulo Gilberto o Rubens

Galvdo recerom com multa eu-
fona a decisão tomada pela

prefeitura e a AQEFAM.

Os dois radialista jfl visita-

ram o ambiente da Bola da Su-

frama, palco do Festival, e fa-

laram sobre este aconteclmen-

to cultural do capital do Esta-

do. É emocionante comandar
um espetáculo desta natureza.

iue do prOxbno dia 16 até 14

9"

pessoas. E bonito ver dezenas
s: julho, envolve milhares de

de grupos de vflrlas categorias

s um público entusiasmado

toresndo para que o seu boi,

quadrilha, ciranda e pasadros
se|a o campeão'.

Paulo Gilberto e Rubens Gal-

vdo trabalham também juntos

em outros acontecimentos so-

ciais, sendo que um dos dssta-

ques é o carnaval amazonen-

se, onde desde a Eduardo RI-

beiro a dupla sempre foi uma

marca registrada. Isto sem

contar que os dois foramaram

uma popular dupla em proara-
mas de dlsque-jõquel na Rddlo

rio Mar hô cerca de 10 anos.

Barbato e Stoklos recriam

Se o Governo não enxugar

as sobras da liquidez dos

produtores culturais, em

outubro Medcia estréia no

Teatro Amazonas.

Quem 

assistiu ao espetáculo A

Casa, de Denise Stoklos, en-

cantou-se com a performance
cia mímica em uma ária de ópera. Sc

os cruzados novos bloqueados permi-
tirem, a obra completa Medéia. es-

tréia em outubro no Teatro Amazo-

nas, em Manaus. A obra é um traba-

11to conjunto do maestro Silvio Barba-

to (música) e tia própria Denise Sto-

klos (texto), com produçAo de Fer-

liando Bicudo, cenários de Daniela

Thomas e iluminação de Cerald

Thomas. Uma superprodução qm- ex-

piora |>ela primeira vez a voz rara de

contralto puro, até agora quase sem-

pre calada em funçflo do minimalis-

iiio do teatro essencial.

O encontro do regente tia Orques-

tra Sinfônica do Teatro Nacional com

a mímica aconteceu por acaso, em

dezembro de 1988. Barbato havia as-

sistido a uma performance de Denise

e, num restaurante indiano, começa-

ram a traçar os primeiros planos para
o trabalho comum. Medéia foi conce-

bida nâo atendo-se à tradicional his-

tória tia mulher, com problemas so-

brenaturais, que fez miséria por causa

do amor por JasAo e depois matou os

próprios filhos. 
"Nós 

pegamos o tira

ma psicológico" diz o maestro.

A voz rara de Denise Stoklos está

sendo educada especialmente para
Medéia. A atriz, entre uma viagem e

outra tem aulas com o professor Car-

mo Barbosa, para descobrir as nuan-

ces de uma voz com grande volume e

muito grave. P2 um trabalho de k«'-

rimpagem, já t|ii<' Denise vai estar so

zinha, com seu vocal, junto com os

músicos Paulo Sérgio Santos (clarine-

t.i), Bodolfo Cardoso (percussão) e

I.arrv Fountain (teclados), além do

próprio Sílvio Barbato pilotando três

computadores Macintosh. Isso duran-

te aproximadamente uma hora e dez

minutos.
.... t .
Problemas — I tido isso, no entanto,

depende da 
"mola 

mestra": o dinhei-

ro. Fernando Bicudo, produtor do es-

petáculc», teve todo o seu dinheiro re-

t ido pelo Plano Collor. Posteriormen-

a ópera Medéia

DIVULGAÇÃO

O Brasil-Novo atropelou Bicudo, produtor de Medéia, uma ópera que começou a ser

escrita por Stoklos e Barbato num restaurante indiano

te, viu liberados os cruzados novos
das doaçfies culturais — mas uma

medida provisória, na semana passa-
da, reteve nova nente o dinheiro. 

"A

gente queria fazt»* um grande Festival

da Primavera em Manaus, de 22 de

setembro a 2 I tle outubro, coincidin-

do com um grande* evento ecológico, o

Floresta 90", explica Bicudo, que está

esperando (também por causa tle uma

hepatite recente) a situação econômi-

ca s<* definir para continuar viabili-

/ando o espetáculo.

Apesar da presença de Gerald e

Daniela Thomas na equipe, Medéia

nâo tem nada a ver com a Opera Seca

desenvolvida pelo casal há algum

tempo. E ópera tradicional mesmo,

incorporando apenas um elemento tli-

(crente: o teatro essencial de Denise

Stoklos, que segundo Sílvio Barbato
"tem 

seus gestos precisos todos escri-

tos em partitura", referindo-se ao mé-

todo de trabalho da mímica. Se o pro-
blema financeiro não se resolver, é

provavél que somente o público que
for ao Teatro La Mamma, tle Nova

Iorque, em janeiro do próximo ano,

tenha a oportunidade tle conferir esta

união de talento è busca da perfeição,

que vai mostrar coisas como um due

to entre Medéia e o rei Egcu — na prá
tica, um dueto entre Denise e Stoklos.

Casa tem tanto de 
patético

quanto 
de belo e simples

('arlos Alberto Silva

I)enise Stoklos funt iona como espelho.

c/tlantlo pis.i o />«»Icv), \ ijenfe hax ia se

acosturnatlt) .i w Ia solo, em 
"Mary 

Stu

.irt" e 
"Ot^ismo", e r/ilem /oi x é Ia fia

' (".is.r . em tfue transtornam a Sala

\'#//«« /,ohov, no (/omi/ii,'(i. certamente

.ultimou se do (planto e .ifta rentemente

tacil o t/ue ela l.is

1'arete. mas fi.lo e I e tus.so tfue rcsidr

,i mistna e mágica il,i atriz. \ unpress.io

tfue </.i Dt*nise, em cena, e .1 tle í/fie o

f)alco r po\ o.ic/o ptu c/fvctso.s f>ersona
gens. Desta kv, p.ireee </iic mn.i iimlti

ii,lo <h\ ide o esf>etácillo. e os objetos

c/f ic e/«i pôs no [talco puni serem somente
siifHírtes ganha m x id.i 110 con/evfo (file
ela deseti\ olxe.

( ) por Ao. em si. /. i e um personagem. \

sugest.it» d.i port 1 de entr.id.i e (fuase t/ue

p.ilp.isel. e ,i \e1110.v com os olhos d,i

imaginai,.Io \ telex 1 s.Jo lunciona, e a

platci.i c o programa c/ne está no ar. c

(/lie Denise e\ihe coino um troteu de ca

V.i Igualmente os uioveis mesas e catlei

ras como t/ue t anunham. passa .1 passo,

pelos pes tl.i anlitrià ile si ptopi i.i

í) ser humano, a sos com as tensões

t/ue trás «/. 1 rua e com os eleitos colatvri-

,iis (file lhe detei 111 mam as ma/elas do

pass.ulo. e </o 11 ue tiata o espet.u ulo So

zinhos e .ittnupanhatlos. ao mesmo tem

fto. peh» relerem 1.1I </ile temos tio mundo

Ia lt»ra. fios perinitimos sei ridií ulos e

í.iust ít 'os 
paia ttun a gente mesma

Quanto* ilr fazemos /««filmadas.
choratntts e herramos, tfii.uult>. em casa.

ptnlcjnos tirar a inasi ara'-'

( tmxersar conosvt». na talt.i tle (ftiein

fios om,•,!. «• mais c/o (ftie uma terapia. I a

garantia tle tfue a loucura, mesmo es-

t.mtlo ali. piescntc « a um gestt» de aprt>-

\im.n, .U> esta s oh t < >nt tole l)cmsc Stt>

klos somos nos, no por.ht tia 
*'C 

«is.i tfue

nâo esi o/lieuios rio thst 111so C|lfe /.1 esta

dfcrito de antem.lo O c/ue ela Ia/ em t f

na ê mudar o seript

O gestual tle /VriiAf e absurdamente
simples, (fuasc ptex isix el. mesmo \s si
tuaçGcs tfue ela rt»tciri/ou fi.lo admitem
oufro tifHt tle .h .Io tf 11#' fi.lo atfuclcj mais

patrtico do tfue. prof lamente, ca rica-
tural S.Jo situa^VH-s síntese, cfiie se <-.i-

sam com .1 idéia emiiienentemente oh

sessixa tle Denise. c/ne e .1 tle retlti/ii .1

essência teatral a seu estatlo mais puro e

parcimtmitíst >.

,\s x t'/es. ela exagera, h ica laltamlo

um gesto, um laixoa mais I . o tfue mais

surpreemle nisso e t/iie. em 
"( 

.is.i . ela

tem mais elementos tle e\plicitat,ãt> te

m.itu .i Denise ate laia em tcn.i' I. can-

ta. e recita poesia em oll, e tot a acortlc

on. tle mentirinha e tle x-erdade. \intla

assim, pttr \ e/es. lica laltaiulo um petl.i
t,t>. \las fica tamhémm, .i certeza de

tfiie isso e intencional Denise não pre
tende tlar moleza ao público.

() resultatlfi e t/ue ela cria um clube

tão p.ut u 11 lar t/uautt > siii genei is. I az -se

.i lesta tjiie ela prepatou. tom rituais sa

t.micos e santos, interessante, sempre,

mas xetladt) a muitos tfue se aprosima

ram do porão tfiicrcinlt> também parti
cipai \Ig 111 is ate mesmo entram, «iv ulos

tle se aperceber tia praxis, e ate lintltt tle

si proprios, ao se reconhecerem 11.1t/11ela

loiir.i(,>i muito tloula \/«is pegam Denise

pelas hciratlas. De í.ío econômica, Deni-

se lu a. as xezes, inacessix el \ nente sa

be t/ue ela e genial, mas fica lora tio />io
tesso tle eiicantamenttt.

I Itmx e (filem tosse na sesta. no s.ib.uto

e no tlomingo I não propriamente

port/ue tutlti at]Uilo tosse impertlixel /•

tfiie a inteligência recusou-se a ent regar

os pontos Çhieria saber por tfue se

apai\onou I cttntinuou não sabentlt) ()

teatro essencial tle Denise Stoklos fferiga
ser eslinge. tão nuirax ilhttsa tfuanttt im-

penet r.ix el

As Últimas Eml^>«s de Maio 90 - Atendendo

pedidos de vários leitores vamos informar

detalhes dos dois últimos lançamentos de

maio passado. 0 Edital n° 16 da ECT focaliza

o selo em homenagem ao Estado de Tocan-

tins. Este selo teve como artista Isabel Per-

sijn, com facial de 20 cruzeiros em folhas de

30 exemplares. Geograficamente o Estado de

Tocantins foi desmembrado do Estado de

âoiás 

e ficou com uma área de pouco mais

e 280.000 metros quadrados, com uma po-

pulaçâo estimada em 1 milhão de habitan-

tes. Houve envelope de 10 Dia. Edital e carim-

bo. O outro selo do Edital n° 17, comemora o

Centenário do Serviço Geográfico do Exérci-

to. 0 artista foi Márcio Rocha, facial de 20

cruzeiros em folhas de 25 exemplares. Cria-

do em 31 de maio de 1890, o Serviço Geográ-

fico do Exército é responsável pela elabora-

ção de cerca de 62% de nossos mapas na es-

cala de 1.100.000.Também tivemos envelope

de Io Dia, Edital e carimbo comemorativo.

Ilustramos a Coluna com o selo do Tocantins

e um mapa com sua localização.

Gazeta de Vatglnha 
— Mais uma vez o filate-

lista Mauro Nogueira Valias 
'bola' 

um con-

curso a que deu o nome de Jogo dos Treze

Pontos'. Para participar basta que os filatelis-

tas enviem uma relação do que consideram

os 13 mais belos selos comemorativos brasi-

leiros emitidos desde 1900. Os leitores po-

dem escrever para Caixa Postal 52-37100,

Varginha, MG, em nome de Mauro Nogueira

Valias. Feita a apuração, os que acertarem o

maior número dos selos escolhidos pelo

Mauro, será o ganhador. Havendo empate,

haverá sorteio. Voltaremos com mais

detalhes

O concurso acima está definido na Coluna

Filatélica que é publicada na Gazeta de Var-

Í;inha. 

Como sempre, o filatelista Mauro Va-

ias não deixa por menos, e vai dando 
'notas'

nos selos emitidos pelo Brasil. E lá vem uma

nota 5 (cinco) para o belo bloco do 
'penny

black, com louvores a artista Lúcia TV Ra-

mos. Porém, nota zero para o selo da Rede

Fluvial e ainda nota um para o bloco do Cam-

peonato de Futebol e também para o selo do

Estado de Tocantins.

As Emissões de Junho 90 — Conforme já infor-

mamos a nossos leitores, dia 19 vindouro, is-

to é, na próxima terça-feira, serão lançados

no Rio de Janeiro os quatro selos do Cinema

Brasileiro. Os selos foram desenhados por

Martha Popps, com faciais de 25 cruzeiros

cada, formando uma quadra, as folhas terão

seis quadras {24 selos). A tiragem é de

2.125.000 de cada. Os artistas enfocados são:

Ademar Gonzaga, pioneiro do cinema brasilei-

ro, fundador da Õlnédla; Carmem Santos, outra

pioneira do cinema com a su!i Brasil Vlta Fll-

mes. Oscarlfo, o grande cômico que estreou

no cinema em 1933 (Voz do Carnaval) e Car-

mem Miranda, a artista que promoveu grande-

? BraSlf 90 Cr* 20.00 }

mente o Brasil, a partir de 1939, quando foi

para os Estados Unidos e participou de inú-

meros filmes. A ECT emite ainda 4 postais

com cada um dos artistas acima citados.

0 outro selo deste junho é a antecipação de

julho para o selo homenageando a Indústria

Aeronáutica Brasileira com o avião CBA. 123.

Carimbos Comemorativos — Segundo o último

informativo da ECT, até a presente data já fo-

ram emitidos 31 carimbos, alguns bem cu-

riosos como o Centenário da Telefonia no

Maranhão (?).
Novo Catálogo RHM — Conforme informações

recebidas do Sul do País é bem provável que
o RHM náo faça uma edição de novo catálogo,

simplesmente deverá surgir uma espécie da
'aggiornamento' 

como foi feito em 1988. Os

preços dos selos editados no volume II estão,

é evidente, bem defasados, e assim, deverá

ser feita uma renovação de valores. Quanto
ao volume I, deverão permanecer visto que
estão em Unidades Filatélicas que variam

com a BTN.

As Emissões Mundiais dos 150 Anos do Penny
Black — 

Já temos recebido de diversos corres-

pondentes selos e blocos com essa comemo-

ração e destacamos os 4 da Rússia, de bela

feitura. Outros estão chegando. Toda corres-

pondéncia para esta Coluna: Nelson Porto,

Caixa Postal 581, 69011, Manaus-AM.

B
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Do seu baú de maravilhas, Alceu

Valença, pela Emi-Odeon, surpreen-

de o mercado fonográfico nacional:
um Alceu de lágrimas e irreverên-

cias, de sambas e 
'lambidas', 

de xo

tes, reggaes, rocks, loas e blues.
'Andar, 

Andar' nAo é apenas o 14°

disco de sua carreira, é a sintese

Í>oética 

de todos os seus conceitos

maginativos, melódicos, ciganos...
'Ha 

qualquer coisa no ar — E esse
desassossego' é o desencontro eter-

no dos andarilhos, das paixões des-

carrilhadas, dos caminhos cruza-

dos, das cidades e dos amores. E

também a alegria da chegada, do

reecontro, o sabor 
'doce, 

doce, doce

como o mel', a dança, a festa.

Nessa viagem lúdica, embriagante
há espaço para homenagens senti-

das: Dom Hélder, Luiz Gonzaga, Fer-

nando Pessoa, para os lugares pin-

çados da memória: as vielas de Lis-

boa, Paris ('Metrô da Saudade'), as

ruas do Rio. ponte aérea Rio-Sâo

Paulo, as laaeiras de Olinda, as se-

duçóes do Caribe e todas as desço-
Bertas dengosas de uma Tournée

Nordestina'.

A cada instante sâo maiores os

deslumbramentos, mapas geográfi-
cos adquirem contornos de mulher

('Te Amo Brasília'), um 
'Ateu 

Como-

vido' anda à procura de fé e se reen-

contra no mais recôndito esconderi-

jo de suas origens ('você devia deve-

ria adivinhar — 
Que atrás de tudo

havia o açúcar').

Alceu Valença, neste seu mais re-

cente trabalho, confirma o que ao

longo destes anos todos o distin-

guiu: é romântico ao avesso da pie-

guice, irônico sem ser mordaz, do-
no de uma voz clara, onírica, e de

uma sutileza poética de lavra

preciosa.'Andar, 
Andar', gravado nos estú-

dios da Emi-Odeon (RJ) e mixado
'Nas 

Nuvens', chega às lojas e rá-

dios de todo o Pais com a produção
assinada pelo 

'glimmer 
twin' de Al-

ceu, o guitarrista Paulo Rafael. Toda

a harmonia que transborda de suas

faixas fica por conta de um time de

craques assim escalado: Jurim Mo-
reira (bateria), Luigi Lagioia (baixo
em 

^Perdeu o Cio' e 
'Anaar, 

Andar'),
Tovinho (teclados), Marcos Suzano

(percussão), Sant'Anna (baixo), Már-
cio Miranda (teclado em 

40 
Ovo e a

Galinha'), Zé da Gaita (gaita em 
'An-

dar, Andar'), Beto Saroldi (sax em
'Te 

Amo Brasília'), e Paulo Rafael

(guitarras e baixo na faixa 
'Recado

Falado').

LuaneVanessa

querem 
mais do 

que quatro

semanas de sucesso

A 

música está presente
na vida deles há mui-

to tempo — Vanessa

começou a cantar

aos nove anos, hoje

lestô com 15 e Luan canta desde

os cinco anos de idade — e prova-

darr.ente, mas resolveram lnves-

tirnum fllâo do mercado que não

tem concorrentes: o de dupla jo-
vem. E o resultado está nas lojas

com o disco Quatro Semanas de

Amor, a música tocando nas rá-

dios e Já se preparam para mon-

tar um show e fazer uma grande
turnê pelo Brasil.

Para que tudo isso aconteces-

se, eles contaram com o apoio de

um amigo que entende de suces-

so, Michael Sullivan. Ele sugeriu

a formação da dupla e a gravação
do disco. O LP traz uma mistura

de vários gêneros musicais, como

o romântico, baladas e rock, num

trabalho onde a dupla mostra

talento e experiência. Vanessa

começou sua carreira aos nove

anos. substituindo | americana

Nika Costa no programa Flávio

Cavalcanti e cantando em inglês.

Depois, surgiram vários convites

para participar de coros infantis,

gravar jingles, até gravar dois

LPs com o Fofão e entrar para o

conjunto Trem da Alegria/^ FM-

Foi quando surgiu a idéia da du-

pia, que achei ótima, porque iria

preencher uma faixa do mercado

que náo existia, das duplas jo-
vens", afirma Vanessa. Luan co-

meçou a cantar aos cinco anos,

aos 13 gravou um compacto e aos

15 gravou um LP solo, além de

atuar como ator, mas garante

que a música está em primeiro

plano na sua vida. Apesar de fa-

zerem o gênero romântico, inclu-

sive nas coreografias que apre-

sentam, Luan e Vanessa náo são

namorados. 
"Tenho minhas pe-

quenas, mas náo sobra muito

tempo para namorar e acho que
isso atrapalha um pouco a ima-

gem da dupla", finaliza Luan.

Banda Civil

Sombras na

Calçada

Em 86, a banda Civil integrou-se ao

congestionado cenário do rocK paulista.

Quatro anos depois a formação original

sofreu apenas uma alteração, com a en

trada do baixista Reinaldo há dois anos.

Uma fita demo foi o passaporte para as

rádios. A banda tocou em porões famo-

sos como 
'Madame 

Satã' e habitou o cir-

cuito underground de São Paulo.

Após alguns quilômetros de estrada e

sem o iniciante 
'medo 

de estú<üo\ Civil

(re) apresenta 
'Sombras 

na Calçada', seu

primeiro disco que pintou relâmpago

ao 

mercado. Um relançamento, agora

a Polygram, que traz a assinatura pai-
sana de Bozo Barretti — leia-se Capital

Inicial, na produção. Como resultado,

um primeiro disco amadurecido que

consolida a unidade do grupo e dispara

sua pontaria no alvo rock.

Segundo o vocalista e letrista Ricardo

Henrique, 
'o 

repertório do LP é o reflexo

da sonoridade da banda'. 
'As 

preferên-

cias musicais variam entre Beatles, Poli-

ce, Tears For Fears e Rush'.

Esta construção Civil revela um mix de

baladas (Vai Além), memórias dos anos

60 (Let It Go), instrumental (Caí do Ska-

te), numor e crítica social (Pega Ladrão),

uma letra 
'hitchcockiana' 

(Tocaia), frag-

mentos de uma decepção amorosa

(Sombras na Calçada), e ainda uma par-

ticipação vocal de Dinho Ouro Preto

(Ave).
'Sombras 

na Calçada' apresenta Civil

que apresenta:

Ricardo Henrique - voz e guitarra
Marco Trindade - 

guitarra
Esquerda - bateria

Reinaldo - baixo.

Agora Angélica 
quer 

conquistar os

. EUAe a Itália como cantora

Eno 

período das férias

que as crianças curtem
mais os seus progra-
mas de tevê preferidos
e, sabendo disso. An-

géllca — apresentadora do Clube
da Criança e Milk Shake. na TV
Manchete — resolveu antecipar
as suas para meados de junho,
quando viaja para os Estados
Unidos e Itália, onde deve fazer

alguns contatos para. breve, lan-

çar-se como cantora no mercado
internacional. Assim, quando
voltar, no inicio de Julho, Angéli-
ca retoma suas atividades com
força total.

A cantora e apresentadora tem
muitos compromissos a cumprir,
começando por uma turnê com
uma superprodução dirigida ao

público infantil, um show com
texto de Patrícia Travassos e

direção de José Muniz Neto e Ivo
Morais; a estréia nacional do

filme dos Trapalhões, A Escola
Trapalhada, do qual é protago
nlsta; o lançamento de seu ter-

celro LP, além de novos produtos
que levam sua griffe, inclusive
uma segunda boneca e ainda sua

estréia como atriz na peça Ra-

punzel Ufa! Com tantas ativida-
des é preciso mesmo descansar e
se preparar Mas as crianças náo

precisam flear tristes, pois nôo
deixarão de ver a lourinha da
Manchete enquanto ela estiver
viajando. A gravação dos progra-
mas foi antecipada e estarão no
ar normalmente Apesar de estar
entusiasmada com as férias, An-

géllca se empolga mesmo é com o
novo disco, que Já tem quatro
músicas gravadas, entre elas
uma lambada. Mexe, Mexe. além
de composições de Cid Guerreiro
e Sullivan e Massadas. 

"O disco
está mais infantil que os dois prl-
melros, mas tem músicas român-
ticas também", adianta a can-
tora. Sobre os novos produtos,
ela diz estar ansiosa para ver o
lançamento de sua segunda bo-
neca: 

"A 
primeira não se parecia

comigo e por isso náo deu certo.
Então, resolvemos mudar tudo.
Ela ganhou um novo rosto e rou-

pas mais Incrementadas", revela
Angélica.

Uma nova experiência no dnema

Angélica 

ocupa
agora todos os espa-

ços do meio artístico:
ao mesmo tempo em

que continua apresen-
tando os programas Clube da

Criança e Milk Shake. na TV

Manchete, poderá ser vista no ci-

nema. atuando no filme Escola

Trapalhada, que estréia em Ju-
lho em circuito nacional; lança,

no mesmo mês, seu terceiro disco

e, em agosto, estará estreando no

teatro, interpretando a Rapun

xel. Além de todas essas ativida-

des e mais os shows que realiza

pelo país, ainda cuida de sua em-

presa. Cecy Promoções, que lan-

çou nos mercados carioca e pau-
lista uma série de novidades,
como a segunda boneca Angéli-

ca, sapatinhos. linha de boti-
cário. roupas e acessórios.

Angélica está entusiasmada
com mais um trabalho ao lado
dos Trapalhões no cinema e com
a estréia no teatro. Ela relembra
com carinho o convívio com Za-
carias. cujo último (lime foi Es-
cola Trapalhada: 

"Nesse traba
lho ele está melhor do que nunca,
superengraçado. uma gracinha 

"

' Mas, com tantas atividades,
como fica o amor na vida de An-

gêlica? Ela explica que 
"há mui-

ta paquera. Mas, para ficar com

alguém, tem que ser uma pessoa
muito especial, que me entenda
multo, respeite o que faço e ame o
meu trabalho, assim como eu"

HÁS ONDAS DO

RÁDIO

DORA TUMNAMBA

A radialista Dora Tupinambá é

uma das produtoras do progra
ma Comando Jovem, levado ao

ar pela Baré, sempre as dezessete

horas de segunda à sexta. Na se-

qüência Rodo Vivo Política, quinta-
feira, o entrevistado foi o deputa-

do Eduardo Braga, sexta os desta

%

ues foram para a deputada Frei-

3 professor Wil-
son Alecrim, candidato do PSDB

á governança do Estado, embora

não seja um político profissio-
nal, Alecrim tem demonstrado

uma capacidade extraordinária

de como se pode sair do caos que
estamos atravessando no setor

de Saúde, matéria que o técnico' 
guer 

"

)apC

mino da' Copo do MunBo. Quem for
tende a pegar fogo logo após o tér

pobre que se quebre, eis a ques
tâo... Pago pra ver, ora se náo...

I0M FILHO DA MÂE

O bom filho à casa retorna, slo-

gan personalizado do comunica

dor fealmundo Costa, que semana

passada retornou aos microfo-

nes da FM 93. Depois do 
'fora'

que o Pina deu com a saída

aDrupta do Bom Filho da Máe,

prevaleceu o bom senso. Para os
notívagos, é só sintonizar a partir
de 21 horas. Bola cheia ao profes-
sor Ray Alencar.

AMAZÔNIA, NOSSA TERRA

Pela Baré você degusta de se-

gunda à sexta de sete e meia da
noite em diante programa 

Amazo-

nla, Nossa Torra, Nossa Gente sob o

comando de Queiroz de Araújo e

Kennedy Lira com a finalidade

precipua de divulgar os artistas

da região, as nossas raízes e cul-

turas, devagar os garotinhos che-

garam lá, você poderá participar
ao vivo pelo telefone 237-25-00. E

a geração jovem em tempo de re-

novaçáo total no seu 
'dial'. 

É só

conferir.

FALTA DE POLIDEZ

gstou 
solidário-com o D.J. Eudes

va, que domingo foi tripudia

do com um palavrão Impubllcãvel

por ocasião da participação de

seus ouvintes pelo telefone, tudo

isso reflete a falta de polidez e a

subeultura de nosso povo que in-

felizmente náo está acostumado

com o metropolitanismo da co-
municaçáo, de quem sabe fazer

rádio com autenticidade e sem

frescuras. Tô com você bicho e

não abro...

LÁZARO SILVA

Com uma excelente performan-
ce está o apresentador do canal

5, Lõiaro Silva, titular absoluto do

Amazãnla sm Revista, levado ao ar

simultaneamente para toda re-

gião Norte via satélite pela R.A.T.

Domínio em frente as câmeras,

fotografa muito bem além de

uma dicção audível. É só sintoni-
zar todas as manhãs. Bola cheia

para o jornalista Milton

Cordeiro.

ducóIíco apresenta o seu festeja

io Vereda Tropical pela Aiuric

na primeira da esquerda...
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RUBENS & PAULO

Prevaleceu a 
'força' 

da Associa-

ção dos Grupos Folclóricos em

apontar os radialistas Paulo Gil-

berto e Rubens Galvâo para se-

rem os apresentadores oficiais

do Festão do Povo, que apesar

das atenções voltadas para as

emoções da Copa do Mundo, não
tirou o entusiasmo do brilho das

atrações que deverão marcar

presença no tablado da rótula da

Suframa. Quem viver.verá...

AQUILES BARROS

O mais novo contratado da TV
Rio Negro, é o bom colored Aqui-

les Barros, conhecedor profundo
do metier, dono de uma cuca pri-
vilegiadissima, suas idéias con-

catenam, talento, criatividade e

denodo profissional. Tenho cer-

teza que voltaremos a ser brinda-

dos com o Espaço Jovem, mais di
námico, solto e participativo.
Dou nota dez ao Barra que está

na incumbência de contratar os

valores da terra para a emissora

do Grupo Garcia. Torço que acon-

teça já

MÁRIO FERREIRA

Em Itacoatiara, pelas ondas gos-
tosas da simpática Panorama FM,

ouço a voz caliente e grave do lo-

cutor Mário Ferreira, ótimo intér-

prete de textos comerciais, foi

um dos pioneiros do 
programa

Corujão da Madrugada pela Difuso-

ra AM, durante anos seu estilo
foi personalizado pelo canal 8.

Fico feliz em saber do sucesso do

Mário, que precisa urgentemen-

te que os diretores de rádio reco-

nheçam o seu valor. Quantos ca-

beças de bagre enodoam a classe

com baboseiras inenarráveis, o

que é pior com a conivência de
seus patrões. E uma barra, ou vo-

cês duvidam?

CABOCLA

SINTONIZANDO

Hoje é dia de Domingo Especial

e os Super Sucessos musica'
com j. Martins as seis da manha

e a Grande Parada Superstar na

apresentação deste repórter pela
Rádio Baré... O Josué Filho co-

manda o embalo pela Difusora

AM e FM, a seleção musical da

Hora dos Coroas é imperdível, a

Srodução 
é de res

o discoteidiscotecário Sebastião da Ma

ta, o Toca-Tudo na Ciranda da Ci-

dade, com o comunicólogo Ed

son Mello lhe atende pelo eletrô-

nico 233-10-00, como ele próprio
diz, para quem gosta 

de você, ouvir

sua a voz é multo Importante... Ro-

berto Cueeta dá o seu recado pela
Rio-Mar, agora como D.T. muito

samba, pagode, esperando a bola

rolar em Sua Manhã de Domin-

go... Clezildo Barros, altamente

juricaba,
Wal

ter Yalas, dono de uma bela voz
empresta seu carisma pela FM

104 que em breve deverá operar

em rase experimental com a

Grande Rio AM, emissora inte-

grante da R.C.A.

O diretor-presidente da inope-

rante Fundação Rádio Cabocla,

anda propalando aos quatro can-
tos da cidade que seu cabido de

emprego, integra a Amazônia de

Norte a Sul de Leste a Oeste.

Quanta falácia e pavulagem. Pa-

ra vocês terem uma idéia, se for-

mos fazer uma pesquisa no inter-

land, setanta por cento de sua

Sopulaçáo 
desconhece tal cabido

e emprègo. Sua sede nova e o fie-

tício programa de conscientiza-

ção do nosso caboclo concernen-

te ao plantio e a metodologia de

como se vive ao seu habitat é to-

talmente tartufo. A programação
da Rede de Rádio Cabocla (leia-se
Tefé e Tabatinga) não atinge seu
objetivo, seria ae bom alvitre que
o governador Vlvaldo Frota aten-

tasse para esse fato, e contratas-

se quem realmente entende da

arte de fazer rádio de forma em-

pírica no teor artístico. É impor-

tante separarmos o joio do trigo,

entender de futebol não quer di-
zer que a 

'figura' 
seja um excelen-

te diretor de programação, como

administrador seu conceito é

simplesmente zero... Em breve

voltarei a comentar o assunto em

questão...!!!

AGUARDEM

A batida mais torte do seu coração,

em breve, com dez kllowatts de po-
tèncla, Rãdlo Baré AM Stéreo, o som

que você esperava...

O SOM DA PARADA

Relação dos vinte hits mais tocados na Rddlo Baré, em sua pro-

gramação de 18 horas no ar. Em breve operando em stéreo, com

dez kllowatts de potência. Ouça em AM pelos 1.440, em 4.895 ki-

lorretz na faixa OT em 61 metros ponto 28.

— Quatro semanas de amor

2-Olhar final

— Lanterna dos afogados

— Beijinho na boca

— A tarde
— Meninos e meninas

— Fazendo paixão
- Coração pirata

— 0 tempo e o vento

10 —Maria

II — Me chama que eu vou

12 - Conversa bonita

13 — Ângela
14 - Meu jogo
15 — Minha querência
16 — Belos e malditos

17 —Talismã

18 —Moreno

19 —Retrovisor

20 - Sonhando eu sou feliz

Luan e Vanessa

Braz

Palaramas do Sucesso

Beto Barbosa

Cornado e Andréa
Legião Urbana

Benito Di Paula

Roupa Nova

Roberto Carlos

Dominó

Magal

Fafá de Belém

Yahoo

Joanna
Agepê

Capital Inicial

Elson

Fogo Baiano

Fagner

Beth Carvalho
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brilhar

Parece 
que 

estava

escrito: Tom Cruise

tinha mesfno 
que virar

superstar, mais cedo

ou mais tarde. Alguém

ainda tem dúvidas? OS PASSOS DO ASTRO

Tom Cruise |á passou por Iodas
Menino pobre desportista fracassado,
adolescente gordtnho galã dos mais
cobiçados entre as mulheres O patinho
.tou herói e é um dos atores mais
requisitados e bem pagos do cinema —

: •'"ti 
que seu cachê por filme agora é

de 9 milhões >)o dólares Também

Pudera ele conse; je transformar até
bobagens como Cocktall em grandes
sucessos de t lhafera simplesmente pela
nrosença de seu nome nos créditos

Agora. Cruise ataca em outro estilo,
dando uma de anti herói em Nascido err
4 de Julho. Com seu status de super
estrela ele pôde se dar ao luxo de trocar
um salário milionário por uma pequena
porcentagem nas bilheterias do filme e d«
fcar feio e irreconhecível, atrás cfe um
bigodinho sem vergonha e de uma

peruca de cabelos longos e ralos Investiu
muito e. graças a seu rentável nome
tornou possível a realização desta fita que
estava encalacrada ha rr ,rs de dez anos
Valia a pena esta ei i a grande chance
de mostrar que era ator de verdade no
difícil papel de um jovem nat' ota que vai

para a guerra do ¦ otnam o vr riun vOo—
desmoronar ao levar um tiro que o deixa

paralltico para o reMo da vida tudo
baseado no livro autobiograt co de Ron
Kovic

Eu escolhi Tom declarou o r etor
Oliver St i Time, i
era mu Io pró* 

"io a Kovic er espirito.
Percebi que r bos tiveram o mesmo
background - classe trabalhadora
católica e uma histór i sim lar de
(tmília problemática Eles certamente
tinham a mesma fome de se desenvolver
de ser o melhor de provar alguma
coisa Vendo as possibijjades que o
roteiro lhe oferecei de desenvolver
(malmente o grande trabalho que
esperava. Cruise aceitou sem hest ir 0
ator também via similaridades ontre si e
Kovic como confessou á rev sta
Playboy: 

"Senti 
que Rm Kov ; ia ter

sidc> 'íu Eu nasci no dia 3 de julho. Kovic
nu dia 4"''.ornas 

Cruise Mapofhei IV nasceu er'1
1962 em Syracuse Nova York e teve

que enfrentar várias dificuldades E e
sofr a de d slexia d (culdade mental e
patológica de ler Eu nâo tinha como
estudar' afirmou certa vez. Para piorar
seu pai era uni ambicioso engenheiro
eletrônico, sempre à procura de melhores
oportunidades e para isso Mia mudando
de cidade Em cada lugar diferente eu
me li irnava uni i pessoa diferente
confeçsa o ator Você nâo consegue

criai o seu próprio mundo mudando
desse jeito

Com a constante mudança de escolas
e o prol ema da dislexia o garoto Tom
não conse i jia se desenvolver nos
estudos f oi então que dec d u tentar a
sorte nos esporte Era uma maneira cie
me entrosar jm os outros M is nunca
fui um grartdr atleta Em jI;ji qu8 me
ta<"H sair ao mves de ficar em casa e ler
um livro que eu não a entender
mesmo conck;

O sonl) 1 de virar desportist i no
entanto acabou qu 1 ".'O sotreu uma séria
contusão no >elho numa luta de boxe.

qije o impôs* t tou de se ded ;ar

prol sionalmente aos esportes Golpe
ma'or p )rêm ocorreria em 75 quando
seus pa se-divorciaram Serr pensão
alimentar sua r ãe arr jmou trés
empregos e Tom aos 12 anos faz a
todos os bicos q le consegu a desde
vender garrafas ate • oletar papéis velhos
Até pensou em levar uma rec it id) . Ia
de padre estu t m 1o durante um jno
num semi ino tianciscano Mas seguido
ele o ar>. • 

pelas mulheres talou mais
forte e ele acabou tes st 'ido

Um ,.i a ti aret mj um leste numa peça
Guys and Dolls. .
apr >vado Pensou então pela pr meira vez

em se tornar ator t-oi a cr "e'a cosa
jue ai onteceu na m ">ia vida durante

t>ui!o tempo que reaí^ente ne neixou
1 • c tadt disse mais tarde Seu test no
começava a se lei ¦ 

ear Aos ' ' 
anos

'esoiveu estudar irte iramat ca en Nova
> or* e tentar a sorte no meio ar' t co
Como todo iniciante teve Que penar um
pouco Durante mese fez bicos como

8arçom 
ou descarregando caminhões

onsegu u um pequeno papel na peça
Godspell, até que foi oescoberto num
teste oor Ff mco Zeffirei oara um papei
em Amor Sem Fim. Ficava e< itamenle
minutos na tela era gordmho e seu texto

tmha meia página Ou seja, não chamou
a atenção de ninguém

Isso só aconteceria no filme seguinte
Toque de Recolher, em que a princípio
lana apenas uma figuração Acabou
'jariliaiidu um papel secunddriu mais
importante de cadete que se revolta com
a Academia Militar em que estuda Um

papel de rebelde elogiado pela critica e

que repetiri i em Nascido em 4 de
Julho. Mas no filme seguinte, ainda

gordinho, ficou de escanteo no meio de
todos os outros rapazes (Rob lowe, Matt
Dillon etc ) num papel insignificante em
Vidas Sem Rumo, o precurssor da

geração brat pack, aquele bando de

adolescentes que invadiu o cinema norte-

americano no começo dos anos 80 Por

ironia do destino Cruise seria o único

entre todos eles que se transformaria em

verdadeiro astro
Isso começaria a acontecer em

Negócio Arriscado, em que mostrou

que tmha magnetismo especial em duas

cenas que já se tornaram antológicas em

sua caireira a cena de amor estilizada ric

metrô e principalmente, a seqüência em

que dança na sala só de camisa

dublando a música 
"Old 

Time Ro:'.' r

Roll , de Bob Seger. Além de abrir as

portas da fama, Negócio Arrltrado

amda trouxe outros bons frutos para
Cruise Durante a realização do filme, ele

começou um romance com sua parceira
Rebecca De Mornay, que iria durar uns

dois anos Depois dela, oficialmente só
houve outra mulher a também atriz Mtmi
Rogers (Perigo na Noite), seis aros
mais velha do que ele. com quom se

casou de verdade, com papel passado e
tudo. em 87 No começo desle ano o
casal acabou se divorciando

Negócio Arriscado foi um marco, mas
não o definitivo Depois dele, Cruise te ve

que amarga' dois fracassos Ali the
Right Moves (tão retumbante que o
deixou três anes sem filmar) e A Lenda

(86), de Ridley Scott (Blade Runner). A

grande virada viria por ironia, no mesmo

ano de 86 mas pelas mãos do ató então
menos famoso irmão de Ridley, Tony

Scott Com fantásticas cenas de aviação e
seu discurso patrioteiro. Ases
Indomáveis se tomou um cimneão de
bilheteria E Cruise foi elevaoo a

superestrela Foi com este filme, inclusive,

que ele se tornou conhecido no Brasil.
Curioso é que não foi pelo cinema, onde
a fita não andou muito bem. Mas,
lançado em vídeo, Top Gun virou hit e
tornou Cruise herói de toda uma geração

O astro já estava preparado para vôos
muito maiores Escolheu dois ;* péis em
filmes de prestigio como A Cor do
Dinheiro e Rain Man, mesmo que fosse
mais para servir de 

"escada" 
para (cones

como Paul Newman e Dustin Hoffman.

Coincidentemente, ambos acabaram

ganhando o Oscar de melhor ator
Enquanto isso amda arranjou tempo pira
lazer Cocktail, feito de encomenda para
explorar seu sornso carismático e sua

pir ia iit? gaia Esse cara tem o sorriso
mais vitorioso que eu já vi desdt Eddie
Murphy' afirmou Jefrey Katzenberg,
diretor da Touchstone produtora d: 

" 
ne.

Tudo sso era um ensaio para quando
sua g'ande oportun lade aparecesse O

que iconfer PU finalmente com Nasc'4o
em 4 de Julho, um velho proieto de
Oliver Stone em- gue pela

pr"T'e ra vez estai a sozinho, sem a
presença de nenhum grande ator para
escorar num papel v°idadeiramei i'i? sério
e difícil Eles estavam querendo fazer

Entre as duas imagens, seis

anos: Nascido em 4 de julho é

a consagração do menino pobre que
em 83 era revelado por Coppola

em Vidas sem Rumo (então com

21 anos, ao lado de Rob Lowe).

Na outra página, Cocktail,

de 88: uma prova de

carisma e prestígio.

Amor Sem Fim (Endlest Love 81)- Direção
de Franco Zeffirelli Com Brooke Shields. Mar-
hn Hewitl Estréia numa ponta, como o amigo
de Hewitt
Toque de Recolher (Tape. 81) Direção de
Harold Becker. Com Timothy Hutton Sean
Penn Como um dos estudantes da Academia
Militar.
Porky III (Lo$ln'll. 83) ¦ Direção de Curtis
Hanson ComJackEarieHaley.ShelleyLong
Como adolescente tímido que deseja perder
a virgindade V. Hlpervldeo.
Vldõs Sem Rumo (The Outtlder», 83) ¦ Di-
reção de Francis Ford Coppola. Com C. Tho-
masHowell. MattDillon. Como o melhor ami-

go de Flob Lowe.
Negócio Arriscado (Plsky Business 83)
Direção de Paul Brickman Com Rebecca De
Mornay. Curtis Armstrong. Como rapaz que
transforma sua casa num bordel V. Wamer.
Ali The Right Moves (Inédito, 83) ¦ Direção
do Mirhm»! Chmpman Com Crmig T Nlion.
/.•» rhompêon, ConmmttudantmQurntentasm
encontiar nos esportes
A Lenda (Lagand, 86) ¦ Direção de Ridley

Scott. Com Mia Sara, Tim Curry Como o he-
rói que tenta salvar uma inocente mocinha
Ases Indomáveis (Top Gm 86) Direção
oe Tony Scott Com Kelly McGilhs. ValKilmer
Como um piloto de avião que se apaixona por
sua mstrutora V. CIC.
A Cor do Dinheiro (The Color of Money
86) - Direção de Martin Scorsese Com Paul
Newman. Mary Ehzabeth Mastrantonio Co-
mo talentoso jogador de bilhar. V. Abril VI-
úeo.
Cocktail tldem 88) ¦ Direção de Roger Do-
naldson ComBryanBrown. Ehzabeth Shue.
Como barman V. Abril Vídeo.
Raln Man lidem, 88) Direção de BarryLevm-
son. Com bustin Hoffman, Vaicna Goímo Co-
mo rapaz que descobre que tem um irmão au-
tista V. Warner.
Nascido em 4 de Julho (Born on lha
Fou.th ofJuly, 89) Direção de Oliver Stone
Com Willem Datoe.Kyra Sedgwick. Como ra-
pai qu» fie* parmhVco no Viehtam.
Daye of Thumtar (90) • Direção d» Tony
Scott Como um corredor de automobilismo.
Em produção

enfG filmo hó do/ ou 0020 onofi", afirma
CruiR* Müo nn produlorna tinham morto
de lazô Io Eu sabia que tmha de ser
leito Do ponlo de vista de ator, é uma
história incrível, com um personagem

incrível"

Cruise provou que estava certo Venceu
e passou para um novo estágio, o de
talento reconhecido, ganhando prêmios
impoitantes como o Globo de Ouro e a
sua primeira indicação ao Oscar
Também, se entregou ao papel de corpo
e alma Conviveu alguns meses com
Kovic, inclusive saindo para passear com
ele e andando também de cadeira de
rodas Num de seus passeios, Cruise leve
uma amarga experiência 

"Eu 
lembro que

estava com Kovic numa loja quando uma

garota chegou perto de mim e disse,'Com 
licença, moço, smto muito mas

você poderia parar de ficar rodando com
sua cadeira e marcando nosso carpete,
ou eu terei que pedir que saia' Não
acreditei e liz o maior escândalo"

Tom estava mesmo disposto a tudo

quando aceitou este papel 
"Eu 

coloquei
muita pressão em Tom, talvez até
demais", diz o diretor Stone 

"Queria 
que

ele estudasse mais, visitasse muitos

hospitais de veteranos do Vietnam. Um
dia, propus que injetasse uma solução

que o paralisaria durante dois dias. Mas a
companhia de seguro recusou porque
havia uma chance remota de que Tom
acabasse permanentemente paralisado.
Mas a questão é que ele estava muito
disposto a fazer isso"

O próprio Kovic. emocionado com seu
trabalho deu-lhe uma medalha de
bronze, que tinha recebido na guerra, por
sua coragem em fazer o papel. Agora,
Cruise está se preparando para um novo
filme, Days of Thunder. Novamente com
direção de Tony Scott, promete ser um
Top Gun sobre rodas O proieto vai de
encontro à paixão atual de Cruise, as
corridas de automóveis, adquirida quando
trabalhou com Newman, fanático pelo
esporte. Quanto à tão propalada
continuação de Top Gun, parece que
não vai acontecer mesmo. Pelo menos,

Cruise mostra-se nada interessado nela.
Eu podia fazer Top Gun três, quatro,

cinco vezes e ganhar um monte de
dinheiro, mas não estou interessado. Top
Gun era como Guerra nas Estrelas, só

#que com maquinário real. Foi um

divertido passeio de montanha russa. É

por isso que eu não posso fazer este tipo

de filme — eu já dei esse passeio" O

| Cruise e Hoffman, em Rain Man: prêmios, risos e lágrimas.
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Festa 
junina

*** Com 350.000 cópias vendidas do single Welco-

ma to lhe terrordome e o lp Feor ol o block planet já
transformado em disco de platina, os rapeiros do Pu-

bllo Enomy ancoraram de vez no mega eslrelato. Mes

mo com o panfleto raciáta de Horry Allen, que acom

panhou algumas cópias do petardo distribuídas pa
ra a critica nos Esteires.

*** O Rock In RIO N confirma datas: rola de 11 a 20 de

Janeiro (o mesmo periodo da primeira versão em 85)

8o 
Maraca eiá conta com o endosso de Mlke Greene

a poderosa N.A.R.A.S. (National Academy of Recordlngt

Arts and Scloncos) responsável pelo Grammy.

O meaaempresário Manuel Poladlum marcou mais

um gplllln. Associado ao empresário Daniel Grlmback,

Poladlum traz o roqueiro-camaleão Davld Bowle ao

Brasil, em outubro. Quanto a Modonna Poladium ga
rante que a cantora só vem ao Brasil em 91.

A dabutante da Hmana Jésia Míriam Aisayag

*** Arregimentando uma verdadeira e nu-
merosa 

"legião 
urbana" de frenéticos caipi-

ras, o Colégio Santa Dorotola, fez sacolejar sá-

bado que passou, a sede campestre do Clu-
be da Caixa Econômica, com a sua tradicio-

nal festa junina. Não faltaram as gulosei-
mas da época vendidas em barraquinhas da

época, todas decoradas para a época e
shows tipicos da época.

*** Entre uma quadrilha de época e outra,

estavam lá: Orlando Brasil de Holanda, Car-

linha Seffair (já recuperada do atentado cau-

sado por um x-malonoso do Lancho Enorgla),

Marcelo Gonzaga de Carvalho, Sandra Sonja

Teixeira, Ricardo Pirola (nâo confundam,
heinnnnn!), Eugênia Garcia, Luciano e Leo-

nardo Novelino, Aline Martins, José Augus-

to Roggero Carvalho, Luciana Braga, Márcio

Moura Costa, Cristiane Barbosa, Marcelo

Vieira a bordo de suas pernas esculturais, e

etc. etc. e tal...

*** 
Jovem que não li ETC. E TAL tom cara do

BUNDAO.

\1

Fenomenal

/I
/.¦A 

1If? .. Ik • 7

/

II

oTC

Colunista 
pinta 

no 
pára-choque

dela...um coraçao com o nome

*** Se o assíduo e assado lei-

tor e/ou loltoa de Etc. E Tal,

ainda não teve a feliz oportu-

nidade de se deliciar ouvin-

do a garganta privilegiada da

louraça Adriana Calcanhoto,

em seu disco de estréia, En-

gulço, não perca um segundo
sequer. Corra na primeira lo-

ja especializada e ouça.

I S 1 O E O

mdximo

" 
* * * Se o assiduo e assado lei-

tor e/ou leltoa de Etc. E Tal teve

o privilégio de assistir, como

nós o fisemos ao lado de Alox

Denerlaz, a divinésima Valéria
Varsanno e Zoco Nasclmonto, o

show ao vivo e a cores de

Adriana Calcanhoto, no Pooplo,

no último verão carioca, não

perca um segundo sequer.

Vá voando à jato até a pri-
meira loja especializada e

mate as saudades.

*** Gente, a lourissima

Adriana Calcanhoto faz misé-

rias com seu Engulço! Vocês

precisam ouvir o 
"Caminho-

neiro" dela. É de deixar o rei

Roberto Carlos fanho de inve-

ja. 
"Nunca" 

de Luplclnlo Rodrl-

gues (uma música dos anti-

gamentes) 

é revisitada por La

olconhoto magistralmente. E

um gozo.
*** É mole ou vocês querem
mais? Tem mais, multo

mais, tem uma 
"Sonífera

Ilha" arrasante, tem 
"Mor-

taes", 
"Naquela 

Estação" do

mano Caetano, é obra-prima

pura, 
"Injuriado" 

de Eduar-

do Dusek leva ao delírio a

platéia do People e a quem
ouve, além de outras tantas

pérolas que rolam pelos ou-
vidos mais, sensíveis como
um canto de sereia, encan-

tando a todos e todas. Você

vai enlouquecerl

*** E pensar que Adriana Cal-

canhoto e a outra deusa das

deusas, Morioo Monto, foram

um dia cantantes de bares.
Só aqui, em baré City que não

surgem uns lances desses.

saíte*

*** P.S. O colunista avisa lo-

antes que algum vadio

seu veneninho, que
nâo recebeu nenhum |aM

para escrever esta matéria. É

Eura 

e simplesmente Iem-

ranças do verão carioca de

90 e do Dia doo Namorados.

Entenderam? Acho bom,

mesmol

cot Gl«ell<» Furtado

MELANGE

*** Os casais Nathan Samuel Benzecry Ana Maria Ben-

zocry mais Jaçob Messod Benzecry Helena Obadla Ben-
zocry, estão fazendo circular convites dos mais

tchans, para o casório de seus filhotes Jackellne e Jo-

sé, à rolar no chegante dia 2 de Julho, às 19 horas, na

Sinagoga Belth Yacob Robl Meyr com recepção no salão

dos espelhos do Rio Negro Clube. Merci.

* * * 
Quem também vai entrar para a ala dos casados

é o simpatiquésimo Davld Tayah, que no dia 8 de Ju-
fho, casa-se com a bonita Jésslca Sabbã

*** Parzito novo rolando pelas alto-pistas da Gera-

çâo Dourada, é o que une a charmosa Alessandra An-

tony Querloz e o trepidante e 
"pentelhão 

querido" de

Etc. E Tal, Luís Almlr Brandão Soares. Formam uma du-

pia do arrombai

.***0 play Fornando Lourolro Júnior já está totalmente

recuperado de sua pneumonia versus sarampo. Ago-

ra, quem está de molho de tomate por causa de um

fora de hora sarampo, é a mana dele a lourissima

Prlocllla Lourolro, que está sendo super visitada.

*** É lia piuAiiiia quai ia~&cna, uia £*\Jt u ucuui aiiya~

ite Jésia Míriam Assayag, agendado
lo Crocrodilo's Club Privé.

*** É na próxima quarta-feira, dia 20, o dèbut atiça

désima da crocante Jésia Míriam Assayag, agendadc

para o underbiz do Crocrodilo's Club Privé.

*** Em se falando de débuts, o da mimosa Lúcia Vá-

lols Coelho, rolou sábado passado, tendo como cená-

rio o Rio Negro Clube. Foi um lux só!

rai dílinha 

linha de frente da novíssima Ge-

a, é a que está sendo formada

*** Outra dui

ação Dourada, é a que está sendo tormada pt
koflnho Karlna Franco do Sâ Queiroz do Albuquerque e o

cat Oluseppe Flglluolo. Juntos, são totalmente demais!

leia ko-

jjSfffil ¦

!¦ *-.¦ I

Gataria

*** Reunindo em suas ambiên

cias um 
"bom 

bocado" de gati
nhos e gatinhas, com uns sen-

do homenageados e outros pas-
sando batidos, pintou quarta-

passada, o maior auê lá

lados da Dlocotoca Ullwato

Íintiga 
Red Zone). A coisa teve

ireifo a desfilar categórico

(pronuncia-se catlgérlco), onde

quem brilhou em grand style

foi a gatosa Lauro Danlola Lucona

Cardoso. Aliás, Laurinha está

em uma de suas melhores

fases.

*** Conseguimos anotar por
ali: Nicole Antony e José Barro-

co Júnior, Valéria Aibano e Gi-

no Barbosa, Luciana Souza Li-

ma e Flávio Reis, Amanda Leão

e Enoh Barbosa, Rachel Tinoco

Néia e Eric Franco de Sá (amei

rever os dois). Jayse e Alberto
Rebello, Berbara e Blenda

Abraão, Yomar Oliveira, Renati-

nha Furtado de Mendonça, Er-

nesto Marques de Sá Júnior, De-

borah Andrade, Charles Atala

Neto, Adressa Corrêa, Fabinho

Saboia, Alessandra Trigueiro,

Maurinho Antony (na linha

guerra na selva), Kazune e Mi-

cheia Nasser Abrahim, Márcio

{osé 

Mathias, Andréa Macedo, e
'ernando Lima Verde Araújo. E

só.

Etc. E Tal é tudo pelo social urbano.

AGENDAO

*** Estão ficando um tantiquito mais adultos

nesta semana: Segunda-feira, dia 18, Rayol de

mendonça Neto; Quarta-feira, dia 20, Ney Ri-

beiro Cunha; Quinta-feira, dia 21, o radialista

preferido de dez entre dez stars de Manaus Ney

Amazonas; Sexta-feira, dia 22, José Anselmo

Garcia Rodrigues Neto, Enoh Barbosa e a gaté-

sima Cinthia Kanawatti Soares, e finalmente

no Sábado, dia 23, Waleska Massulo e Samuel

de Castro Assem.

*** Aquele abraço de Etc. E T"11

7^^R^^aCopa9°

Bomba! Bomba!

* * * É com um prazer inenarrável que Etc. E Tal infor-

ma a quem interessar possa que, já foi decretado o

fim da moda LAMBADA. A moda e dança do momento

e que desbancou a cafonérrima lambada, atende pe-
lo nome de VOGUE, e foi lançada pela cantante Madon-

na, tudo na esteira de seu último disco.

*** Na dança vogue, os pares dançam como se esti-

vessem participando de uma seção de fotos, ou seja

imita-se as poses de manequins fotográficos. Os Be-

tos Barbosas da vida estão com seus dias contados.

Lambada está tão fora de moda e ultrapassadíssima,

que o grupo Kaoma finalmente virá ao Brasil.

*** Etc. E Tal agradece penhoradamente à Modonna
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? Com a greve dos ferroviários

anunciada para hoje, è possível

que a cidade tenha que se acostu-

mar com o som do samba e os va

pores da caipirinha até a despedi-

da da seleção brasileira.

Inédito

Inédito, nunca visto, o tipo de

telex, corretíssimo enviado ao di-

retor presidente do Jornal do Com-

morclo, Guilherme Alulzio de Oli-

veira Silva, para o jantar que mo-

vimentará o Palácio Rio Negro, no

dia 22, por isso transcrevemos na

integra:

- Ao cumprimentar V.Sa., tenho

a honra de convidá-lo para o jan
tar que ofereço aos principais di-

rigentes de empresas instaladas
na Zona Franca de Manaus no dia

22 de junho, às 22:00hs, no Salão

Nobre do Palácio Rio Negro, com

o intuito de prestar-lhes a mereci

da homenagem por suas partici-

paçôes no processo de desenvol-

vimento deste Estado. Ressalto a

indispensabilidade de sua presen

ça pessoal, dados a relevância e o

alto alcance social dos programas

que, na oportunidade, terei a sa-

tisfaçâo cfe apresentar. Tais pro-

gramas 
— como é o caso da im-

plantação de um sistema de cre-

che e a reestruturação do Institu-

to de Tecnologia do Amazonas

Utam, destinam-se a prestar rele-

vantes serviços a parcela mais ca-

rente da população de Manaus e

a ciência e tecnologia do Estado

do Amazonas, o que justifica meu

desejo de tê-lo pessoalmente na

cerimônia anteriormente aludida.

Governador Vivaldo Barros Frota.

Encontro

O superintendente Leopoldo Pe

res Sobrinho, estará participando,
na próxima semana, do Encontro

Empresarial Brasil/Venezuela,

que ocorrerá no auditório Floria

no Pacheco, da Suframa.

k» O encontro, que tem o apoio do

Soverno 
do Estado do Amazonas,

a Suframa, da Fieam, Cieam nu

ma iniciativa do Consulado Geral

da Venezuela, com a participação
dos representantes da Câmara de

Comércio e Indústria

Venezuelana-Brasileira e deverá

reunir, em Manaus, nos dias

19,20 e 21, empresários venezue
lanos para contatos com autorida-

des e empresários da ZFM, além

do ministro das Relações Exterio-

res da Venezuela, Chanceler Rei-

naldo Figueredo Planchart.

Fecharão

O PMDB e o PDC vâo fazer alian

ça de cabo a rabo.

^ De governador a deputado

estadual.

* Quem perde com isso sào os

candidatos a deputado estadual

do PMDB, já que no PDC, tem mui-

to mais nomes de peso e de voto.

^ Esse erro o PMDB não cometeu

na eleição para vereador, do con-

trário náo teria eleito metade dos

vereadores que elegeu.

Novos rumos

A deputada Beth Azize deve sair

coligada com a Frente de Oposi-

ção, nas próximas eleições.

/ Sofreu pressões por parte de seu

partido, o PDT, que a obrigaram,

mesmo sendo simpatizante da

candidatura Mario Frota, a apoiar

a de Wilson Alecrim.

V*

Brizola nâo quer acordo com

ninguém que tenha ligações com

o presidente Collor.

Antitabagismo

^ Os bares e restaurantes com

mais de 100 metros quadrados lo-

calizados na cidade de Sáo paulo
terão que destinar mais de 50% de

sua área para não-fumantes.

^ Apenas as casas noturnas, co-

mo boates, por exemplo, ficam de

fora da exigência determinada pe-
Io projeto ae um vereador paulis-
ta, sancionado esta semana pela

prefeira Luiza Erundina.

A volta

A tranqüilidade de Turim vol-

tou a ser quebrada desde ontem

com a retorno dos brasileiros, que
haviam deixado a cidade para um

giro turístico em outras regiões

-italianas, aproveitando a folga en-

tre os jogos com a Suécia e a Cos-

ta Rica.

Crtstlan* • Marco* Bonfim, na notto d* Manaus.

Fernando Coelho Jr.

k» O diretor da Polícia Federal, Romeu

Tuma, acatando solicitação ap deputado

Luis Fernando Nicola u/PMDB-AM), deter

minou rigorosa investigação sobre a di

retoria regional da Empresa de Correios

e Telégrafos.

Quer ver a veracidade sobre as pesa
das denúncias que envolvem o Correio

em relação a contrabando de equipa

mentos e componentes fabricados na

froo ion«.

^ o Tribunal de Justiça do Estado do

Amazonas já tem seu diretor do Cerimo

nial, para o qual foi nomeada pelo Ato

n" 514/90.

s É a elegante Graça Figliuollo que está

no cargo

Quem 
está

Circulando em Manaus, Ste-

phen Dachi, do CSIS — Center for

Strategic & International Studies,

de Washington

^ O peso-pesado veio colher sub-

sidios para o livro que vai escre

ver sobre a Amazônia, seus pro-
blemas e o que falam dela lá fora

Problemas

Criando problemas para a Zona

Franca de Manaus, estão chegan-

do muitos artigos importados no

mercado de Sào Paulo.

^ Desembarcaram na capital pau-
lista dois aviões abarrotados de

Siroautos 
estrangeiros Um, com

ornos de micro ondas e o outros

com videos cassete

^ Tudo beneficiado com a nova

política de importação do

governo...

Apoio

^ O PDS — ex Arena —, 
partido de

sustenção do regime militar, ade-

riu a candidatura Mario Frota

^ Frota está ressuscitando até par
tidos moribundos.

Al tociaiUM Mory Porttjo * Mina T*odoro, *m r*c*nto t ol*gonto ocontoclmonto «oclal.
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^ Anlversanante de hoje, Cinthia Soa

res recebe os cumprimentos de Cotrlm.

^ 0 **crot0rlo Raul Brasil ottò novomon

t* na cModa d «poli da twnporada tm Bra-

Snia. 
ond* ostov* r*«nldo com o ministro

oaqulm Roni. de Agricultura.

Vanessa Simões Silva e Daniela As

sayag, panterinhas da melhor nouvol-

I* voguo, defenderão as cores do bum

bâ «Caprichoso», em Parintlns, usan

do fantasias de destaque

f 0 omprosdrio Joio Batista dos Santos
íost«|a nojo sou anlvorsàrlo. na Praia ao

Arrombado. A mulltar Cynda **rd a anfitriã

do praia.

Aniversariando amanhã, recebendo

incontáveis cumprimentos da legião

de amigos, o identificadlssimo Luis

Antonio Vasconcellos Dias Cumpri-

mentos antecipados

Começando a circular os convltos para
o mariage, no dia 1B do julho, do Alossan-

dro Figliuollo o Armandlnho do Valia.

^ A nova chefa do Departamento de

Saúde do Tribunal de Contas do Esta

do é Ana Esther Viveira

^ Jtsla Assayag oforocorfl uma fosta dq-

qualas do orromoo. comemorando sou anl-

vorsârio. no dia 20, tachando o Club

Crocodilo»*.

^ A orquestra sinfônica e o coral do

Teatro Amazonas terão sua estréia ofi-

ciai no próximo mês

^ Ellti* • QabfM Padrosa, lavordo um aru-

po d* convidado* franco*** para a Mito

do* bumbd*. no fim d**t* mê*. *m

Parlntln*.

PANTANAL

José Leôncio e José Lucas: pai e filho juntos

Leôncio 

chega com An I-le está ar-

gulhoso com a iniciativa de Jove em

participar da comitiva. Tadeu fala com o

pai sobre seu namoro com Guta. León-

cio c I ilo reagem desfavoravelmente e

deixam Tadeu furioso. Libério final-,

mente esta de volta. Tadeu descobre o

paradeiro de l c\ i e tenta forçá-lo a vol-

t.ir I le reage Muda e Tibério se emo-

cionam no reencontro 1 eòncio recebe a

carta de resposta do presidente, mas não

revela a ninguém do que se trata Muda

explica a Tibério que soltou Levi para

que cie fosse embora de vez Tadeu

conta .i I eòncio e a ribério onde Levi

es!., escondido Iuma pede a Jove para

irem embora 1 la quer se afastar de José

1 iic.is. mas Jove nao percebe isso. José

1 ik as s.n para caçar um marruá e pro-
v.ti assim que e lealmente um Leôncio.

Nu caminho, ele encontra Juma. que se

oterecc paia acompanhá-lo Vão os dois

luntos Lcm agarra Maria Bruaca e a

beija I Ia tenta resistir, mas acaba ce-

dendo l enorio oferece terras a Alcides

cm troca üc sua lealdade Jove vai pro-

curar Juma () \ clho aparece e diz a ele

que Juma está com Jose Lucas. Maria

Bruaca sente culpa por ter traído Te-

nono lenorio convence Alcides a ma-

lar I evi
CiAiirlin Mnrrn »m dois momanfos ri» Pantanal- como Vfilhn rio Nmhal « José l eôncio

W? Ill

que houver. Irmã tica furiosa com a ati-

tude de Leôncio. F.le pretende colocar

Jove á prova, porém o filho está mais

interessado na câmera que sua avó lhe

presenteou. Juma fica decepcionada,

pois acha que Jove deveria se preparar

para a disputa. Por muito pouco, Te-

nório náo flagra Maria Bruaca nos bra-

ços de Levi. Irma convida José Lucas

para um passeio. Os dois caminham

como namorados.

José Lucas sai da mata com Juma des-

falecida em seus braços — a luta com o

marruá foi terrível. Os dois conseguem

chegar à casa de Juma. onde José Lucas

cuida dela com carinho. O Velho apare

ce e rev ela a José Lucas que seu nome é

José Lucas Leôncio. Jove chega e fica

cheio de ciúme. José Lucas volta a fa-

zenda. sendo seguido, logo depois, por

Jove e Juma. Ao encontrar Leôncio no

caminho. José Lucas o chama de pai

os dois ficam emocionados Leôncio re-

conhece José Lucas como filho e pede

aos tres irmãos que se abracem. Chega

para Jove uma encomenda e o pre-

sente que sua avó enviou do Rio Irma se

lembra que e aniversário dele c chama a

atenção de Leôncio. que está meio indi-

ferente ao fato Leôncio icsolve então

ta/er uma grande festa para Jove Irma

sugere a 1 eòncio um presente para ele

dai ao filho: a sela que era do se avô

Joventino Durante a festa. 1 eòncio

avisa a todos os presentes que a sela

deverá ser disputada entre os tres ir-

m.ios. numa raia. no primeiro rodeio

A vez de José Lucas
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