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Seqüestro
termina e

Polícia caça
os autores

I Policiais vão prender, a qual-• 
quer momento, os três ou mais
seqüestradores do menino Nil-

,;son, de 14 meses de idade, liber-
I tado, ontem, pelamanhã.e re-

cebido - chupeta na boca - com
aplausos por todos os presentesna casa de seus traumatizados
pais, de onde fora levado três
dias antes.

Um dos seqüestradores, Luiz
Sérgio de Moura, o motorista
que trouxe Nilson de volta, foi
incriminado por serem encon-
trados em suas mãos e roupas
vestígios de um pó químico co-
locado, anteriormente, nas no-
tas dos Cr$ 80 milhões do resga-
te cobrado. Ele confessou e jádenunciou seus companheiros,
que estão sendo perseguidos.

O fecho do seqüestro alivia as
tensões experimentadas pela ci-
dade aflita e, sobretudo, pelos
pais Josenilson Figueiredo e
Maria de Fãtima Figueiredo.
Ela viveu aflições em dobro,
uma vez que, para conceber
Nilson, tivera que fazer um tra-
tamento que durou mais de seis
anos. i

Antes da devolução de Nil-
son, por um dos seus captores.
as tensões tinham aumentado.
A despeito de o pagamento ser
feito, uma emissora de rádio
noticiou o uso do pó químico
nas notas. Se os seqüestradores
tivessem ouvido a notícia, se-
gundo policiais envolvidos nas
investigações, o menino pode-
ria ser morto.

Foi, aliás, para preservar sua
vida que a Polícia não interveio
diretamente no problema. Um•>ohcial esteve ao lado de um
eqüestrador, quando este fazia

contato através de um orelhão
com os pais de Nilson, anteon-
tem. Pediu-lhe uma ficha e re-
conheceu sua voz. A ordem era
não prender ninguém, antes
que o garoto estivesse salvo.
Página 10

Navio vai
I combater

a malária
.O nome de Carlos Chagas,

sanitarista que dedicou a vida
no combate à doença causada
pelo barbeiro, em fevereiro será
associado na Amazônia ao de
Oswaldo Cruz e ao tratamento
da malária e outras doenças

, tropicais: navio-hospital total-
mente construído pelo Arsenal

.<,, de Marinha do Rio de Janeiro,
^ele foi incorporado à Armada,

para assistir ás populações ri-
beirinhas.

Dotado de sala de cirurgia,
gabinetes dentários, laborató-
rios, raios X e ambulatórios
iguais aos do Oswaldo Cruz, o
Carlos Chagas tem uma tripula-
ção de voluntários liderada pelocapitão-de-corveta Carlos Al-
berto Briggs Vasconcellos e le-
va uma equipe de 12 técnicos
do Ministério da Saúde. Pág. 8

Dólar
O dólar sofreu ontem o seu 68"reajuste do ano na taxa cambial avigorar a partir de segunda-feira

2U«no o°CnPassa a ser ne8°ciado acr* 2.S50 para compra e Cr$ 2 965
?af?*Jenda- ° novo reajuste, de1,444%, veio três dias após a fixa-
çao da última taxa cambial. Adesvalorização do cruzeiro esteano chega a 201,328%, e em 12meses a queda foi de 219,264% No

! mercado paralelo, a moeda ameri-cana refletiu a expectativa, tendosubido nos ültimos dias. Ontem foinegociada a CrS 3.450 para comprae CrS 3.600 para venda. No merca-do de ouro, o preço médio do
grama do metal, referente ao lin-
f?neo„de 100° grar"as, foi de Cr$áb.080 para compra e CrS 37 520
para venda.

Foto de Mozart Trindade/O Dia
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Tempo
Nublado e sujeito a chuvas, comtrovoadas isoladas. Temperatura

em declínio. Ventos do QuadranteNorte, fracos, rondando para Sul,Sueste, moderados com possíveisrajadas. Visibilidade moderada.
Esta é a previsão para o Rio e
Niterói. A máxima de ontem foi de
36.2, em Realengo, e a mínima, de
20.5, no Alto da Boa Vista.

Cerca de 200 mil pessoas -
entre as quais 11 governadores- presenciaram ontem na Praça
da Sé, em São Paulo, o lança-
mento pelo candidato da Alian-
ça Democrática, Tancredo Ne-
ves, da bandeira da Constituin-
te, que sintetizará o ideário do
PMDB na campanha eleitoral
de 1986. Tancredo fez no dis-
curso elogios especiais ao go-vernador Franco Montoro e ao
presidente do PMDB, deputado
Ulysses Guimarães. Disse que a
eleição de 15 de janeiro será
apenas o início de uma cami-
nhada na qual o primeiro mar-
co do avanço para o futuro será
a convocação da Constituinte.

"É necessário qué tenhamos
uma ordem jurídica para que
possamos dar ao povo uma or-
dem econômica justa. Basta de
recessão, basta de desemprego,
basta Üe arrocho salarial", disse
o candidato, apresentado pelo

locutor Osmar Santos como"Presidente".

Tancredo aludiu também ao
discurso de apoio feito antes do
seu, pelo governador Leonel
Brizola, transmitindo-lhe o seu
reconhecimento e pedindo-lhe
unidade: "É da nossa unidade",
afirmou, "que vai depender a
redenção do povo".,

O candidato a Vice-
Presidente, José Sarney, tam-
bém falou, pedindo ao povo que
não se cinja a conquistar a
vitória no Colégio Eleitoral:"Uma coisa muito mais ampla
que nós temos que fazer por
este País é consolidar o poder
civil". Dirigindo-se aos nordes-
tinos, que são 3,5 milhões na
Grande São Paulo, Sarney pro-
meteu zelar pelos interesses de
sua região de origem. Tancredo
almoçou e jantou com os go-vernadores no Palácio dos Ban-
deirantes. Páginas 2 e 3

Gás isolado em
chata na baía
oferece perigo

Nilson voltou ontem ao coío da mãe, Mariade Fátima, depois de passar três dias seqüestrado

Totó de Jadir Farias

Expostos ao calor em uma
chata fundeada na Baía de Gua-
nabara - atrás da Ilha Santa
Bárbara -, os 13.600 quilos de
isocianato de metila apresen-
tam perigo de entrar em ebuli-
ção, o que pode ocorrer a partir
dos 38 graus centígrados. Para
superar esse problema, técnicos
da Feema exigiram que a He-
lanço Química, importadora do
produto, coloque um toldo so-
bre a chata. Com o decreto do
governador Leonel Brizola
proibindo processamento, esto-
cagem, desembarque e trans-
porte do isocianato de metila
em território fluminense, o pro-
duto só sairá por terra se o
Governo de outro Estado se
comprometer a recebê-lo, o queé pouco provável. Outra opção
é devolvê-lo ao país de origem,
os Estados Unidos. A Heianco
estuda uma solução a curto

prazo, enquanto os oito ho-
mens que estão guardando o
gás se mostram preocupados,
embora não saibam exatamen-
te qual o tipo de carga. O secre-

. tário de Saúde do Estado,
Eduardo Costa, acha que foi
uma vitória da população flu-
minense e do setor de saúde a
assinatura do Decreto 7.818,
proibindo o isocianato de meti-
Ia.

Em Bhopal, na índia, onde o
gás matou mais de duas mil
pessoas, o presidente da empre-

. sa responsável pelo vazamento,
Warren Anderson, foi detido ao
desembarcar para prestar con-
tas do acidente e solto median-
te pagamento de fiança de US$
2.500. Famílias atingidas pela
catástrofe já começaram a mo-
ver ações contra a Union Carbi-
de nos Estados Unidos. Páginas
7e9

Foto Roberto Jacob/O Dia
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O "Carlos Chagas", incorporado ontem, será o segundonavio da Marinha a combater doenças na Amazônia
I
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tituinte
Greve pára
Banco do
Brasil em

oito capitais
Ó presidente do Banco do- Brasil, Oswaldo Collin, e o mi-

nistro do Trabalho, Murillo Ma- 
'

cedo, acreditam que na segun-
da-feira será resolvido o impas-
se com os funcionários daquela
instituição financeira, que para-lisou as atividades das princi-
pais agências de São Paulo,
Brasília, Curitiba, Porto Alegre,
Natal, Fortaleza, Niterói, Cam-
pinas e Belo Horizonte, depois
da greve de advertência de
quinta-feira, no Rio.

Oswaldo Collin, informado
dos nomes dos líderes grevistas,alertou que haverá punições,mas admitiu que o último ba-
lanço do banco indica a possibi-lidade da concessão do reajuste
de 100% do INPC rejeitado peloConselho Nacional de Política
Salarial,

Murillo Macedo disse que po-dera decretar a intervenção nos .
sindicatos de bancários envol-
vidos na greve, mas isto só
aconteceria depois de o Banco
do Brasil aplicar as punições
que achar indicadas, pois o Go-'
verno Figueiredo pretende che-
gar ao fim com a suspensão de
todas as intervenções nas orga-í
nizações sindicais.

Em Porto Alegre, de um total
de 2.200 funcionários, 2.100
aderiram à greve, que, segundo
o presidente do Sindicato dos
Bancários, alastrou-se até Ca-
noas, Novo Hamburgo, Caxias
do Sul, São Leopoldo, São Ga-
briel e outras cidades do inte-
rior. Mais de 1 milhão de che-
quês deixaram de ser compen-
sados.

Em Belo Horizonte, somente
200 dos 1.700 funcionários dei-
xaram de cruzar os braços nas
quatro principais agências, e no
ABC foi chamada a Polícia de-
vido ao tumulto à porta de um
banco cujo tesoureiro, aderindo
ao movimento, levou as chaves
do. cofre e não foi encontrado.
Página 6

Perfuradora
leva culpa.

por Enchova
Relatório da Petrobrás sobre

a erupção de gás seguida deexplosão que matou 37 pessoasno poço de Enchova, na Bacia
de Campos, em agosto último
inculpa a Pozos Perfurações
Ltda., subsidiária da Pozos In-
terna tional.

Um resumo desse documen-
to, divulgado pelo Ministério
das Minas e Energia, e querelata esse fato, afirma que, no
entanto, o contrato não será
cancelado, e a perfuração deve-
rá recomeçar em fevereiro de
1985.

A questão da manutenção do
contrato dividiu a diretoria da
Petrobrás, só se definindo a
manutenção do contrato com aPozos após um telefonema do
Planalto. Também se verificou
negligência da segurança no
acidente. Página 6.

Loto sai para 5
Cinco apostadores (dois de SãoPaulo, um de Goiás, um da Bahia eoutro do Ceará) ganharam a quinada Loto com as dezenas 10 - 43 -

46 - 65 e 73 e a importância de Cr$463.907.136. A quadra premiou 878
pessoas com Cr$ 2.641.840, e o ter-no, 45.250, com CrS 68.347. No Riode Janeiro, 144 apostadores fize- 

'
ram a quadra e 6.504o terno.

Loterj
Os bilhetes sorteados na extra-

ção de ontem, da Loteria do Esta-do, foram: 1? prêmio - 11 164
(CrS 35 milhões); 29 prêmio - 02 342
(CrS 1,5 milhão); 3* prêmio - 04 774
(CrS 1 milhão); 4V prêmio - 04 117
(Cr$ 900 mil); 5° prêmio - 28 571
(CrS 800 mil); 6P prêmio - 03 680
(CrS 700 mil); 7S prêmio - 23 549
(CrS 600 mil); 8V prêmio - 22 069
(CrS 500 mil); 9' prêmio - 00 854
(CrS 400 mil); IO3 prêmio - 08.085
(CrS 300 mil). O prêmio extra saiu
para o bilhete 10.768-2" vigésimo
um Chevette zero km.
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Primeira
hora

Mudanças imediatas '
j A quase 40 dias de assumir o Poder ovirtual Presidente da República já estámarcando presença, através de mudanças
,, nos hábitos e no comportamento da socie-

, dade brasileira. Lançamentos de livros, por
; exemplo, que são realizados normalmente,

. de acordo com a experiência de tarimbados
, editores, às segundas ou sextas-feiras, vãoser feitos em outros dias, conforme asdisponibilidades da agenda dodr. TancredoUm livro do advogado Carlos AlbertoDireito, ex-chefe'de gabinete do ministro1 Nei Braga e candidato (não eleito) a depu-' tado federal no último pleito, será apresen-

tado numa noite de autógrafos no próximo. domingo, no Centro Cultural Cândido Men-des que, de praxe, só funciona em diasúteis. > . .
"Brazil is dead"

Dizem que o poeta Ledo Ivo (reconheci-damente um dos mais ágeis datilógrafos domundo), quando enfrenta uma máquina deescrever, joga para fora tudo que lhe vem àmente. Depois de preencher várias laudas.
Ledo apanha uma tesoura e vai separando
por gênero: isto aqui é crônica, isso lá éeditorial, aquilo é poema, mais adiante umsuelto, tópicos, contos, até press-reiease.Agora Ledo sentou pra valer e conseguiu
datilografar quase 200 páginas. Saiu umromance: A Morte do Brasil.

Às vésperas de assunção de novo Gover-no, esse alentado atestado de óbitos podeprovocar uma correria às UTIs e uma
mobilização do corpo cardiologista do País.

A sociedade e seus temas
Começa amanhã, no campus da Uerj, a

partir das 9h, o encontro estadual "A Socie-
dade Civil e a Conquista da Democracia",
com propostas a serem encaminhadas ao
futuro Presidente da República.

Os temas do encontro são: Conjuntura
Nacional e Política Institucional, Habita-
ção, A Questão Urbana, A Questão Agrária,
Reorganização e Democratização do Poder
Judiciário, Política de Saúde e Privatização,
Educação, A Situação Econômica e a Crise!
A Participação da Mulher na Sociedade
Brasileira, A Questão Cultural, O Negro na
Sociedade e vários outros assuntos de pai-
pitante atualidade.

Os amigos de Jota Efegê
João Ferreira Gomes, o Jota Efegê, notó-rio cronista do carnaval e da música popu-lar brasileira, será homenageado por estes

dias no programa Entre Amigos, da TV-E
que vai ao ar às quintas-feiras, sob coorde-
nação de Virgílio Morethson Moreira.

O'programa foi gravado ontem com a
participação do poeta Carlos Drummond de
Andrade, do diretor artístico Hermúiio Belode Carvalho e dos caricaturistas Álvarus eNássara, este também famoso como compo-
sitor.

Um ano de mulatódromo
Completam um ano, domingo, dia 9, asnovas instalações do mulatódromo do Oba,

Oba, de Sargentelli, .no Jardim BotânicoPara marcar a data será. oferecido umcoquetel aos admiradores das mulatas,seguindo-se um jantar dançante, a partirdas21h. y

A Barra pesada
A desativação da Superintendência deDesenvolvimento da Barra da Tijuca (Su-debar), a deformação do Plano Lúcio Costae a conivência do Departamento Geral deEdificações da Secretaria Municipal deObras e Serviços Públicos em licenças paraobras irregulares, são três dos pontos prin-cipais detectados pela Comissão de Inquéri-to da Câmara dos Vereadores e que foicriada especialmente para investigar irre-

gularidades na Barra da Tijuca e em Jaca-repaguá.
Presidida pelo vereador Alberto Garcia,do PDT, a Comissão apurou a participaçãode empresas construtoras, atos de grila-gem, processos envolvendo a posse ilegalde terras na região, a existência de aterrosilegais de praias, rios e lagoas e a falta devigilância por parte das autoridades tidascomo competentes.

Saúde é com médico
Se prevalecer, de fato, a proposta doempresário Hélio Beltrão, a Previdência

Social, da qual ele já foi Ministro, se des-membrará, com a transferência, muito lógi-ca, dos serviços médicos para o Ministério
da Saúde.
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Preço do Exemplar
Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais
e Espírito Santo: Cr$ 500 (dias úteis) Cr$
700 (domingos;
Distrito Federal, Goiás, Paraná, Minas
Gerais (Araxá, Corinto, Montes Claros.
Uberlândia e Uberaba): CrS 600 (diasúteis) CrS 800 (domingos)
Mato Grosso do Sul e Norte, Rio Grande
do Sul. Santa Catarina, Bahia, Sergipe.
Alagoas, Ceará, Piauí, Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Paraíba e Maranhão
CrS 700 (dias úteis) CrS 900 (domingos)
Amazonas. Pará. Roraima. Acre e demais
territórios: CrS 800 (dias úteis) CrS 1.000
(domingos). Exemplares atrasados serão
vendidos na sede do jornal, de 9 às 12
horas. Assinaturas postais em todo o
território nacional. (6) seis meses. CrS
100.000.

Filiado ao IVC
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Maluf faz
planos para
a Amazônia
Brasília - A ação governa-mental na Amazônia e Centro-

Oeste deve ser orientada priori-tariamentte na adoção de mode-
los próprios de equilíbrio dos
ecossistemas, apoio ao pequenoe médio produtores ou empresa-
rios, utilização e manejo da ex-
ploração do solo, desenvolvi-
mento industrial com base em
produtos industriais, estímulo
aos serviços urbanos capazes de
absorver excessos da mão-
de-obra. O caso se aplica tam-
bém aos problemas da saúde
pública, educação para higiene,
habitação, alimentação, uso
adequado de energia, políticafundiária na regularização e ti-
tulação das terras, bem como
formação, treinamento e habili-
tação dos recursos humanos da
região.

Essas idéias são defendidas
no 14° livreto do programa Bra-
sil Esperança - específico à re-
gião Amazônica e Centro-Oeste- lançado pelo candidato doPDS à Presidência da Repúbli-
ca, Paulo Maluf. Nele está espe-
cificado que, entre outras ra-
zões, as duas áreas são muito
ricas em recursos naturais', de-
vendo ser exploradas de forma
equilibrada. No entender do au-
tor, "elas são um desafio à nos-
sa criatividade, pois ambas re-
querem uma perspectiva de
conciliação e harmonia entre o
objetivo conservacionista e o
natural desejo de progresso ebem-estar da população"."Garantindo essas premissas,esses programas e projetos de
desenvolvimento terão por pa-rãmetro a oportunidade de
aproveitar as vantagens do so-
Io, clima e água; a urgente re-
gularização da questão fundia-
ria; o fortalecimento do peque-no e médio produtores, espe-
cialmente os de gêneros alimen-
tícios de consumo imediato; a
promoção e criação de animais
aquáticos e desenvolvimento
econômico induzido; explorar'
as reservas minerais; processar,beneficiar, refinar e industriali-
zar os minérios; reforçar e pro-mover a integração sócio-
cultural das populações isola-
das e facilitar o acesso das po-
pulações da Amazônia e do
Centro-Oeste aos meios moder-
nos de comunicação e informa-
ção", diz ainda o livreto do
candidato.

Segundo Paulo Maluf, o de-
senvolvimento nas regiões é ta-
refa do empresariado, cabendo
ao Estado administrar incenti-
vos e estímulos, com a políticade não-interferência. "Caberá
ao empresário aproveitar e va-
lorizar o potencial representado
pela terra e recursos naturais.
Deverá criar trabalho, emprego,
salário, oferecendo ao homem o
direito de participar da vida
econômica e social". Além dis-
so, o empresário usará sua cria-
tividade, os incentivos eestímu-
los governamentais, acrescenta
o livreto, afirmando que é preci-so que se estabeleça "empresas
economicamente viáveis e lu-
era ti vas capazes, em futuro
próximo, de competir livremen-
te e prescindir de favores quedesfiguram sua operação e as
submetem a controles desneces-
sários e esterelizantes.

Em sua entrevista de ontem,
o candidato Paulo Maluf disse
que não acredita na dispersão
dos pedessistas, "porque nin-
guém vai largar um partidoconstituído em todo o País, com
vereadores e prefeitos em todos
os municípios, para embarcar
numa aventura. Não se trata de
um problema legal e.sim, de um
problema eleitoral.

Convocação da Constituinte
será com o novo Congresso
São Paulo - A convocação da

Assembléia Nacional Consti-
tuinte se dará simultaneamente
à eleição do futuro Congresso
Nacional, em 1986, porque ocandidato Tancredo Neves pre-fere não convocá-la imediata-
mente à sua posse para não ser
obrigado a dissolver o atual
congresso, medida desaprovada
por juristas e políticos.

O candidato da Aliança De-
mocrática demorou-se, ontem,
durante 15 minutos, asistido por12 governadores da Oposição, afalar sobre a Constituinte, queele considera prioritária, a par-tir do momento em que for
eleito. Lembrou, entretanto,
que não aceita pressões de gru-
pos políticos e que, se isso acon-
tecer, "deixo de ser Presidente
da República".

Tancredo afirmou que não
vai governar através de decre-
to-lei e prometeu nomear uma
grande comissão para elaborar
um projeto da Constituição "o
que não impede o Congresso de
levar a efeito trabalho nesse

Bandeira
a receber

O PMDB não está mais preo-cupado com a falta de bandei-
ras como as que nos anos de 74,
78 e 82 levaram o partido a três
grandes vitórias. O deputado
Ulysses Guimarães disse que es-
sas dificuldades já estão supera-
das. Já existe uma grande ban-
deira para as eleições de 86: a
Constituinte.

Ulysses previu que a campa-
nha pela Constituinte será"mais importante que as elei-
ções diretas". O movimento Ian-
çado encontrou também respal-
do no candidato do partido à
Presidência da República, Tan-
credo Neves. Ele apontou a re-
forma constitucional como o
primeiro compromisso e a medi-
da prioritária a ser executada
assim que assumir o Governo.

A Constituinte é a garantiade que o povo terá um texto
novo, realizado por represen-
tantes especificamente escolhi-
dos para essa atribuição. Até
agora, o Congresso Nacional só
teve poder de emendar a Cons-
tituição, e não real poder cons-
titucional-disse Tancredo.

Ulysses Guimarães entende
que a campanha pela Consti-
tuinte vai dominar o panorama
político do País:

O partido que se situar me-
lhor nessa tese, sem dúvida ai-
guma, vai eleger a maioria dos
governadores, deputados fede-
rais, estaduais, prefeitos e ve-
readores. E, como somos nós os
precursores desse movimento, o

. PMDB vai estourar as urnas em
86. '

O presidente nacional do
PMDB concorda em afirmar
que as lideranças internas do
PMDB, principalmente de São
Paulo, o induziram a incentivar
o partido a apresentar propôs-tas alternativas de soluções da
crise brasileira. Ele acha que a
Constituinte faz com que o
PMDB entre objetivamente no
debate e produza soluções ade-
quadas pela mobilização das
forças vivas do Pais.

Ulysses reconhece que o
PMDB tem de se mobilizar em
torno de uma tese que receba o
.respaldo do povo brasileiro:

sentido". Para ele, "na base des-
ses trabalhos elaborados peloCongresso ou por uma grandecomissão de juristas, sociólo-
gos/cientistas políticos e econo-
mistas será convocada a Nação
para um grande debate".

A partir daí, segundo assina-
lou o candidato, quando o Con-
gresso reunir-se com a Consti-
tuinte, em 86, ele terá seu traba-
lho bem simplificado já poden-do constatar as tendências da
opinião pública sobre os proble-mas mais graves.

A abertura democrática, pro-movida no Governo Figueiredo,
basicamente com a anistia e
eleições diretas para governa-dor de Estado, foi elogiada pórTancredo. "Com essas duas me-
didas, ele preparou a campanha
das diretas e respeitou-a em sua
plenitude. Realizamos todos os
comícios cercados de todas as
garantias e, em nenhum mo-
mento, fomos perturbados" -
comentou.

- Ele preparava, com -essas
providências, a grande euforia

democrática que estamos vi-
vendo neste momento.

A intenção de realizar uma
reforma administrativa foi de-
clarada pelo candidato. "A re-
forma administrativa que pre-tendemos fazer pode ser com o
Congresso ordinário. Ela não
reclama providências mais pro-fundas".

Tancredo elogiou o governa-dor Leonel Brizola, porque "ele
está convencido de que quantoantes convocarmos eleições di-
retas promoveremos uma maior
estabilidade política para o Pre-
sidente da República que venha
a ser eleito".

Ao afirmar que Brizola tem
sido coerente, o candidato disse,
também, que aceitará "toda e
qualquer solução que venha de
uma Assembléia Nacional
Constituinte. Se amanhã, antes
mesmo de convocada a Consti-
tuinte, houver um consenso en-
tre as forças partidárias de quea proposta do governador Bri-
zola deva ser acolhida, de mi-
nha parte não haverá nenhum
obstáculo".

da Constituinte volta
prioridade do PMDB

Continentino Porto
- Tivemos bandeiras funda-

mentais nas campanhas de 74,
78 e 82. Em 74, por exemplo!
criticamos a ditadura militar e a
tecnocracia nas praças públi-cas. Denunciamos a concentra-
ção de renda e o modelo econô-
mico, considerando-o subdesen-
volvimento industrializado. De-
pois, partimos para a anistia e
eleições diretas-já. Na campa-
nha de 82 nos fixamos mais nas
diretas e nas críticas ao modelo
econômico.

O deputado disse que, hoje, o
grande problema a ser cobrado
pelo PMDB não é mais a con-
centração de renda, embora es-te problema continue a existir,
não é mais eleições diretas e
anistia porque a meta, agora, é
a Constituinte.

Embora o Governo tenha sido
bem intencionado no seu proje-to de abertura, Ulysses Guima-
rães disse que o total restabele-
cimento da democracia só será
efetivado com a Constituinte:"Não há como evitá-la."

-Quero o PMDB na rua. Quemandato de poder podem pos-tular aqueles que se amedron-
tam diante da face severa dos
homens e mulheres do nosso
País? -indaga.

Em seguida, Ulysses afirma
que a tese do parlamentarismo
é um-assunto que, sem dúvida,
vai ser discutido na Constituin-
te. A informação obriga-o a ou-
trás revelações:

- O PMDB terá de oferecer
projetos alternativos. Todos nós
sabemos que o PMDB canaliza
o descontentamento do povo.
Portanto, temos de discutir o
prazo das eleições. Eu, pessoal-mente, acho que as eleições não
precisam ser simultâneas a de
Presidente com a do Congresso.
Nos Estados Unidos, o presiden-
te da República exerce um man-
dato de quatro anos e os depu-
tados de dois. Mas acredito queos senadores e deputados terão
consciência para saber o que é
melhor para o País.

Ulysses Guimarães lembra
que o PMDB não será um parti-do submisso ao Governo:

- Defendo uma harmonia
com o Presidente da República.
Mas não seremos uma maioria
submissa. Precisamos recuperar
o espaço do Brasil. Além disso,temos afinidades com a socieda-
de brasileira. A nossa primeirafunção essencial é defender ainstituição e criar condições pa-ra funcionar com independên-
cia. Não podemos ser atrelados
ao Governo. Os assuntos funda-
mentais devem se'r debatidos
entre os líderes do PMDB e oGoverno.

E pode-se dizer que a propôs-ta de Ulysses Guimarães rece-
beu também o respaldo dos go-vernadores do PMDB que com-
pareceram no Copacabana Pa-lace, anteontem, para o jantarde homenagem ao presidentenacional do PMDB: Jáder Bar-
balho (PA), Gilberto Mestrinho
(AM), Wilson Martins (MS), Jo-
sé Richa (PR) e Hélio Garcia
(MG).

O governador Gilberto Mes-
trinho disse:

A Constituinte é o princípiobásico de nossa campanha em
86. A Constituinte será a verda-
deira abertura democrática.

O governador José Richa es-
tá convencido de que a Consti-
tuinte é o instrumento legal quese coaduna com o compromisso
democrático do Pais. "A Consti-
tuinte é o edifício jurídico do
Brasil."

O governador Hélio Garcia
tem o seu ponto de vista sobre a
proposta de Ulysses Guimarães:E uma ótima bandeira. O
PMDB tinha de mudar a sua
bandeira nas eleições de 86. Ob-
viamente sendo Governo, o
PMDB tem de apresentar alter-
nativas que atendam aos inte-
resses da sociedade brasileira.

Ulysses reconhece que foram
os senadores Henrique Fernan-
do Cardoso e Severo Gomes os
mais entusiastas da proposta e
o convenceram de que o PMDB
tinha de desempenhar já este
papel. O presidente do PMDB
do Rio, Jorge Gama, vai elabo-
rar um documento assinado pe-Ia direção do partido apoiando a
iniciativa: "É uma grande ban-
deira, com a qual o PMDB con-
seguirá significativas vitórias."

Pedro do Coutto
Os caminhos
da reforma
partidária

A reforma partidária que o Gover-no Tancredo Neves vai liberar para asforças políticas1, dependerá, no fundo
muito mais de situações individuais, ede conflitos existentes entre elas quede princípios gerais inspirados emtendênciasou programas ideológicos
Aliás, em matéria de programas, diga-se de passagem, os dos grandes parti-dos brasileiros sempre se aproxima-
ram, não existindo maiores diferenças
entre eles. A criação do Partido Libe-ral, por exemplo, como o deputado
Nelson Marchezan deixou claroencontra-se condicionada ao fato dePaulo Maluf assumir ou não um postode liderança no PDS. Se assumir ascorrentes que lhe são adversárias dei-xam a agremiação. E deixam porquetém certeza que a presença do ex-
governandor à frente da legenda lheacarretará grandes prejuízos eleito-rais em 86. Os sacos de água ovos etomates lançados contra ele no cursoda campanha eleitoral pela Presiden-cia da República deixaram bem nítidaa inclinação popular. Assim, em con-seqüência, tendo-o como figura ex-
pressiva, o PDS tende a perder votose isso será fatal para um grandenúmero de seus integrantes.

Além desse aspecto, os principaisintegrantes partidários preocupam-se, como é natural, com a entrada emvigor da lei originária de projeto do
senador Nelson Carneiro, que revo-
gou a Lei Falcão. Assim, daqui a dois
anos, a televisão estará aberta na fase
final da campanha para os candidatos
de todos os partidos, como esteve no
pleito de 74. E todos se recordam queas imagens da TV invadiram os redu-
tos rurais da antiga Arena, derrotan-
do-a em 16 Estados. Televisão nacampanha e mais a presença negativa
de Paulo Maluf é demais para o PDS,
que então certamente seria aniquila-
do. E a televisão voltará mesmo àcampanha, pois este é um compro-
misso óbvio de Tancredo Neves paracom o seu próprio partido, o PMDB. OPartido Democrático Social, na reali-
dade, no momento, vacila entre seafastar de suas tradicionais bases
agrárias, pois só é forte no interior, e
terá de suportar o peso negativo dealguém que lhe tirará muitos votos.
Sem as bases rurais, a legenda flutua
e - francamente - hoje não se podesaber como poderá atingir o eleitora-
do, pois sua influência é fraca nos
meios urbanos. Além disso, há a quês-tão dos jovens eleitores. Com base no
crescimento do eleitorado nos perío-dos anteriores, se hoje o País tem 60
milhões de eleitores, em 86, daqui a
dois anos, pçrtanto, deverá ter no
mínimo 70 milhões. São 10 milhões
que vão votar pela primeira vez e esse
crescimento, como é lógico, verifica-
se de forma mais acentuada nas gran-des metrópoles.

Isso na área do PDS. Na área do
PDT, a questão é outra e, como todos
sabem, depende exclusivamente da
vontade do governador Leonel Brizo-
Ia. E esta vontade, no fundo, é conse-
guir realizar o seu grande sonho, queé o de arrebatar a legenda do PTB,
reincorporando-a a seu projeto políti-co. Brizola, entretanto, joga tudo na
sua sucessão no Estado,
transformando-se a questão partida-ria em um desenvolvimento a médio
prazo, digamos, para 88, na sucessão
do Presidente Tancredo Neves. Se a
nova lei partidária facilitar as fusões
entre partidos, a exemplo da que faci-
litou numa emergência a fusão entre
o PMDB e o PP, a qual terminaria
assegurando a vitória de Tancredo
para o Governo de Minas e agora,
como conseqüência, para a Presiden-
cia da República, o governador do
Rio não vai concordar com a tese do
senador Saturnino Braga, da trans-
formação do PDT em Partido Sócia-
lista, legenda que reuniu homens ilus-
tres como João Mangabeira, Hermes
Lima, e mais recentemente, o próprioSaturnino, mas que nunca conseguiu
entusiasmar o eleitorado e alcançar
expressão eleitoral.

Brizola, como todos sabem,
mantém-se candidato à Presidência
da República. E, por isso, ao contrário
do que aconteceu em 62, quando go-vernava o Rio Grande do Sul, não
poderá perder a eleição de seu suces-
sor. Naquela época, seu candidato,
Egfdio Michaelsen, perdeu por 10 mil
votos para lido Mengheti, mas ele,
Brizola, explodia com uma votação
sensacional para deputado, pela anti-
ga Guanabara, com quase 27 porcento dos sufrágios. Agora, no seu
entardecer político, para seu projeto
presidencial, a vitória de seu cândida-
to será fundamental. Deixará o Go-
verno seis meses antes das eleições e,
provavelmente, terá grande votação
para deputado federal. Mas se o seu
.candidato perder o Governo, terá so-
frido uma derrota de grandes propor-
ções, da qual dificilmente poderá se
recuperar a tempo de lançar-sèem 88..

O candidato mais forte de seu parti-do para o Governo estadual é, sem ¦
dúvida, o senador Saturnino Braga.
Mas há informações de que talvez
faça sua opção pelo prefeito Marcelo
Alencar. Mas esta é outra questão. Ofato é que a reforma partidária so-
mente o interessa, agora, na medida
que puder trazer para si o PTB, 

'
partido aliás, que sempre foi o seu,
desde 45, quando participou de suafundação, e desde 47, quando se ele-
geu deputado estadual no Rio Grande
do Sul, por sua legenda. Os pólosbásicos da reforma partidária são,
assim poucos. Três pode-se dizer: o'
PDS, que poderá continuar existindo
ou ressurgir sob outra sigla, para queos eleitores se esqueçam de seu insu-
cesso atual; o Partido Liberal, cujo
lançamento depende da maior ou me-nor rejeição dos quadros do PDS a
Maluf; e finalmente do êxito ou nãode Leonel Brizola em retomar as três
letras que, em outra época, transfor-
maram o PTB no grande partido ur-
pano de massa do Pafe, até que nessa,
condição, anos depois, fosse substituí-
do pelo PMDB, que, evidentemente,
por isso mesmo, não pensa em se
transformar em nenhuma outra agre-
miação.



Figueiredo destaca
avanço agrícola

do País em 20 anos

UÜUHCL ffGfyQ. Agora, de terça a domingo !

f r

Brasflia - O Presidente João Figueire-
do, em novo pronunciamento através de
cadeia nacional de rádio é televisão
abordou os problemas da agricultura,
acentuando sua importância como pro-dutora de alimentos para 130 milhões de
brasileiros, além da tarefa de produzirexcedentes para a exportação, um desa--
fio para os 40 milhões de brasileiros quevivem no campo e que enfrentam fatores
incontroláveis como as secas e as en-
chentes.

Você que trabalha numa fábrica,
numa Ioja^ no escritório -disse Figueire-
do -, você depende de outros brasileiros
que produzem os alimentos para você.
Essa é a importância da agricultura paravocê. Essa a responsabilidade dos 40
milhões de brasileiros que vivem no
campo: além, de garantir seu própriosustento, têm que produzir alimentos
também para nós. Mais de 90 milhões de
brasileiros vivem e trabalham nas nossas
cidades. Para alimentá-los era precisofazer a reforma agrária, era preciso ex-
pandir a nossa fronteira agrícola'. Nossa

, vida ficaria muito difícil sem o aumento
da produção de alimentos, sem a expan-
são da agricultura.

Acrescentou que a mudança de hábi-
tos de consumo e a crise energética
colocaram pesadas responsabilidades so-
bre a agricultura, porque o homem da
cidade quer consumir mais carnes, ver-
duras, frutos e óleos vegetais.

Felizmente - prosseguiu o Presidente- a agricultura nos últimos 20 anos teve
um desenvolvimento extraordinário.
Quero fazer dois registros que mostram
o valor do que faz a nossa agricultura. O
primeiro, o fato mais significante deste
século: a conquista dos cerrados, torna-
da possível pelo esforço irmanado do
nosso pesquisador e do nosso agricultor.
São 210 milhões de hectares antes ina-
proveitáveis. Hoje, 30% da produçãoagropecuária já vêm do cerrado. O se-
gundo registro: assumimos a liderança
absoluta na pesquisa tropical e exporta-
mos técnicas agropecuárias para mais de
50 países. Técnicas modernas permiti-ram explorar de forma mais racional e
eficiente as áreas agrícolas mais antigas,
nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.

Em seguida, referiu-se à ajuda finan-
ceira que o Governo ofereceu à produ-
ção agrícola, tendo sido oferecidos aos
agricultores Cr$ 118 trilhões e reconhe-
ceu que esse elevado volume de recursos
não foi suficiente para atender às neces-
sidades dos agricultores.

. -Esse é o drama do nosso tamanho: as
necessidades superam os recursos dispo-
níveis em qualquer setor da vida nacio-
nal.

Ainda referindo-se aos problemas do
crédito agrícola, o Presidente disse ter
aprovado várias medidas para atender
melhor o produtor, com a criação de
novos postos do Banco do Brasil e a
modificação do critério de classificação
do pequeno produtor, para aumentar
o número de agricultores com direito a
créditos maiores.

Com isso - disse - a participação dos
pequenos produtores no crédito agrícola
do Banco do Brasil aumentou de 16% do
total emprestado em 1978, para mais de
37% em 83. E o número de contratos
desses produtores passou de 614 mil paramais de 1 milhão.

E acrescentou que o Governo conce-
deu outro estímulo para a agricultura, o
seguro rural do Proagro, pois o risco e a
incerteza são grandes num País como o
nosso, sujeito aos problemas de clima e
às pragas.

Referiu-se, depois aos problemas de
irrigação:

Criei - disse - três importantes
programas de irrigação: o Provárzeas, o
Profir e o Prohidro. O Provárzeas, paraaproveitar as terras das baixadas, em
geral muito férteis, mas não utilizadas.
Temos 30 milhões de hectares de várzeas
irrigáveis ainda náo aproveitados, Nes-
ses três anos, 27 mil pequenas e médias
propriedades foram beneficiadas por
projetos de irrigação e drenagem; 450
mil hectares de várzea passaram a pro-

duzir. Através do Profir, financiamos em
dois anos a aquisição de equipamentçs
de irrigação para 70 mil hectares.

O Presidente destacou depois a dina-
mização dá pesquisa agropecuária.

A Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - Embrapa -, já engloba
38 unidades de pesquisa em todo o Pafs,
coordena as atividades de 13 empresas
estaduais etem ligação com várias uni-
versidades e entidades privadas. É um
conjunto de mais de uma centena de
organizações, 4 mil pesquisadores traba-
lhando para melhorar a produtividade,
criar e modernizar técnicas em favor do
homem do campo.

E informou que mais de mil novas
tecnologias e 500 recomendações de pes-
quisa foram oferecidas ao produtor ru-
ral.

Vou citar disse - a criação de novas
variedades de milho híbrido, próprias
para o cerrado; sementes de novas varie-
dades de soja, algodão, sorgo e feijão;
faço menção especial para o controle
biológico de pragas nas culturas de soja
e algodão com o qual reduzimos o uso de
produtos químicos, com grandes benefí-
cios econômicos e ecológicos. No início
do meu Governo a produtividade média
de grãos era em torno de 1.200 quilos porhectare. Hoje, já supera 1.400 quilos porhectare, graças a essas novas técnicas.

No cacau - prosseguiu Figueiredo -
o Brasil detém hoje a mais avançada
tecnologia de cultivo e beneficiamento
do mundo. A produtividade triplicou
desde 1964 e hoje é a maior do mundo.
Na cultura da cana-de-açúcar, temos
estações experimentais espalhadas portodo o País,realizando pesquisas paramelhoramento genético, controle de pra-
gas e adubaçáo. Para a defesa agrope-
cuária, criei o Laboratório Nacional de
Referência Animal, o Lanara, para pro-teger a sanidade dos rebanhos e garantirnossa alimentação em quantidade e qua-lidade. O Lanara já organizou diagnósti-
cos das principais doenças animais e
desenvolveu o controle de qualidade de
vacina. Está em curso o plano de erradi-
cação da febre aftosa. Também um gran-de programa envolvendo o Governo, o
produtor e a indústria foi desenvolvido
para acabar com a peste suína africana e
a peste suína clássica. Em setembro
último, a Região Sul - principal área de
suinocultura do Brasil - foi declarada
livre da peste suína africana.

Quanto à comercialização, o Governo
desenvolve duas atividades principais.
Através da Companhia de Financiamen-
to da Produção, compra diretamente ou
financia a compra, pelo setor privado, de
produtos agrícolas para a formação de
estoques reguladores. E através da Co-
bal, supre as falhas da rede de mercados
particulares.

Quase ao fim de seu pronunciamento,o Presidente Figueiredo mostrou dados
estatísticos da produção rural nos últi-
mos cinco anos:

- Vou começar - disse ele - com a
soja, que é um alimento da maior impor-
tância, com alto nível de proteína. Não
havia soja no Brasil até há poucos anos,
porque a soja precisa de muitas horas de'
sol, dois dias longos do verão das regiões
temperadas. A soja veio para o Rio
Grande do Sul, mas nós brasileiros, com
sete anos de pesquisa, criamos a soja
tropical, capaz de crescer em todo o
nosso território de clima tropical. Em
1978, a área de cultura da soja tinha 7
milhões e 782 mil hectares, que produ-ziam 9 milhões e 500 mil toneladas;
agora são 9 milhões e 400 mil hectares
que produzem o dobro, 15 milhões e 500
mil toneladas. Além do aumento da área,
a produtividade subiu de 1.225 quilos porhectare para 1.651 quilos por hectare. Os
grandes produtores além do Rio Grande
do Sul, sáo o Paraná, Santa Catarina e
São Paulo. Mas nesse período Minas
Gerais dobrou a sua área de cultivo;
Mato Grosso, passou de 5.500 para 538
mil hectares; Mato Grosso do Sul, de 480
mil hectares para 1 milhão e 180 mil e
Goiás, de 96 mil para 583 mil hectares.

Presidente entrega cheque à Cruz Vermelha
O Presidente João Figueiredo entre-

gou ontem um cheque de Cr$ 3,11 bi-
lhões, correspondente a um teste da
Loteria Esportiva, ao presidente em
exercício da Cruz Vermelha Brasileira,
Neuci Lauro Pereira, numa cerimônia
realizada na Base Aérea do Galeão, mo-
mentos antes dele e sua comitiva volta-
rem a Brasília, no final da tarde.

Figueiredo chegou ao Rio de Janeiro
às 13hl0m, acompanhado do chefe do
Gabinete Militar, general Rubem Lud-
wig, e pelo porta-voz do Palácio do
Planalto, Carlos Átila. Dali, o Presidente
seguiu diretamente para a Clínica Soro-
caba, em Botafogo, ondeo médico-
otorrino Jacques Soriano deu prossegui-mento ac tratamento da sinusite que o
atingiu há 'pouco mais de 15 dias.

No trajeto para a clínica, o carro
responsável pelas comunicações da co-
mitiva presidencial (o Opala RJ-TP-4642)
foi fechado por um ônibus e, ao desviar,
bateu lateralmente num caminhão esta-
cionado na esquina da Praia de Botafogo
com a Rua Mena Barreto. O pára-brisado carro estilhaçou-se, ferindo ligeira-
mente, na perna direita, um operador de
rádio que a segurança presidencial não
quis identificar.

Ao sair da Clínica Sorocaba. Figueire-
do foi para o Leblon, sendo atendido em
caráter de urgência por um dentista.
Dali, ele seguiu para a Base Aérea do
Galeão, passando antes pelo Hospital da
Beneficência Portuguesa, onde visitou
um amigo internado ali, o coronel Fer-
nando Abrantes.

O médico da Presidência da República,
Nilton Matos, explicou a idade Figueire-
do à clínica dentária, esclarecendo que
ao se submeter ao curativo no seio da
face, ele foi obrigado a retirar sua próte-
se dentária. Nessa operação, deslocou
um pivô, que teve que ser recolocado
ainda no Rio, já que a noite o Presidente
compareceria à cerimonia de casamento

da filha do deputado federal Sebastião
Curió (PDS-PA), em Brasília.

Figueiredo voltará ao Rio na próxima
quarta-feira, para uma permanência de
seis dias, prosseguindo o tratamento da
sinusite. Nesses dias também presidiráas formaturas da Escola Superior de
Guerra, da Escola Naval e da Academia
Militar das Agulhas Negras.

Após mais uma sessão de fisioterapia a
que o Presidente Figueiredo se submeteu
ontem cedo, em São Paulo, o médicoHaruo Nishimura disse que ele está "em
excelentes condições de saúde. De agoraem diante, informou, haverá apenas "um
trabalho esporádico de manutenção". OPresidente e sua comitiva chegaram àclinica de Nishimura às 7h30m, commeia hora de atraso. Às 8h50m Figueire-
do deixava a clínica, dirigindo-se a um'
pequeno grupo de populares que oaguardava. Conversou, deu autógrafos,
com os jornalistas sempre mantidos adistância pela segurança, e voltou para oHotel Cá D'Oro, antes de dirigir-se paraa inauguração do conjunto administra ti-vo do Banco de Crédito Nacional, noBairro de Alphaville, onde já o espera-vam o governador Franco Montoro, se-cretários de Estado, e parlamentares e adiretoria do banco.

Agora, o Presidente possivelmentevoltará a São Paulo no dia 21, onde
passará por uma reavaliação clínica to-tal - o teste final -, após exame cardioló-
gico.

Figueiredo e sua comitiva deixaramAlphaville às llh45m, indo diretamente
para o Aeroporto de Congonhas. Antes
por volta de 9h30m, o chefe do SNl'
general Octávio Medeiros, que anteci-
pou sua volta a Brasília, por pouco nãose encontra com o candidato da AliançaDemocrática, Tancredo Neves, que che-
gava para participar do comício da Pra-
ça da Sé e também desceu na ala oficial.reservada às autoridades.
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Choveu nas últimas horas da tarde mas a multidão não faltou ao comícioda Praça da Sé. Tancredo chegou de paletó mas tirou-o depois, para falar

Comício da Aliança reúne em Sâo
Paulo 200 mil e onze governadores

São Paulo — TanrreHn Mpuoc <?5n Pa,.!,-, om^t„- <->...< .-_ a, . ......São Paulo - Tancredo Neves
foi apresentado como "Presidên-
te" pelo locutor Osmar Santos
para as cerca de 200 mil pessoas
que, a despeito da chuva, foram
ao comício organizado peloPMDB. Na preparação do comi-
cio, atenção especial foi dada a
segurança preventiva e ao poli-ciamento.

De manhã, o candidato da
Aliança Democrática falou para400 prefeitos reunidos na sede da
Frente Municipalista, movimento
animado pelo vice-governador de

São Paulo Orestes Quércia. Al-
moçou no.Palácio dos Bandeiran-
tes com 11 Governadores da
Aliança, entre os quais seu anfi-
trião, Franco Montoro. Os Gover-
nadores estavam à noite no pa-Ianque com Tancredo, que tinha
a seu lado o presidente do PMDB,
Ulysses Guimarães, deputado porSão Paulo.

Em seu discurso, Tancredo
afirmou que a caminhada demo-
crática apenas se inicia, e que um
grande passo será dado com a

convocação da Assembléia Na-
cional Constituinte. Ele homena-
geou o Governador Montoro e o
deputado Ulysses Guimarães,
que considerou as grandes ex-
pressões políticas de São Paulo
na sustentação de sua candidatu-
ra.

O candidato a Vice-Presidente,
José Sarney, também discursou,
pregando a consolidação do po-der civil. Dirigiu-se em particularaos nordestinos, garantindo quezelará pelos interesses de sua re-
gião de origem.

sábado, 8 de dezembro de 1984-JjLJ

Cais propõe
acordo do PDS
com Tancredo

Um crédito de confiança a
Tancredo Neves, com a absten-
ção de voto do PDS no Colégio
Eleitoral, é a proposta do minis-
tro das Minas e Energia, César'
Cais, no caso de Paulo Maluf
renunciar à sua candidatura.
Cais é contra a indicação de óu-
tro nome e acredita que uma
renúncia só poderia ser um ato
unilateral.

Ele apoia a intenção de Tan-
credo Neves de dividir o Ministé-
rio das Minas e Energia, já que a
área de mineração cresce 30% ao
ano e ocupa 70% do seu tempo no
Ministério, enquanto o setor de
energia desenvolve seu programasem problemas.

O ministro, que permanecerá
como senador biônico, quer for-
talecero PDS como partido:

- Este acervo pertence ao par-tido. Paulo Maluf conquistou o
direito de ser candidato mas não
o de ficar com este acervo, para o
qual ele contribuiu muito pou-
co."

Itamar quer
Legislativo

independente
Brasília - O senador Itamar

Franco-tomou a "decisão irrever-
sível de não participar do pleitointrapartidário para a indicação
do candidato do PMDB à presi-déncia do Senado, preferindofazê-lo em plenário". O parla-mentar mineiro defende a tese da"retomada da independência do
Legislativo, que deve escolher
seus dirigentes sem interferên-
cias do Executivo".

Além de Itamar Franco, pre-tendem candidatar-se os senado-
res Luís Vianna Filho (PDS-BA),
Humberto Lucena (PMDB-PB) e
José Fragelli (PMDB-MS), mas a
Frente Liberal, segundo informa-
ção dos senadores Jorge Bor-
nhausen (PDS-SC) e Marco Ma-
ciei (PDS-PE), também pleiteia a
função.

Itamar Franco não apoia a
idéia de acordo entre o PMDB e a
Frente Liberal, pois entende que"a participação dos frentistas no
Governo Tancredo Neves deve
ser na área do Executivo".
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Papai Noel vem do céu
abrindo às

comemorações do
Natal, Isso mesmo!

O bom velhinho chega
neste domingo, às 9 da

manhã, no Centro
Comercial Boulevard.

E para recebê-lo,
preparamos um sensacional show

com mágicos, palhaços,
malabaristas e milhares de outras

atrações. Não perca.
Participação:

n\ulminsect
O ESPIRAL ELÉTRICO

beba

úw(LL%

^^^^^^^®
pais

O SEU PONTO-DE-ENCONTRO.
ABERTO DIARIAMENTE ATÉ MEIA-NOITE.

mistral
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Do caderno
de notas

Quem lê esta coluna habitualmente, por certo
não teve qualquer surpresa ao tomar conhecimen-
to da nomeação do ilustre líder Brandão Monteiro
para a Secretaria de Transportes, por que venho
tratando deste assunto há várias semanas, desde
uma conversa entre ele e o governador Leonel
Brizola, e da qual dei notícia imediata e detalhada.
A única dúvida residia no desejo, manifestado
pelo sr. Brandão Monteiro, de permanecer na
liderança da bancada do PDT até as eleições
presidenciais de 15 de janeiro. Pelo visto, esse
pequeno óbice foi removido de alguma forma.
Fico satisfeito, porque o sr. Brandão Monteiro
deve dar um ótimo secretário, certamente mais
feliz que seus antecessores no cargo. (•) Agora,
chegou a hora de precisar-se alguns sinais de
fumaça que tenho soltado nas últimas semanas.
Por exemplo, eu disse, por mais de uma vez, que o
empresário Nelson Oaquim tinha sido indicado
pelo sr. Brandão Monteiro ao então secretário
Délio dos Santos e ao próprio governador, paraocupar um alto cargo vago na administração
estadual. Agora, posso dizer que a indicação era
para a Direção Geral do Detran. Mas, como jádisse, o sr. Leonel Brizola pretende dar uma
solução nova ao Detran: reformulação estrutural.
Com isso, o sr. Nelson Oaquim seguramente irá
para junto do secretário Brandão Monteiro, em
cargo de muita força política. Podem escrever.
(•) Várias vezes eu disse que o sr. Heber Mara-
nhão iria deixar a presidência do Metrô. Reiterei.
Agora, digo que ele está no cargo por poucos dias,
senão mesmo horas. Quem leu meus sinais de
fumaça, soltos há mais de dois meses, vai ver queacertei na mosca, salvo improvável acidente de
percurso. (•) E chega, por hoje, de transportes.
Vamos à Alerj. (•) Ontem, divulguei, em absoluta
exclusividade, um acordo que existiria entre o
PDT e os dois PDS (A Frente Liberal e o ortodo-xo), inclusive minuciando a distribuição dos car-
gos na Mesa. Agora, informo que o próprio sr.
Leonel Brizola aprovou o esquema que divulguei!
No que é essencial, até agora estão asseguradas ao
PDS dentre as funções mais importantes, a Ia Vice
e a 1ÍJ Secretaria. Que os dois PDS "arrumarão"
entre eles. (•) O problema e as dificuldades do sr.
Elias Camilo Jorge , não estão, como se supõe,
superados. Estão apenas, e provisoriamente, con-
tornados. Mas vão evoluir. (•) Na terça-feira, a
bancada do PDT se reúne na Alerj. Para elaborar
uma lista tríplice de candidatos à presidência a ser
submetida ao governador Brizola. Se o sr. Eduar-
do Chuay não desistir de 'sua candidatura, seu
nome estará nesta lista, junto com os srs. Murilo
Asfora e Augusto Ariston, com fortes probabilida-
des de escolha do segundo. Se o sr. Eduardo
Chuay, mediante uma composição, for para a
Secretaria de Educação do Município da Capital,
conforme emenda constitucional que anunciei, e
aprovada para o efeito, o sr. Roberto Pires deverá
ser o terceiro nome dessa lista tríplice. (•) O mais
forte candidato à liderança continua sendo o sr.
Flores da Cunha. Mas o sr. Fernando Bandeira
está na disputa. (•) Durante o jantar-homenagemao sr. Ulysses Guimarães, o sr. Cláudio Moacir
teve de fazer jejum. Ficou atrás do homenageado
e do sr. Tancredo Neves, tentando defendê-los, na
medida do possível, da verdadeira horda de pes-soas que queria abraçar as duas personalidades ou
até, se possível, sentar-se em seu colo diante das
câmeras de televisão. Aliás, na minha opinião, o
sr. Cláudio Moacir fez o melhor e mais importante
discurso da noite. Graças a amigos, que mais tarde
providenciaram um jantar extra, não sofreu de
um ataque de inanição. (•) Esse acordo entre o
PDT e o PDS, já agora com homologação genéricado sr. Leonel Brizola, tem alto conteúdo explosivo
junto ao PMDB. O problema principal deverá
girar em torno da 1« Secretaria, que o PMDB
insistiria em atribuir ao sr. Gilberto Rodriguez
que, além de ser o secretário-geral do partido no
Rio, é um dos principais pilares da coalizão, tem
enorme trânsito junto a deputados de todos os
partidos e é um dos responsáveis pela não implo-
são do PMDB/RJ. (•) Por várias vezes já chamei a
atenção para o mau uso que se vem fazendo da
Secretaria de Desenvolvimento da Região Metro-
politana hoje entregue ao competente sr. Aloísio
Gama. Esta é uma ótima oportunidade de voltar-
mos ao assunto. Um dos mais sérios problemas da
Secretaria de Transportes é, sem dúvida, o da
hipertrofia. Seja quanto à área de atuação geográ-fica, seja quanto ao número de poderosos e
complexos organismos que a compõem. Não é poroutra coisa que, no tempo do sr. Chagas Freitas,
era a principal Secretaria de Governo. Com a
posse do sr. Brandão Monteiro na Secretaria de
Transportes, abre-se excelente oportunidade paraaliviá-la, deixando à cargo da Região Metropolita-na, através dos instrumentos adequados, a gestãodas coisas que geograficamente lhe interessam. Se
o sr. Brandão Monteiro e Aloísio Gama discutirem
entre eles o assunto, apresentando suas conclu-
soes ao sr. Leonel Brizola, estou certo de que
poderão armar um esquema bem mais eficiente do
que este que está aí, notoriamente ineficaz. (•)Ontem, almoço no Palácio Bandeirantes: Franco
Montoro, Tancredo Neves, José Richa, Hélio Gar-
cia, Hugo Napoleão, Gilberto Mestrinho, Orestes
Quércia, Mário Covas, Olavo Setúbal, Mauro Sal-
les, Paulo Egídio etc... Do Rio, foram convidados
os srs. Leonel Brizola, Vivaldo Barbosa e Nestor
Rocha. Muito apreciada a salada de alface com
nozes.

Maurício Cibulares

Ultima Herta Agora, de terça a domingo

Edital de lntimação com o prazo de 30 (trinta) dias ao Sr. Jorge Luiz.
da Silva Marques, na forma abaixo: O Doutor: Paulo Gustavo
Rabêllo Horta, Juiz de Direito da 21J. Vara Cível - Comarca da
Capital do Rio de Janeiro. Faz Saber: que pelo presente a requeri-
mento de Companhia Construtora Socico, proc. n' 2.519/84, intime
o Sr. Jorge Luiz da Silva Marques e s/mulher, se esse houver
contraído núpcias. o qual se encontra em lugar incerto e não sabido,
para ciência da Notificação, referente ao não pagamento das
prestações do aptv 402 do Edifício Daniela, situado na Rua Arruda
Câmara nv 54. atual Rua Clara Nunes. O suplicado está em mora
com as parcelas vencidas a partir de Junho de 1983; com as
prestações vencidas a partir de agosto de 1983; e, também, com os
juros vencidos a partir de Junho de 1983. E para que chegue ao
conhecimento do interessado e fins de direito e expedido o presente
edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da
Lei. Ciente de que este Juízo tem sua sede à Av. Erasmo Braga. 115
sala 206-D. Rio de Janeiro, Comarca da Capital aos 22 de agosto de
1984. Eu (a) Benedicto CP. Pereira. Escrevente datilografei. Eu (a)
Waldemiro da Cruz. Escrivão Titular subscrevo, (a) Paulo Gustavo
Rebêllo Horta. Juiz de Direito. (C)

Edital de Citação com o prazo de 3 (três) dias á Maribrás EmprKevest. Ltda., na pessoa de seu representante legal que se encontraem lugar incerto e não sabido, na forma abaixo: O Doutor PauloGustavo Rebêllo Horta, Juiz de Direito da Sétima Vara de Falênciase Concordatas da Comarca da Capital do Estado do Rio de JaneiroFaz saber aos que o presente edital de Citação com o prazo de 3(três) dias. virem ou dele conhecimento tiverem c interessar possaque por este Juízo se processa o requerimento de falência formula-do por Quartzoht Argamassas e Rebocos Ltda.. contra Maribrástmpr Revest. Ltda., pela quantia de Cr$ 181.500,00 representada
pela duplicata de n» 143.773 - valor CrS 181.500,00 - venc 20/05/84devidamente protestada, e como a requerida se encontra em lugarincerto e nao sabido, é o presente para citação do mesmo, com o
prazo de 3 (três) dias, para apresentar a defesa que tiver ciente de
que este Juizo funciona â Rua Dom Manuel n» 29 - A" andar E quechegue ao conhecimento de todos passou-se o presente edital em
quas vias que será publicado na forma da lei e afixado no lugar decostume. Rio, 30 de novembro de 1984. Eu. José Wilson Amorim
Moreira. Técnico Judiciário Juramentado, datilografei E eu Ma-noel José da Cunha Chaves, escrivão o subscrevo, (ass) Paulo
Gustavo Rebêllo Horta. Juiz de Direito FD-22

Câmara abre discussão
sobre a Mesa Diretora

Encerrado o atual períodolegislativo, está deflagrada,
na Câmara Municipal, a dis-
cussão sobre a sucessão da
Mesa Diretora, das Lideran-
ças e das Comissões Técni-
cas. Embora o presidente da
Casa, Maurício Azedo, não
confirme, alguns vereadores
já anunciaram que a banca-
da do PDT vai se reunir na
próxima terça-feira, às 11
horas, não sõ para analisar a
mensagem do prefeito sobre
o funcionalismo, mas tam-
bém para traçar as diretrizes,
definir os critérios e o crono-
grama do processo sucesso-
rio.

Quatro candidatos postu-Iam, desde já, a presidênciada Mesa: o secretário de Fa-
, zenda, Kleber Borba, o líder

do PDT, Sidney Dominguez,
e os vereadores Rivadávia
Maia e Paulo Emílio. Os dois
últimos têm a preferência do
atual presidente, que a decla-
rou de público, ontem, em
entrevista coletiva, justifi-

, cando:
- Rivadávia é um homem

muito experiente, presidenteda Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização Fi-
nanceira, e teve um compor-
tamento exemplar, de extre-
ma competência. É, ao mes-
mo tempo, de diálogo fácil e
um homem dotado de muita
energia, apesar de apresen-
tar problemas de saúde.

Paulo Emílio, por sua vez,
tem a seu favor a juventude.E a presidência da Câmara,
hoje, nesse momento, exige
grande vitalidade e uma
compreensão ética adequa-
da, ao tratamento que deve
ser dado às questões admi-
nistrativas da Câmara. Seu
gabinete é um dos de maior
contenção em matéria de
pessoal.

Maurício Azedo não nega
que o seu candidato ideal
seria o atual presidente da
Comissão de Justiça, Aluísio*
de Oliveira. Este, entretanto,
após ter lançado a sua candi- .

datura, retirou-a, por consi-
derar incompatível exercer
bem o ofício na presidênciasem comprometer o seu tra-
balho junto ao eleitorado, a
maior parte concentrada no
distante subúrbio de Bangu.
Na ausência de Alufeio, Azê-
do coloca-se entre Paulo
Emílio e Rivadávia Maia e,
certamente, já se definiu en-
tre os dois, mas nega-se a
fazer qualquer comentário a
respeito.

O atual presidente não me-
nospreza o potencial políticodo líder da maioria, Sidney
Domingues, mas acha que "a
bancada do PDT tem que se
definir por um candidato quenão faça concessões ao quehá de reacionário e f isiológi-
co na Câmara". Vai mais
além em suas'críticas ao li-
der, afirmando que o candi-
dato escolhido pela bancada
do PDT não pode nascer de"articulações espúrias e as-
sentamentos em toma-
lá-dá-cá com os vereadores
Gerson Ortiz Sampaio e Leo-
nel Trotta, que representam
o que há de mais reacionário
e fisiológico na Câmara Mu-
nicipal do Rio de Janeiro".

Azedo arrefece ainda mais,
dizendo que Sidney Domin-
gues, antes mesmo de conso-
lidar a sua candidatura no
interior da bancada, fez arti-
culações junto às lideranças
de outros partidos com vis-
tas à formulação de uma
chapa "baseada na troca de
favores, em leilão de cargos e
na incontinência de gastos".
Quanto ao quarto candidato,
o atual secretário de Fazen-
da, Kleber Borba, por quemnutre uma antipatia recípro-
ca, Azedo é sucinto: "Eu,
pessoalmente, desconheço a
candidatura desse senhor."

E sobre si próprio, Maurí-
cio Azedo é objetivo: o regu-
lamento não permite a ree-
Ieição de nenhum membro
da Mesa Diretora e ele não
pretende candidatar-se a ne-
nhum posto nas comissões

técnicas ou na liderança, es-
sa já pleiteada publicamente
pelo jovem vereador Luis
Henrique Lima, atual primei-ro suplente da Mesa Direto-
ra.

Quero deixar de puxar a
carroça - diz Azedo - porquefui o boi de carga nesses dois
anos e esse papel não me
repugna, mas me desconfor-
ta muito ter que cumpri-lo eserquestionado por quem fi-
ca entregue à negligência e à
indiferença e s^ investe da
função de j uiz das coisas quevocê faz como resultado de
um esforço supremo e muito
sacrifício em termos pes-soais, familiares e políticos -
afirma, sem esconder sua
mágoa para com seus adver-
sários.

Entre esses, o mais feroz
talvez seja o petebista Leor
nel Trotta, de quem Azedo
diz ter suportado muita coi-
sa, por estar ocupando a pre-sidência da Mesa, cujo titu-
lar é, forçosamente, "um ini-
bido".

Ouvi, na presidência,
provocações das quais, a
partir de lç de março, não
aceitarei nem 10% - diz ele,
assegurando que, se o verea-
dor Leonel Trota repetir as
coisas que lhe disse quando
presidente, "vai ter um revi-
de imediato e com a energia
que for necessária". Deixan-
do aflorar sempre a sua má-
goa de alguns adversários,
Maurício Azedo conclui, pro-metendo "arrepiar" na próxi-ma sessão legislativa, a par-tirde l9 de março.

Enquanto isso, nos basti-
dores, prosseguem os con-
chavos e articulações para o
preenchimento de outros
cargos importantes da Mesa
Diretora, como a primeiraSecretaria, já postulada pe-los vereadores Nestor Rocha,
Ivan Nery e Alberto Garcia.
Segundo o vereador Luís
Henrique Lima, "a partir da
próxima semana o panoramavai clarear bastante".

Brandão Monteiro vai
dar prioridade a Detran

Convidado por telefone atornar-se o quarto parlamentar pe-detista a ocupar o cargo de secre-
tário de Transportes do Estado doRio, o líder do PDT na Câmara,deputado Brandão Monteiro, já sereuniu com o governador LeonelBrizola para acertar detalhes da
missão que lhe é'confiada, a come-
çar pelo Detran.

A liderança do PDT deverá ficarcom o deputado Floriceno Paixão,do Rio Grande do Sul, e a vaga deBrandão Monteiro será ocupada
pelo suplente Abdias do Nascimen-to, que Brizola mantém no Legisla-tivo desde 15 de março de 1983 Oex-secretário Délio dos Santos vol-ta à sua cadeira na Câmara Fede-ral.

A Secretaria dos Transportes é,
para Brandão Monteiro, um desa-fio político, e não apenas técnico.- A política tem de administrar atécnica. E creio que, apesar dasmudanças constantes no nome dosecretário, a nomeação de políticospara o cargo tem contribuído paramelhorar a situação dos transpor-tes no Rio. O deputado Délio dosSantos ficou pouco tempo na pas-ta, mas não há dúvidas de que aatuação do Detran melhorou bas-tante, tanto o operacionalmente
quanto no aspecto da moralidade.

Embora a preocupação maior deBrandão Monteiro no cargo per-maneça sendo a reformulação doDetran, principalmente nos setoresde engenharia de trânsito e dehabilitação, diz èle que "ainda an-tes do fim do ano as ruas do Rioestarão com sinalização nova. Va-mos colocar sinais luminosos em
pontos de estrangulamento do trá-fego e repintar todas as faixas-de
pedestres, que estão quase total-
mente apagadas.

Quanto ao setor de habilita>ção,
a idéia de Brandão Monteiro é agircontra os intermediários entre o
público e o Detran, inclusive asauto-escolas.

- Para vender facilidades ao pú-blico, os intermediários têm de
comprá-las aos funcionários, e es-
sa é a maior fonte de corrupção do
Detran. Vejam bem, minha atua-
ção não será contra os despachan-
tes e as auto-escolas honestas, que
prestam um serviço honesto, mas
contra os zangões, que se aprovei-
tam da desorganização para pro-mover a corrupção.

Brandão Monteiro disse que "da-
rá muita atenção também ao pro-blema dos transportes - que, foitema de sua campanha nas elei-
ções de 82.

Mandei fazer uma pesquisa na
Baixada Fluminense, para desço-
brir qual o maior problema daregião. Pensava que fosse a violên-
cia social ou a falta de habitação,
mas o povo respondeu que era afalta de transportes adequados,
Por isso, vamos dar prioridade àconstrução da Linha Vermelha,
que eqüivale à duplicação da Ave-
nida Brasil e vai desafogar o tráfe-
go entre o Centro e a Zona Norte.
Recursos para isso já temos, obti-
dos pelo governador Leonel Brizo-Ia quando esteve em Brasília, mês
passado, e conversou com o minis-
tro Delfim Netto.

No entanto, a primeira provi-dência de Brandão Monteiro quan-to aos 14 km da Linha Vermelhaserá um amplo reestudo do projetooriginal, oriundo do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem.O projeto é de um tempo em
que só se pensava em grandesobras. Agora estamos todos cons-cientes de que temos de ser mais
modestos, e um reestudo do proje-to certamente vai baratear muito aobra.

Com muitos elogios ao trabalho
já desenvolvido por Jaime Lerner,assessor de Planejamento Urbanoligado diretamente ao Gabinete do
governador, Brandão Monteiro
pretende "trabalhar em estreitacolaboração com ele".Jaime Lerner será peça funda-
mental para o desenvolvimento dotrabalho da Secretaria de Trans-
portes, pois na administração pú-blica, como na vida parlamentar, é
preciso evitar os ciúmes e as intri-
gas. Ninguém pode governar sozi-nho.

Brandão Monteiro apoia inte-
gralmente a criação das linhas deônibus entre os subúrbios e a praiade Ipanema porque o litoral "não é
propriedade da classe média abas-tada".

A idéia do Jaime Lerner, utili-
zando um dos maiores túneis do
mundo para a passagem de trans-
porte coletivo, diminuiu o trajeto e
deu mais conforto à população,cumprindo o compromisso de cam-
panha do governador Leonel Bri-
zola.

A SUNAB INFORMA
Pesquisas diárias realizadas pela SUNAB no Rio de Janeiro têm revelado avenda, a exemplo do que vem ocorrendo em outras Capitais. A pesquisa no Rio de Janeiroalimentação básica, higiene e limpeza doméstica.
As> diferenças variam tanto de empresa para empresa como entre asEm certos itens foram encontradas variações significativas, como por

_hrlêüCÍLd,e.9ra,nd,e_ difparLdades de Precos Para os mesmos produtos expostos àabrange 55 lojas de 15 redes de supermercados e 88 produtos, com predominância para a
diversas lojas da mesma rede de supermercados
exemplo:

62%
124%
46%
61%
42%
77%

122%
161%

de diferença no preço do arroz agulhinha tipo 2
de diferença no preço da massa popular de uma mesma marca
de diferença no preço da maisena da mesma marca
de diferença no preço do biscoito maisena da mesma marca
de diferença no preço do leite em pó, essencial para a alimentação infantil
de diferença no preço do leite condensado da mesma marca
de diferença no preço da lata de ervilha da mesma marca
de diferença no preço do alho

59% de diferença no
57% de diferença no
81% de diferença no
77% de diferença no

170% de diferença no
102% de diferença no
66% de diferença no

Tendo em vista proteger os interesses da população consumidora do Rioconsumidor, informando-o sobre as organizações que praticam os preços mais elevados
Os exemplos, a seguir, foram levantados na pesquisa realizada no dia 5 de

preço da carne bovina de primeira
preço do creme dental da mesma marca e peso
preço do sabonete da mesma marca e peso
preço do absorvente higiênico da mesma marca e tipo
preço da água sanitária da mesma marca
preço do detergente líquido da mesma marca
preço da esponja de aço da mesma marca

de Janeiro, a SUNAB vem divulgando os resultados da pesquisa, de forma a orientar oe também as que praticam os preços menores.
dezembro e confirmam as observações ao longo das semanas anteriores.

PRODUTOS

Arroz agulhinha tipo 2 (pacote 5 kg)*
Feijão preto comum (pacote 1 kg)*
Farinha de trigo comum (pacote 1 kg)*
Fubá de milho Granfino (pacote 1 kg)
Massas com ovos Adria (pacote 500g)
Óleo de soja (lata de 900 ml)*
Margarina Doriana (pote 250g)
Maizena Duryea (caixa 250g)
Biscoito Maizena Tostines (pacote 200g)
Leite em pó Ninho Instantâneo lata 400g)
Leite condensado Moça Nestlé (lata 395g)
Farinha láctea Nestlé (lata 400g)
Molho Pomarola (lata 350g)
Maionese Hellman's (vidro 250g)
Extrato de tomate Cica (vidro 190g)
Sal Cisne (pacote 1 kg)
Batata inglesa comum (1 kg)
Franco congelado (1 kg)*
Ovos brancos grandes (dúzia)*
Carne bovina - Peito (1 kg)
Creme dental Colgate (tubo 65g)
Sabonete Gessy (90g)
Fraldas descartáveis Johnson's diurna bebê 5/8 kg (pacote 10 un)Absorvente higiênico Sempre Livre (pacote 10 un)
Água sanitária Super Globo (litro)Detergente líquido Minerva (frasco 500 ml)
Detergente em pó Minerva (caixa 600g)
Esponja de aço Bom Bril (pacote 60g)
Cera em pasta Parquetina (lata 450g)
Desinfetante Pinho Sol (vidro 500 ml)
Papel higiênico Neve (2 rolos)

MAIOR
PREÇO
CRS

NO
SUPERMERCADO

(*) Menor preço encontrado nas lojas no dia da pesquisa.

8.325 Sendas e Casas da Banha
2.500 Carrefour

780 Zona Sul
1.100 Casas da Banha
2.041 Três Poderes
2.690 Leão
1.478 Disco

454 Sendas
1.360 Casas da Banha
4.100 Leão
2.220 Pague Menos
2.900 Free Way
2.550 Pague Menos
2.470 Leão
1.285 Sendas

445 Casas da Banha
798 Sendas

3.700 Casas da Banha
2.180 Zona Sul
5.600 Carrefour

805 Casas da Banha
590 Disco

10.175 Casas da Banha
2.205 Big

865 Disco
1.205 Big
2.120 Big

598 Sendas
4.154 Disco
1.963 Três Poderes
1.847 Disco

MENOR
PREÇO

CRS
NO

SUPERMERCADO

5.120 Pão de Açúcar
720 Zona Sul
610 Pão de Açúcar
690 Rainha e Sendas
940 Sendas

2.140 Carrefour
1.040 Disco

310 Pão de Açúcar e Casas da Banha
840 Carrefour

2.950 Casas da Banha
1.250 Carrefour e Casas da Banha
1.600 Rainha

820 Universal
1.190 Carrefour

720 Mundial e Sendas
270 Carrefour
390 Carrefour

2.290 Disco
1.650 Universal
3.600 Rainha

510 Carrefour
320 Big

5.371 Casas da Banha e Sendas
1.240 Casas da Banha

320 Casas da Banha
595 Casas da Banha

1.390 Universal
360 Três Poderes

1.425 Casas da Banha
1.180 Carrefour
1.250 Carrefour

SUPERMERCADOS

Sendas
Disco
Casas da Banha
Leão
Pague Menos
Big
Carrefour
Freeway
Nova Olinda
Três Poderes
Zona Sul
Mundial
Pão de Açúcar
Universal
Rainha

RESUMO
PESQUISA DE PREÇO AO CONSUMIDOR Em 5 de dezembro de 1984

NUMERO DE PRODUTOS COM
PREÇOS MAIS ALTOS

17
15
15
9
7
6
6
5
4
4
4
3
3 •

NUMERO DE PRODUTOS COM
PREÇOS MAIS BAIXOS

12
3

17
1
3
4

21
2
1
2
4
3
7
6
9

Observação: A pesquisa da SUNAB demonstra a
necessidade que o consumidor tem de procurar
informa-se sobre os preços dos produtos, antes
de realizar as suas compras. Com este procedi-
mento, o consumidor estará defendendo o seu
próprio orçamento e contribuindo para conter a
alta do custo de vida.

¦
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Gas natural - O ministro das Minase Energia, César Cais, afirmou que, devolveu o documento sobre a políticade distribuição de gás natural ao Grupoque o elaborou - composto por técnicosdo Ministério do Conselho Nacional do
I Petróleo, Petrobrás e Sindicatos - por-que nao apresentavam um encadea-mento político, sem a.participação efe-tiva da iniciativa privada. "Estas consi-derações estavam implícitas mas asquero explícitas", disse ele.O ministro reafirmou sua preocupa-çao com o mercado de energia elétricaonde faltam 15 milhões de quilowatts.para atender ao consumo até 1990Teremos que antecipar as obras devárias hidrelétricas, principalmente naregião Norte. Deixarei as licitaçõesabertas para definição do próximo Go-. verno.

Embratur - O ministro da Indústriae do Comércio, Murilo Badaró, empos-sara terça-feira, às IOh em seu gabine-te, o novo presidente da Embratur (Em-'presa Brasileira de Turismo), o empre-sário Hermógenes Teixeira Ladeira,,substituindo ao professor Miguel Co-lasuonno, que pediu o afastamento docargo esta semana.
Empréstimo - Um contrato de em-
préstimo de US$ 123 milhões junto aum consórcio de Bancos liderados peloCityhrank estará sendo assinadosegunda-feira, em Nova Iorque, pelodiretor financeiro da Companhia Side-rúrgica Nacional, Glalco José Corte. Osrecursos externos em moeda captadoseste ano pela CSN chegarão a US$ 210milhões, o maior dos últimos cincoanos. A captação a ser firmadasegunda-feira será para o pagamentoda parcela da dívida externa a vencerem curto prazo.
Açominas — Uma das três usinas daAçominas, previstas há 60 anos peloprimeiro Plano Siderúrgico Nacional,será inaugurada no dia 27 de fevereiro
pelo Presidente João Figueiredo, quan-do se realizará o primeiro desenforna-mento. A partir deste mesmo mês, ausina estará operando com uma capaci-dade de 550 mil toneladas por ano detarugos, que será elevada, no segundosemestre de 1985, para 1.750.000 detoneladas por ano.
Crise - A recessão econômica foi acausa principal do fechamento de 947indústrias gaúchas nos últimos quatroanos, segundo levantamento concluído
pela Fiergs (Federação das Indústrias
do Rio Grande do Sul). A crise, deacordo com o presidente do órgão, LuizOctávio Vieira, também determinou, nomesmo período, um decréscimo de42.850 vagas em todos os setores daindústria gaúcha.
Bancos - O Brasil necessita de umaefetiva reforma bancária que coloque osistema financeiro como uma alavancaimportante para o desenvolvimento,
mas a reforma anunciada está longedisso. A opinião é do deputado HélioDuque (PMDB-PR). Para ele, a reforma
pretendida pelo Governo não contem-
pia nenhuma medida que efetivamentediscipline o sistema financeiro nacionalnos níveis que se encontra, "carregado
de distorções nocivas ao próprio esfor-
ço de crescimento do Pafs".
Energia - Os resultados decepcio-
nantes registrados ano passado pelaUnião Soviética em material de poten-ciai energético foram confirmados esta
semana pelo Pravda. A URSS possui 15
centrais nucleares e, segundo o vice-
ministro de Energia, Guenadi Charin,18 novas usinas estão sendo construí-
das com atraso, que pode ser explicado
principalmente pela paralisação da fá-
brica de Atommach, principal centro de
produção de equipamento nuclear so-viético.
Cetel - A Cetel lançou novo códigotelefônico - n» 150 - para atendimento
aos acionistas da empresa. Qualquerinformação sobre as ações da empresa,como cautelas e pagamento de dividen-dos através da rede bancária, poderáser obtida nesse número. O novo servi-
ço funcionará de segunda a sexta-feiraem horário comercial.
Protege - A Protege Proteção eTransporte de Valores elaborou um pia-no de expansão que prevê já para os
primeiros meses de'1985 a duplicaçãode sua estrutura de atendimento. Se-
gundo o presidente da empresa, Marce-Io Baptista de Oliveira, a Protege, queopera há seis anos no eixo Rio-SãoPaulo estenderá sua atuação em 85 áBrasília, Minas Gerais e Goiás, Estados
onde há um grande mercado carente deempresas na área de segurança e trans-
porte de valores.
IBC - O empresário Antônio Rodri-
gues Coelho Júnior, economista comcursos de pós-graduação na Holanda esuplente de deputado federal, assume
segunda-feira, às 14h30m, a Diretoriade Consumo Interno do IBC (InstitutoBrasileiro do Café) em substituição aSílvio Félix de Oliveira.
Salários - A projeção das faixassalariais de mercado até fevereiro de1985 é um dos resultados que pode serobtido através da pesquisa de salários ebenefícios para cargos executivos, refe-rente ao 2o semestre de 1984, realizado
pela Coopers & Lybrand, empresa deconsultoria e auditoria.
Codin — A Companhia de Desenvolvi-
mento Industrial inaugura, segunda-feira, às 16h, na Rua Real Grandeza,
293, em Botafogo, o show-room doPrograma Produzir. Isto significa que, a
partir da próxima semana, os artesãos emicroempresários do Rio ganharão umnovo e importante ponto de venda paraseus produtos.
Hannover - Cerca de 200 pequenas,médias e microempresas brasileiras
participarão de 7 a 24 de abril de 1985da Feira Industrial de Hannover, naAlemanha, onde deverão concretizar
negócios em torno de USS 30 milhões.A ida destas empresas à Alemanha
conta com o apoio do Cebrae (CentroBrasileiro de Apoio à Pequena e MédiaEmpresa).
Lista negra - O Banco Centraldivulgou lista negra com mais 201 no-mes de pessoas físicas e jurídicas impe-
didas de tomar crédito rural, em razãode desvios no uso de financiamentos
anteriores.
Financiamentos - Até o ingressode novos recursos externos do BancoMundial e da Japan International Coo-
peration Agecy, permanecerão suspen-sos os repasses de recursos do BancoCentral para a rede bancária liberarfinanciamentos por conta do programade investimentos agrícolas. Para invés-tlmentos rurais, o Banco do Brasil temCrS 5 bilhões para liberar ainda esteano. através do Profir/Provarzeas.
Cultivos - Apesar da escassez decrédito até para o custeio agrícola, oBanco Central prevê que três culturas -
algodão, feijão e milho - poderão regis-trar uma significativa expansão da área
plantada. Até julho, segundo o BancoCentral, o abate de bovinos foi de 13%inferior ao de 1983, enquanto em tone-lagem a produção caiu 9,8%.
Inflação - O custo de vida aumentou
15% no mês de novembro na Argentina, '
totalizando nos 11 primeiros meses do
ano 558,4% de inflação. Em 12 meses de
Governo Alfonsín, informa o Instituto
Nacional de Estatísticas e Censos, a
inflação atingiu 675%.

BNDES revê projeção
e traça perspectiva

melhor para economia
O Departamento de Planejamento do BNDESrefazendo suas projeções sobre a economia brasileiranos próximos cinco anos, já estabelece melhores pers-pectivas que as divulgadas há poucos dias em seudocumento Cenários para a economia brasileira. Se-

gundo o chefe do departamento, Júlio Mourão, osresultados de 84 foram melhores que os previstos,' e aretomada do crescimento será possível com apenas 4%de aumento das exportações até 1990 (os cálculosiniciais eram de 5,2%).
O superávit da balança comercial, as taxas decrescimento econômico e as taxas de juros internacio-

nais foram melhores que a previsão do BNDES, Comisto, a adoção de uma política de retomada do investi-
mento público, de incentivo ao privado e de aumento
dos salários (proposta pelo Banco), tem maiores possi-bilidades de contribuir efetivamente para uma rápidarecuperação econômica. Segundo Júlio Mourão, o ce-nário para o próximo governo se apresenta positivo euma política eficiente pode trazer bons resultados.

O documento do BNDES analisa os dois caminhos
que a economia brasileira pode seguir no próximo
governo: o do ajustamento, sem alterações no compor-tamento dos credores e na dependência do FMI e comuma polftica interna recessiva, e o da retomada, queadmite uma renegociação da dívida em condições e
prazos mais favoráveis e a opção pelo desenvolvimento
a nível interno.

No primeiro caso, segundo o diretor de Planeja-
mento do Banco, haverá um crescimento significativo
das importações, a necessidade de um empréstimo
adicional de US$ 1 bilhão para pagar os juros da dívida
externa, além de uma queda na qualidade de vida da
população e aumento do desemprego. O documento do
BNDES adverte para as "conseqüências 

previsíveis:aumento das tensões sociais e elevada possibilidade deruptura no campo político".
A opção pela retomada permite a previsão de uma

taxa média de crescimento econômico de 7% ao ano eum aumento constante do superávit (crescem importa-
ções e exportações a níveis semelhantes) comercial.
Calculando-se os juros da dívida externa tendo como
base a evolução prevista internacionalmente da Libormais 0,5%, há possibilidade de pagamento integral dos
juros, com um pequeno saldo para eventuais amortiza-
ções ou uma acumulação extra de reservas.

Dentro desta previsão, o documento do BNDES
defende a perspectiva de redução da inflação, com o
argumento histórico de que, tanto o Brasil como
nações desenvolvidas, apresentam uma relação inversa
entre crescimento e inflação (quando um aumenta o
outro diminui). E o mercado produtivo absorverá toda
a mão-de-obra que for gerada pelo crescimento da
população e ainda permitirá uma reabsorção de 2,8
milhões de pessoas desempregadas ou com sub-
empregos.

Júlio Mourão não concorda com a crítica de alguns
economistas, que, prevendo uma crise internacional,
consideram a projeção otimista, já que as exportações
brasileiras serão reduzidas. Ele acha que o Brasil "não
pode esperar possíveis comportamentos internacionais
para planejar sua ação":

- Temos que fazer nossa opção pelo desenvolvi-
mento, retomando os investimentos agrícolas e indus-triais, com uma política creditícia e monetária menos
rígida e um abrandamento da política salarial, estimu-
lando o consumo e reativando o mercado interno. Sehouver crise internacional, o processo já estará implan-
tado e o quadro vai ser outro. Não retomar o cresci-
mento com este temor é uma atitude politicamenteerrada e economicamente mal embasada.

Produção Mineral
pede levantamento
geológico do País

Um amplo e criterioso trabalho de levantamento
geológico do País, em escalas capazes de fornecer àiniciativa privada indicações seguras sobre a ocorrên-cia de minerais, é uma tarefa urgente e deve ser
prioridade do próximo Governo. Esta é a opinião dodiretor do Departamento Nacional da Produção Mine-ral (DNPM),.Leonardo Mangeon.e dos empresários dosetor.

Mangeon representou o Departamento no almoçocomemorativo dos oito anos do Instituto Brasileiro deMineração (Ibram), entidade que reúne as empresas
que atuam neste setor. Ele acha que o trabalho de
pesquisa custaria, no máximo, US$ 20 milhões, "invés-
timento que seria altamente recompensado pelo cresci-mento da produção de minerais, que pode proporcio-nar". O diretor do DNPM acredita que a tarefa "por
suas proporções e sua ampla utilidade econômica esocial", deve ser executada pelo Governo federal.

A produção mineral brasileira teve um crescimen-to avaliado em US$ 7,2 bilhões,' em 84, o que representaum aumento de 29% em relação ao ano anterior Osetor totaliza 2,5% do Produto Interno Bruto e, segundoMangeon, os principais responsáveis por seu desempe-nho positivo são o petróleo, estanho, ouro (produção de52 toneladas em 84 - 3» maior do mundo) e ferro.Durante o almoço, o secretário-executivo do'Ibram, José Mendes de Souza, destacou o papel doInstituto como representante do empresariado e esti-mulador do crescimento da produção de minerais. OIbram reúne 230 empresas (de mineração, de fabricaçãode equipamentos, de geologia, engenharia, consultoriacentros de tecnologia e bancos de desenvolvimento) erealiza estudos técnicos, promove cursos e seminários erepresenta o setor junto a diversos órgãos do Brasil eexterior.

Verba da EBTU nâo
prevê qualquer novo

projeto para 1985
H» t^Í0 Alegr?,~u° Preside"te da Empresa Brasileirade Transportes Urbanos (EBTU), Carlos Veríssimo doAmaral, disse ontem que a empresa não fará nenhumnovo investimento no próximo ano. Os recursos orça-mentános com os quais a EBTU contará serão de Cr$ 1trilhão e sua aplicação está comprometida com oprosseguimento dos projetos de corredores de ônibus etrens suburbanos já implantados ou em fase de implan-

A Empresa Brasileira de Transportes Urbanos teráno próximo ano Cr$ 600 bilhões a mais do que dispôsem 84. A maior dotação orçamentária será destinada aoprograma sistema ônibus, em 14 aglomerados urbanos
ra-írtín 

c£e,sa0',al,é"1ii<?s "ove regiões metropolitanas,Distrito Federal, Vitória, Baixada Santista, Cuiabá,Goiânia, Manaus Maceió, Teresina, Florianópolis e oVale do Aço (MG). A prioridade com relação aoscorredores de ônibus, sistema que, segundo Veríssimoao Amaral já comprovou ser eficiente e vantajoso",será dada à melhoria no sistema de gerência e tambéma introdução de microcomputadores.
Outros Cr$ 150 bilhões serão destinados ao tremsuburbano de Recife, que terá seus primeiros 6 5quilômetros, de um total de 27, inaugurados em feverei-ro, e Cr$ 80 bilhões para o trem suburbano de PortoAlegre.

UUÜHCl tltflfl. Agora, de terça a domingo

China exige linhas
completas para

importar informática
imortfa «ifriiriín A-, *.— »._ .-'¦_Somente através da transferên-

cia de completas linhas de monta-
gem de seus produtos é que a
indústria nacional de informática
terá condições de firmar acordos
de exportação com a China. Para
os chineses, não é interessante
comprar equipamentos brasileiros
acabados em função da distância,
que os tornam onerosos. Além dó
que, as diretrizes políticas daquele
país para essa área exigem o domi-
nio total do processo de produçãode peças importadas.

A advertência é do ex-presidente
da Associação Brasileira das In-dústrias de Computadores e Perifé-ricos (Abicomp), Antônio Didier
Vianna, um dos membros da dele-
gação brasileira que participou da
Feira Internacional de Informática
China Comm-84, realizada em
novembro, em Pequim. Segundo
ele, os empresários chineses semostraram mais interessados na
importação de unidades de disco
magnético de pequena, média e
alta performance, bem como de
impressoras, teclados e software
(programas para computador).

Antônio Didier Vianna, também
presidente da Microlab, empresa
de periféricos, esteve recentemen-
te reunido, em Brasília, com osecretário especial de Informática,
Edison Dytz, para dar-lhe subsí-
dios para um contato mais formal
a nível de Governo.

A principal sugestão foi a de
oficializar o convite ao ministro de
Eletrônica da China, Wey Ninyi,
para visitar as indústrias brasilei-
ras de informática, em abril do
próximo ano. A causa de tamanho
interesse das lideranças empresa-
riais nacionais do setor nessa visi-
ta é viabilizar, o mais rápido possí-vel, o intercâmbio tecnológico en-
tre os países. Os fabricantes de
periféricos, em especial os de uni-
dades de discos magnéticos e te-
ciados, estão mobilizados com a.
possibilidade de importar seus pro-dutos para aquele pais.- Como a China não compete no
mercado internacional de compu-
tadores, o Brasil pode oferecer
qualquer tipo de know-how sem
problemas, observou Didier Vian-
na, ao lembrar que as indústrias
brasileiras foram as únicas repre-
sentantes do Terceiro Mundo quecompareceram à feira, em Pequim.
Segundo ele, isto se deve ao está-

gio de desenvolvimento tecnológi-
co em que estas se encontram.

O coronel Edison Dytz afir-
mou, no entanto, que o Brasil tem
o máximo interesse em conhecer a
tecfiologia chinesa na área de mi-
croeletrônica. A idéia, a princípio,é atrir para o Paus uma indústria
de circuitos integrados de alta
complexidade (VLSI), cuja tecno-
logia seria primeiramente absorvi-
da pelo Centro de Tecnologia de
Informática (CTI), situado em
Campinas. Em seguida, o processoseria repassado às empresas nacio-
nais com projetos nesse setor.

O secretário de Informática fa-
lou, também, na viabilidade de os
dois países virem a desenvolver,
em conjunto, máquinas de maior
porte do tipo IBM 4341. A Secreta-
ria Especial de Informática ficaria,
portanto, mais voltada em estabe-
lecer as diretrizes do programa de
cooperação tecnológica para essa
e outras áreas de interesse mútuo.

Os países da América Latina jáderam início à elaboração de um
programa de intercâmbio tecnoló-
gico na área de informática. Na
pauta da primeira reunião, realiza-
da em Brasília, foram discutidas as
questões de formação de pessoaltécnico especializado e as possíveisáreas de negociações entre o bloco
latino-americano. Possivelmente,
em janeiro, serão traçadas, na Ar-
gentina, as diretrizes do projeto.

A proposta de se traçar umalinha de ação conjunta entre os
países do Cone Sul, conforme ex-
plicou Edison Dytz, nasceu dosresultados frustrantes do encontro
realizado no início de novenbro na
Unesco. Isto porque os países in-
dustrializados, que participam do
Comitê composto por representan-
tes de 33 nações para definir as
regras do programa mundial de
informática, se recusaram a ofere-
cer recursos para a ala do Terceiro
Mundo.

Segundo o coronel Dytz, o mo-delo brasileiro de informática des-
pertou muita curiosidade nos pai-ses em desenvolvimento. Todos
queriam saber em detalhe o fun-
cionamento da SEI, bem como o
processo que gerou a Lei de Infor-
mática. Porém negou a "suposta"
posição de liderança do País nessa
área com relação ao Continente
sul-americano.

Sucesu renova diretoria dia 14
Romper com o personalismo e a

centralização que tanto têm afãs-
tado a cúpula diretora da Socieda-
de dos Usuários de Computadores
e Equipamentos Subsidiários (Su-cesu) do interesse de seus associa-
dos. Este é um dos principais pon-tos da plataforma apresentada pe-Ia chapa Renovação que concorre-
rá, no próximo dia 14, com a chapa
Usuários Sempre, às eleições da
nova diretoria da Sucesu do Rio de
Janeiro.

- O que nos levou a formar uma
corrente alternativa foi o espírito
mercantilista predominante no úl-
timo congresso de Informática, ex-
plica Horácio Oliveira Soares Ne-
to, um dos diretores da Renovação
e dissidente da diretoria atual da
Sucesu, presidida por Hélio de
Azevedo.

Segundo ele, a tendência consta-
tada nos últimos anos tem sido a
de enfatizar cada vez mais a Feira
de Informática como o principalacontecimento do setor, em detri-
mento do Congresso, que esse ano
apresentou 450 trabalhos técnicos
de autores nacionais.

Os membros da chapa Renova-'
ção, presidida por Newton Meyer
Fleury, têm em mente ainda aca

bar, urgentemente, com as lacunas
criadas por Hélio de Azevedo norelacionamento entre a Sucesu eas demais entidades representati-
vas do setor. Esse rompimento foinitidamente sentido durante a In-formática 84, realizada no mês
passado no Riocentro, que não
contou com a participação da As-
sociação Brasileira da Indústria de
Computadores e Periféricos (Abi-comp) nem da Associação Brasilei-
ra das Empresas de Serviço de
Informática (Assespro).

A Renovação está sendo apoiada
pela Associação Brasileira de Au-tomação Comercial, Sociedade
Brasileira de Computação (SBC)Abicomp, Federação das Indus-
trias do Rio de Janeiro (Firjan) e
Associação dos Profissionais deProcessamento de Dados (APPD).A Usuário Sempre tem como
uma de suas propostas básicas rea-ver o relacionamento entre os
usuários e a Sucesu, bem como"manter a atual posição de lide-
rança na comunidade de usuários
a nível nacional", conta com apoio
de representantes de grandes gru-
pos empresariais. Essa chapa tem
como vice-presidente João Teodo-
ro Arthou, do Jornal do Brasil.. *•» — *-* "v* uui wu uiuan,Flupeme: conglomerado

é ameaça aos fracos
Uma ampla discussão envolven

do os diversos setores interessados
da sociedade, sobre a questão daconvivência entre os grandes con-
glomerados e as pequenas ativida-
des comerciais, para evitar o ani-
quilamento dos mais fracos, é a
proposta do presidente da Flupeme'
(Associação Fluminense da Peque-
na e Média Empresa), Antônio
Guarino de Souza, ao projeto de
zoneamento das farmácias, deter-
minando que num raio de 500 me-
tros não pode ser construída uma
segunda farmácia, além de proibira venda de remédios em supermer-
cados.

Para Guarino, o projeto de auto-
ria do vereador Paulo Emílio
(PDT) - a Câmara rejeitou o veto
do prefeito Marcelo Alencar - é
uma medida salutar às pequenas e
médias empresas. Explicou que, no

Rio, os supermercados já foram
responsáveis pelo desaparecimen-
to de diversos estabelecimentos
comerciais pequenos e constituí-
ram uma ameaça às farmácias des-de quando começaram a vender
remédios. Segundo ele, os grandesconglomerados se beneficiam por-que compram produtos em quanti-dades elevadas e, por isso, pagam
preços menores e a prazo.

Guarino lembrou que nos Esta-
dos Unidos existe um órgão - o
SBA-Small Business Administra-
tion - que cuida apenas da legisla-
ção sobre as pequenas e médiasi
empresas. E, no caso de concorrên-
cia flagrante, se o pequeno comer-
ciante fizer a denúncia e ela for
comprovada, o grande conglome-
rado será obrigado a cobrir todos
os danos e indenizar os prejuízos.

Mamão lidera a lista
de aumento de frutas

Juízo de Direito da Sexta Vara de Família. Edital de citação com oprazo de 30 dias. O dr. Nelsoh da Silva Guimarães. Juiz da 6- ?F
f,mrlnn/ríAU^ T\ Sendo cilada por editals Maria Albuquerque]
«SnJl pna™ %".?'' Sara quí.contMte q"«endo no prazo de lei aação de Posse e Guarda que lhe.move Celso Caldas ficando cientede que não contestando presumir-se-ão verdadeiros o" fatos dlinicial. O edital foi afixado no local de costume. Rio, 6.12.1984 Eu JGetuho da Fonseca - Escrivão ass. Nelson da S. Guimarães, Juiz'.

Mamão foi o produto que apre-'
sentou o maior aumento de preçomédio no atacado esta semana. A
caixa com seis a 10 frutos do tipo
havaf passou a custar mais 12,87%
e está sendo vendido a Cr$ 4 mil
560, enquanto que a caixa de 28 a
32 quilos do tipo comum subiu
mais 7,36%, passando a custar Cr$
18 mil 467. A falta de semente para. plantio, na Bahia, e as chuvas no
Espírito Santo, foram os motivos
da alta.

Subiram de preço, também, com
tendência a continuar em alta até
o final do ano, a maçã e peraimportadas. A maçã passou a eus-
tar 2,85% a mais, com a caixa de 20
quilos custando CrS 71 mil 333,
enquanto que a caixa de 20 quilosda pera passou a custar Cr$ 72 mil,

ou seja: mais 2,85%. Em compensa-
ção, caíram os preços do abacaxi,
que está sendo vendido a Cr$ 787,
tendo uma baixa de 9,22%. Como
há muito abacaxi no mercado, a
tendência dos preços é de queda. A
caixa de sete a oito quilos da uva
tipo italia também baixou de preço- 7,60% a menos, passando de CrS
35 mil 067 para Cr$ 32 mil 400.

Os hortigranjeirossofreram uma
queda de preço, com exceção da
alface que subiu 23,75% a caixa de
três dúzias e a cebola tipo pera
produzida em São Paulo que está
21,77% mais cara, passando de Cr$
490, o quilo para Cr$ 597. Em com-
pensação, o saco de 60 quilos da
batata especial caiu 2,30% e a co-
mum de primeira baixou de Cr$ 17
mil 667 para Cr$ 16 mil 067.
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Descaso pelas notas
fiscais prejudica a

merenda e o ensino *?
O hábito de comprar sem exigir nota fiscal dá ao..-Es^ojjo Rio de Janeiro um prejuízo mensal médio de nCr$ 6 bilhões, dinheiro suficiente para, a cada 30 dias,. .construir seis escolões (com capacidade para mil alu- 

';
nos cada) e fornecer duas merendas completas por dia -
aos 1,5 milhão de alunos de 1° Grau da rede oficial. Nos'"meses de novembro e dezembro, com as compras de'"íNatal e fim de ano, esse prejuízo aumenta pelo menos""1em mais dois escolões e merenda para 500 mil alunos. '%

-O mais lamentável é que o problema não tem-qsolução prática aparente. Se quisermos recuperar esse^dinheiro (correspondente aos 17% do ICM) teremos que.Ncolocar um fiscal em cada estabelecimento comerciaisda cidade, diariamente. Isso é impraticável - diz o-',secretário estadual de Fazenda, César Maia. "A saída ,está na conscientização da população para o significa- \do e importância dos impostos em geral. O dia em que o1 *
consumidor perceber que ao deixar de exigir uma'19nota fiscal, está prejudicando a si próprio, então :conseguiremos mudar esse panorama". »CÍ

Silvio Cunha, presidente do Clube de Diretores"'Lojistas, tem a mesma opinião: "Somos frontalmente-'contra a sonegação de impostos, não interessa a forma'-1pela qual ela é praticada. Comerciante que não dá notaiSfiscal está prejudicando a todos os cidadãos, colegas e a,.-si_próprio. A Secretaria Estadual de Fazenda ainda" •nao conseguiu fazer um levantamento exato de quanto, .deixa de arrecadar em conseqüência do problema, mas''o secretário César Maia acredita que o cálculo de Cr$ 6 )bilhões mensais esteja próximo da realidade. *}
^'^aF?™ Cr$ ! mil PaS°s sem nota f'scal, o Estado :'

perde Cr$ 170 e a União, Cr$ 60, relativos ao Imposto dé''Renda Ou seja, são Cr$ 230 a menos, em favor do''contribuinte," explica ele. "Esse dinheiro, certamente.',entra no caixa 2 do estabelecimento." Além de ser,impraticável fiscalizar e controlar a emissão de notas.'fiscais no ato da compra, o Estado pode enfrentar outra" ¦'dificuldade, se resolver encarar o problema: as notas .tiscâis falsas.
- Já estudamos muito o assunto e fomos buscar 

'
exemplos lá fora. O sucesso do sistema tributário''francês, por exemplo, tem explicação na conscientiza-''
çao da população. Cada cidadão sabe o que significa è-'
para que serve cada imposto que é pago. Entre nós';'ocorre o contrário. E os que têm consciência, lutam'1contra o imposto-diz ele. ..."Nós, brasileiros em geral, não nos sentimos res-'J
ponsáveis pelas coisas públicas", continua César Maia/. '
"Talvez 

porque estamos acostumados a não acreditar _nos governantes, que nos desestimulam com suas ,mordomias e corrupção". Diante dessa realidade a'Secretaria Estadual de Fazenda decidiu começar um''trabalho de base, ensinando o que é ICM às crianças"'em idade escolar. O movimento teve início este ano "
com o concurso ICM Recolhido, Desenvolvimento^1
Garantido, promovido nas escolas de 1" Grau da' '
Tijuca. Crianças de escolas municipais criaram _\o- •
gans, jingles e cartazes e os vencedores, ganharam'-rádios de pilha como prêmio. No próximo ano, of)trabalho será estendido a outros bairros. "É mais •'.
producente fazer isso do que retornar com o concurso
Seu Talão Vale um Milhão, no qual sempre foi grande onúmero de notas fiscais adulteradas". Apesar de todasas dificuldades em relação ao problema, a SecretariaEstadual de Fazenda mantém um plantão diário para'atender a reclamações de contribuintes que exigem enão recebem notas fiscais: das 9h às 19h, qualquer ¦
interessado poderá dirigir-se à Rua da Alfândega 42sobreloja ou então telefonar para 253-9571.

CL

\l BANCO CENTRAL DO BRASIL
AVISO

CONCURSO PÚBLICO
CARGO DE ANALISTA
(ESPECIALIZAÇÃO EM SISTEMAS)
OBJETO: Seleção de candidatos ao cargo de ANALISTA -Especialização em Sistemas, da Carreira Especializada do
2j!» iDd1?.!pe5soal do Banco Central do Brasil, coníormeEdital Publicado no Diário Oficial da União de 05.12.84.
EXIGÊNCIAS:
a) seja brasileiro ou português em igualdade de direitos comos brasileiros;
b) tenha, á data da abertura das inscrições, idade máxima deJbanos incompletos (nascidos a partir de 11.12 49)-c) tenha concluído curso de terceiro grau reconhecido peloConselho Federal de Educação;
rr*ti£hAnnre£Plhido a t?*a de inscrição, estipulada emL.r$ 19.000 (dezenove mil cruzeiros);
e) no caso de cidadão brasileiro do sexo masculino esteiaem dia com o serviço militar;
f) esteja em dia com as obrigações eleitorais.
Observação: No ato da inscrição, o candidato deverá apre-
a) documento oficial de identidade;
b) se português, também o comprovante de reconhecimentode igualdade com brasileiros, quanto aos direitos e obriqa-
ío níííSi e gozo dos direit°s políticos (Decreto 70.436, de
c) se militar incorporado, documento da autoridade comoe-tente permitindo a inscrição.
CONDIÇÕES OFERECIDAS:
a) jornada de trabalho, como bancário, de 6 (seis) horas dia-nas, admitida a prorrogação por mais 2 (duas) horas deacordo com a necessidade dos serviços, a critério do Banco-b) .rendimento básico de Cr$ 1.196.190 mensais, mais 13õsalário e, no caso de prorrogação da jornada de trabalho aremuneração complementar correspondente. Reajustes emmarço e setembro, de acordo com a legislação salarial •
c) carreira com perspectiva de promoções regulamentáres-dl assistência médico-hospitalar-odontológica-
e) assistência previdenciária complementar-
_'r*%m_ de trabalhç de acordo com a CLT, legislação doFGTS e da Previdência Social, por outras leis que lhes sejamaplicáveis, e demais normas, inclusive as disposições cons-tantas do Decreto n? 89.253, de 28.12.83, e pelo Estatutodos Funcionários do Banco Central do Brasil.

yAjG/í;SL50 ÍÇÍPI^Í31' no Departamento de Processamen-to de Dados (DEPRO), em Brasília (DF).
INSCRIÇÕES:
Período: de 10 a 20.12.84
Horário: dias! 10 a 19.12.84 - das 10:00 às 16:00 horas-dia 20.12.84 - das 10:00 ás 12:30 horas'.
Locais: Belém

Belo Horizonte
Brasília
Curitiba
Fortaleza
Porto Alegre
Recife
Rio de Janeiro

Salvador
São Paulo

Av. Pres. Vargas, 119/123
Av. Alvares Cabral, 1605
Ed. Sede - Setor Bancário SulRua Mal. Deodoro, 550Av. Heráclito Graça, 273Rua Siqueira Campos, 736Rua Siqueira Campos, 368Rua Ferreira Pontes, 550 -
daraí
Av. Garibaldi, 1211Al. Ministro Rocha Azevedo, 51

An-

Editei de Citação, com prazo de 10 (dez) dias, na forrria abaixo- ODoutor Sidney Hartung Buarque, Juiz de Direito da Nona Vara daFazenda Pública da Justiça do Estado do Rio de Janeiro Faz Saber-aos que o.presente edital de citação com o prazo de 10 (dez) diasvirem ou dele conhecimento tiver ou imeressnr possa, que por esteJuízo e cartório se processam uns autos de ação de desapropriaçãomovida pelo Município do Rio de Janeiro contra Joaquim Maria deAndrade, relativa a parte dos imóveis sito à Av. Cesário de Melosítios n»s 06 e 08, cm que foi avaliado pelo perito do Juízo naImportância de Cr$ 2.668.982,00 (dois milhões, seiscentos e sessentae oito mil, novecentos e oitenta e dois cruzeiros). E como queira'Ceplan - Comercialização e Planejamento Imobiliário Ltda., na
qualidade de atual proprietário, promover o recebimento de 80% daimportância acima citada, acrescida da correçtto monetária naconformidade do Provimento 5/83 do Conselho da Magistraturarequereu na conformidade do art. 34 do Dec.-lei n» 3 365 de21/06/41, a expedição do presente edital que será afixado no lugarde costume e publicado na forma da lei. Cientes outrossim, que este• Juízo tem sua sede na Av. Erasmo Braga, 115 sala 109-D 1» andar '
Rio de Janeiro, aos vinte e três dias do mês de novembro do ano demil novecentos e oitenta e quatro. Eu, Aluízio Cavalcanti, TécnicoJudiciário Juramentado, datilografei e subscrevo no impedimento'ocasional do Escrivão, (a). Sidney Hartung Buarque - Juiz deDireito. FD-12.
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Pozos Perfurações
foi a responsável peloacidente que matou 37

U-tbHathna Agora, de terça a domingo

. A Pozos Perfurações Ltda.,
subsidiária da Pozos Internatio-
nal, foi a culpada pelo blow-out

.(erupção de gás seguida de ex-
. plosão) no poço de Enchova, na
, Bacia de. Campos, que culminou
com a morte de 37 pessoas em
agosto conforme o resumo do

.-relatório sobre o acidente ela-
| borado pela Petrobrás e divul-

< gado ontem pelo Ministério das
, Minas e Energia. No entanto, o
.contrato não será rompido e a
perfuração recomeça em feve-

freiro, informou o presidente da
estatal, almirante Thelmo Du-

,,tra de Resende, argumentando
que quando cai um avião, como

rO que aconteceu com o quelevava jornalistas para a Bacia
, de Campos, não se interrompe o
.contrato.
•' A Petrobrás se recusava a
divulgar o relatório, principal-mente depois que a diretoria se
dividiu quanto à manutenção

• do contrato com a Pozos, fican-
,do os diretores de exploração,
.Carlos Walter Marinho Cam-
pos, Comercial, Carlos SanfAn-
na e Industrial, Armando Gue-
des Coelho, contra esta decisão,

¦ mantida depois de um telefone-
ma do Planalto.

O blow-out só ocorreu devido
aos erros das contratantes.
Além da Pozos, participaram
também a Halliburton,
consta tando-se negligência na
segurança. Segundo o relatório,
os erros foram os seguintes:
falta de acionamento imediato
do equipamento de segurança
pelo sondador, tão logo detecta-
da a anomalia, preferindo tele-

Banco do Brasil parou do Sul ao Nordeste
-neo do Brasil ficou parado somando-se auase 50 mil erevistaQ r.

Collin admite conceder 100% do INPC
fonar para o operador; falta de
orientação adequada do opera-
dor ao ser informado da anoma-
lia que, ao invés de determinar,
por telefone,, o imediato fecha-
mento dos equipamentos de se-
gurança, se dirigiu ao local de
operação; falta de atenção do
sondador para com o painel de
instrumentos, particularmente
o flow-meter; não observância
dos padrões internacionais e
medidas de segurança em ope-
rações de perfuração, pela ado-
ção de circuito aberto ao perfu-rar a sapata (fundo do revesti-
mento do poço); não cumpri-
mento dos programas de cimen-
tação estabelecidos pela Petro-
brás e pela Halliburton; não
consideração da recomendação
dò engenheiro civil da Petro-
brás, Luiz Mário, de não cortar
o revestimento com água do
mar; preocupação exclusiva em
evitar a contaminação dá lama
de perfuração ao ser notado o
fluxo anormal da água, quandodeveriam ser tomadas as medi-
das de segurança internacionais
que recomendam o acionamen-
to do Blow-Out Preventer.

O grupo de trabalho que ela-
borou o relatório, constituído
por três engenheiros e um advo-
gado. sugeriu dois procedi men-
tos para apurar e receber as
indenizações devidas: rescisão
judicial com apuração em per-das e danos com base na res-
ponsabilidade contratual e ne-
gociações para obtenção extra-
judicial do ressarcimento por
parte das contratantes. A Petro- .
brás acertou com a Pozos uma
indenização de US$ 2,5 milhões.

O Banco do Brasil ficou paradoontem por 24 horas em São Paulo,
Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Na-
tal, Fortaleza, Niterói, Campinas e
outras cidades menores em conse-
qüéncia da greve decretada por seus
funcionários reivindicando 100% do
INPC de reajustes salariais aprovados
pelo Banco e vetados pelo CNPS
(Conselho Nacional de Política Sala-
rial). Em Brasília, o deputado Paulo
Maluf apoiou as reivindicações dos
funcionários, mas condenou a greve.Os 132 sindicatos regionais de em-
pregados de Bancos se reúnem ama-
nhã em Brasília na Confederação dos
Bancários para discutir os desdobra-
mentos do movimento da classe e a
posição que irão tomar durante a
audiência de conciliação marcada pa-ra segunda-feira no Tribunal Superior
do Trabalho para discutir o pedido de
dissídio que o Banco do Brasil entrou
na quinta-feira.

O presidente do sindicato dos ban-
cários do Rio de Janeiro, Roberto
Percinoto, considerou que o movi-
mento de paralisação do Banco do
Brasil obteve sucesso. E denunciou
que nos dois dias de greve o Banco
requisitou seus funcionários de ou-
tros Estados para realizar as opera-
ções de compensação durante a noite
e madrugada, mas não obteve êxito.

Percinoto afirmou que a classe está
aberta ao diálogo e advertiu que se
não chegara um acordo na audiência
de conciliação segunda-feira "os ban-
cários já deram mostras de suas for-
ças e poderemos discutir uma parali-sação a níveis maiores". Ele não acre-
dita em punição ou demissões do
Banco do Brasil: "só no Rio de Janei-
ro são 11 mil funcionários, em São
Paulo mais 10 mil, e sete mil em
Brasília, além de outras cidades,

somando-se quase 50 mil grevistas,
queimpossibilita uma repreensão."

Considerou a ameaça de puniçãodo presidente do Banco do Brasil,
Osvaldo Collin, uma tentativa de queos funcionários retornem ao trabalho.
O ex-presidente do sindicato dos ban-
cários do Rio e membro da comissão
nacional para negociação com o Ban-
co do Brasil, Ivan Martins Pinheiro,
ressaltou que uma das reivindicações
do movimento é a extinção da refor-
ma bancária que, segundo, ele, preten-de a transformação do Banco do Bra-
sil em banco comercial. E considerou
uma vitória a declaração do Presidên-
te João Figueiredo de que ela só
deverá ser efetivada no próximo Go^verno.

O presidente do sindicato dos ban-
cos do Rio, Teóphilo de Azeredo San-
tos, disse que a greve é mais um
problema jurídico e advertiu que sen-
do ela considerada ilegal os manifes-
tantes estão sujeitos ao risco de se-
rem' punidos. Lamentou que a parali-sação acabe deixando de ser um pro-blema interno para prejudicar tercei-
ros. Lembrou que nos seus 18 anos de
sindicato só teve um caso de paralisa-
ção.

Segundo o coordenador da Câmarade Compensações do Banco do Brasil,no Rio, Sérgio Viegas, o processo decompensação de cheques transcorreu
normalmente no dia de ontem, apesarda greve de 24 horas decretada umdia antes nos bancos cariocas. Eleexplicou que nas quartas e quintas-feiras não sendo fim do mês o movi-
mento bancário cai muito e o pessoal
que normalmente trabalha durante anoite e madrugada neste serviço deoperações, depois de reiniciados ostrabalhos, pode realizar as compensa-
ções normalmente.

Sindicatos podem sofrer intervenção
Poço em produção descontrolada

O poço pioneiro de gás na tu
ral em perfuração na região do
Juruá, no Alto Amazonas, en-
trou quinta-feira em produçãodescontrolada sem provocar in-cêndio ou vítimas. A anormali-
dade começou pela manhã, du-rante a realização de testes paraavaliar a potencialidade da no-•va descoberta de gás natural,
na formação Monte Alegre, na
profundidade de 1.613 metros.

A Petrobrás deslocou equipes
de especialistas para controlar o
poço. Por razões de segurança,

Bolsa do Rio

a equipe que operava na sonda
foi deslocada para Carauari, a
cidade mais próxima, situada a100 quilômetros da locação. Ascondições de tempo no local,
com muita neblina e chuvas,
estão dificultando os primeirosmovimentos das equipes paracontrolar o poço. Pelas caracte-
rfeticas e dificuldades operacio-
nais inerentes aos trabalhos ex-
ploratórios, naquela região, asoperações deverão ser demora-
das, alongando-se por quatrosemanas.

O Governo pretende suspender to-
das as intervenções em entidades sin-
dicais, até o dia 15 de março. A
afirmação é do ministro do Trabalho.
Murilo Macedo, ao alertar os banca-
rios em greve de que poderá intervir
nos sindicatos grevistas, com a ressal-
va de que só tomará qualquer decisão
depois do Banco do Brasil punir os
responsáveis pela paralização.

Murilo Macedo anunciou também a
suspensão da intervenção no Sindica-
to dos Bancários do Estado de São.
Paulo, decretada na última greve lide-
rada pela entidade, abrindo prazo de
20 dias para apresentação de chapas
de novos dirigentes. As eleições deve-
rão ser realizadas em 90 dias, sete
dias antes do final do Governo Fi-

gueiredo. Explicou que a medida não
vão se relaciona com a greve de
ontem, mas faz parte do plano de
suspensão das intervenções sindicais.

O ministro declarou que a greveatual náo pode ser resolvida peloCNPs (Conselho Nacional de Política
Salarial), que negou reajuste com ba-
se em 100% do INPC para a categoria,
porque o último dissídio dos banca-
rios foi feito de acordo com os para-metros do extinto decreto-lei 2.065. E
afirmou que "o que eles querem é
romper o acordo firmado com a dire-
toria do Banco em setembro último,
mas o novo decreto-lei só permitenegociação da complementação no
próximo reajuste em março".

o presidente do Banco do Brasil,
Oswaldo Collin, confirmou a possibi-
lidade daquela instituição absorver
um reajuste salarial de 1,00%, do
INPC, conforme está sendo pleiteado:
o resultado apresentado pelo banco
em seu último balanço "comporta
este reajuste, mas o Conselho Nacio-
nal de Política Salarial determinou
que o aumento fosse dado com base
no Decreto-Lei 2065".

Collin acredita que na próxima
segunda-feira poderá haver uma con-
ciliação entre as partes, durante au-
diência de conciliação convocada pe-Io Tribunal Superior do Trabalho,"pois a Administração é favorável a
um reajuste acima do 2065". Quantoàs punições dos grevistas, ele negou
que vá demiti-los, até porque o banco
não pode demitir milhares de funcio-
nários. Mas Collin disse que já tem os
nomes dos responsáveis pelo movi-'
mento grevista e que eles poderão ser
punidos. "Há uma escala de puniçõese a primeira delas é a advertência",
salientou.

Quanto à preocupação dos funcio-
nários com a reforma bancária, o
presidente do banco garantiu que eles
perderão direitos adquiridos. "Na re-
forma, existem outros pontos de preo-cupação. Com ela, o banco abrirá
novas frentes de trabalho e criará
novas oportumidades para seus fun-
cionários. Em hipótese alguma o Ban-
co do Brasil perderá sua caracterfeti-
ca de agente de programas especiais
do Governo", frisou.

Collin disse, ainda, que a greve dos
11 mil funcionários do banco no Rio,
na última quinta-feira, não afetou o
sistema financeiro. Segundo ele, até a
compensação de cheques funcionou.
Mas, ele não quisexplicar como fun-
cionou e disse que só fará isso após a
greve."Tivemos dificuldades para fazer a
compensação na quinta-feira, pois fo-
mos colhidos de surpresa. Mas, on-
tem, nos demais centros onde funcio-
nários do banco aderiram ao movi-

Bolsa de Valores,
15h30m - Foto de Beth Santos
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Collin: entre bom resultado
do Banco e Decreto 2.065

mento (São Paulo, Campinas, Salva-
dor, Porto Alegre e Fortaleza), a com-
pensação já foi melhor", afirmou Os-
waldo Collin.

No que diz respeito ao suprimento
de papel moeda, normalmente feito
pelo banco, Collin disse que também
não houve problemas, já que o Banco
Central assumiu esta tarefa.

Maioria absoluta aderiu ao movimento
Em Porto Alegre, apenas 100 dos

2.200 funcionários do Banco do Brasil
deixaram de aderir à greve, que se
alastrou também pelas principaisagências do Rio Grande do Sul, se-
gundo informação do presidente do
Sindicato dos Bancários, José Fortu-
natti.

Em Belo Horizonte. 1.500 dos 1.700
funcionários cruzaram os braços de

10 às 1 lh, e o Centro de Computação
das 12h.30 às 13h30m, sem ter seregistrado qualquer desordem, mas
no município paulista de São Bernar-
do do Campo, houve um tumulto na
porta da agência, porque 12 funciona-
rios do segundo turno queriam traba-
lhar. mas as chaves do cofre estavam
com o tesoureiro, que aderiu ao movi-
mento.

Resumo das operações
18 altas, 17 baixas, 04 estáveis e 04
não foram negociadas

Mercado à vista
Lote

Quantidade Volume,
(em mil) (Cr$ em mil)

1-815.734 33.197.0.7

. Fração

Termo
93 5.136

Opções de Compra
93.884 3.460.055

Exercício de Opções
Futuro c/liberaçâo

2.300.800 15.568.412
108.500 2.449.030

Futuro c/retençüo
54.400 15.030.568

Total 4.373.411 69.710.249
IBV médio
Fechamento

414,65 (+ 0.9";,)

Dia Anterior
513,95 (+ 1.2%)

507.69

Bolsa de MG, ES e Brasília
Resumo das operações
06 altas, 06 baixas, 02 estáveis e 07 não
foram negociadas

Quantidade Volume
,„ _--.", (em mü) (em CrS mil)Mercado a vista 188.702 3.554.327
Lote

Fração
Jermo

126
250 61.400

Total 188.954 3.615.852

rBV médio

fechamento
67.260,4 (- 0,37%)

67.358.7

Dia anterior 64.575,7

Bolsa do Extremo Sul
Resumo das operações
08 altas, 06 baixas, 09 estáveis e 11
hão foram negociadas

Quantidade Volume
;„ ... (cm mil) (em CrS mil)Mercado a vista

t-°tepadra° 220.500 ~2-^^
Lote fracionário T_~ ''8 H)2
pír subsc (não houve negociação)
fundos: 1.3.7 7777~r, 2.351 3.480
Mercado a Termo 180.000 2.004.750
Concordatarias I -M

T"'"' 403.369 4.028.432-

índice médio 42.833 ( + 1,23%)
Fechamento 43TÍI '

Dia anterior 
4Tfi79

Bolsas de Valores
No Rio de Janeiro, em São Paulo e noExtremo Sul as Bolsas de Valores operaram

ontem em alta. A Bolsa, de Minas-Espírito
Santo-Brasflia esteve em baixa.

No Rio de Janeiro o IBV médio atingiu
414,65 pontos, com alta de 0,9%. No fechamento
o IBV chegou a 513,95 pontos, com alta de 1,2%.
As maiores altas no mercado do Rio de Janeiro
foram: Banco do Nordeste PP (18,92%) Banerj
PP (13,66%), Telerj PN (9,89%), Fertisul PA
(5,63%) e Corrêa Ribeiro PP (4,58%). As baixas
foram: Docas de Santos OP (5,22%), Cataguazes
Leopoldina PA (3,91%), Banco do Brasil ON
(3,81%), Telerj ON (3,02%) e Montreal PP
(2,81%). O mercado negociou 5.425 milhões deações no valor de Cr$ 156 bilhões 890 milhões,
91% mais do que o volume do pregão anterior. ABolsa do Rio bateu, novamente, o recorde doano.

Em São Paulo a Bolsa negociou 12.372milhões de títulos, no valor total de Cr$ 187bilhões 435 milhões 598 mil. As,ações em alta,
em São Paulo, foram: Banerj ON(55,0%) Igua-
çu Café (Dir P/B (43,3%), Iguaçu Dafé Dir /A
(43,3%), Climax PPB C14 (39,1%), Varig ON
(27%). As maiores baixas: Docas de Santos PPC22 (19,7%). ITAP PP p84 (18,1%), Corbetta PNP (14,2%), Vulcabrás PP C39 (13,2%), Sul Brasi-leiro PN (13,0%). A Bolsa de São Paulo subiu2,4%.

Na Bolsa de Minas-Espírito Santo-Brasília
foram negociadas 188.954.310 ações no valor de
CrS 3,6 bilhões. Operou em baixa de 0,3%. As
ações mais valorizadas foram: Docas de Santos
OP (60,24%), Magnesita PPAE/DB (17,15%),Luchsinger PP I (15,54%), Cacique Café PP
(8,46%), Paranapanema PP (3,81%). As maiores
baixas: Mendes Jr. PPB I (6,04%), Samitri OP I
(5,32%), Banco do Brasil ON (3,72%), Cedro
Cach PPB (2,36%). Belgo Mineira OP (1.84%).

No Extremo Sul foram negociadas 403 mi-Ihões 369 mil ações no valor de Cr$ 4 bilhões 028milhões 432 mil 089. A Bolsa do Extremo Suloperou em alta de 1,23%. As ações em alta-Bradesco Investimentos PS (16,2%), Cia HeringPP (6,1%), Bradesco PS (4,1%), Distribuidora
Ipiranga PP (2,4%), Habitasul PS (2,0%). Ações
em baixa: Banco Sulbrasil PS (14,3%), Marcopo-
Io PP/P (12,0%), Banrisul LS/I 9,1%). Banrisul
PSA/I(9.1%),Banrisul PSA/P(9,1%).

Mercado Aberto
. O Banco Central proporá ao Ministério daFazenda a criação de Obrigações Reajustáveis

do Tesouro Nacional de três a quatro anos, com
juros diferentes dos que são pagos atualmente
A ORTN de dois anos tem juros de 6% ao ano ade três pagaria 7% e a de quatro 8%. Além disso,a ORTN de cinco anos de prazo passaria a pagar
juros de 9% ao ano.

A proposta foi revelada ontem pelo diretorda área bancária do Banco Central, José LuizMiranda, que também anunciou a disposição doGoverno de não mais emitir ORTN com cláusu-Ia de resgate cambial. Segundo Miranda acriação das duas novas ORTNs ajudará a alon-
gar o perfil da dívida pública interna queatualmente está muito curto. Além disso, permi-tir à umamelhorgestão da dívida quando ela
passar a ser administrada pelo Ministério.

Ontem, o mercado aberto teve um dia defraca movimentação, como ocorre toda sexta-feira. O Banco Central financiou o mercado auma taxa de juros que variou entre 4,5 %e 5% aomês. O mercado de compra e venda de ORTNesteve praticamente parado e os financiamentos
por um dia lastreados nesse título teve umataxa de j uros média de 4,72%.

O mercado de compra e venda de Letras doTesouro Nacional também esteve nulo ontem eos financiamentos por um dia lastreados emletras tiveram uma taxa média de 4,74% Ovolume de negócios com ORTNs somou Cr$ 29trilhões 524 bilhões 530 milhões, enquanto asLTNs movimentaram Cr$ 697 bilhões 785 mi-Ihões.

Galvêas eleva em 100%
os débitos ao Tesouro

Brasília -Quem tem dívidas
com o fisco federal passou a
dever em dobro em conse-
qiiência da portaria baixada
ontem pelo ministro Ernane
Galvêas, da Fazenda, que rea-
justou em 100% os débitos fis-
cais junto ao Tesouro Nacio-
nal.

Cerca de 10 mil pessoas,apanhadas na malha fina da
Receita Federal, vinham pa-
gando seus débitos em presta-

ções divididas em até 60 me-
ses, sem correção monetária.
Ao final de cada ano, uma
portaria do ministro da Fazen-
da reajusta o débito. Essas 10
mil pessoas serão atingidas
pela portaria que, porém, re-
presenta " metade da correção
monetária. Os contribuintes
que não atenderam o chama-
do terão que responder à con-
vocação da Justiça Federal,
onde a cobrança se faz com
juros e correção monetária.

Bolsa e Banco do Brasil
dinamizam as operações

Mercado de Ouro: o preço médio do
grama do metal, referente ao lingote de 1.000
gramas, foi de CrS 36.030 para compra e Cr$
37.520 para venda.
Dólar: Passa a valer, a partir de hoje, nocâmbio oficial, Cr$ 2.950 para compra e Cr$2.965 para venda.
Mercado Paralelo: A moeda america-
na, no câmbio paralelo, foi negociada ontem
a CrS 3.450 para compra e Cr$ 3.600 paravenda.

índices gerais

A Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro (BVRJ) e o Banco
do Brasil firmaram ontem um
programa de ação conjunta
destinado a facilitar a nego-
ciação de ações por clientes do
Banco, junto à Bolsa, De açor-
do com o presidente do Banco
do Brasil, Oswaldo Collin, o
programa prevê o estabeleci-
mento. em conjunto, das roti-
nas e aprovação dos formula-
rios necessários à operaciona-
lização do sistema, abrangen-
do seus diversos estágios, da
ordem à execução, bem como
das liquidações física efinan-
ceira das operações.

Além disso, haverá um tra-
balho associado visando ao
treinamento para capacitação
técnica e prática de todo o
pessoal envolvido, de forma a
viabilizar a operaciona li zação
do sistema que vier a ser de-
senvolvido. Por sua vez, a

BVRJ abrirá um canal perma-mente de informação ao Ban-
co do Brasil sobre companhias
abertas, nela registradas, e
também sobre suas sociedades
corretoras membro e suas mo-
dalidades operacionais, visan-
do à adequada orientação dos
investidores em suas decisões
de comprar e vender ações.

A Bolsa de Valores do Rio
fornecerá infra-estrutura de
teleprocessamento e telefonia
necessária à realização e
acompanhamento de opera-
ções da Bolsa, através das
agências do Banco do Brasil.
Os serviços e sistemas de eus-
tódia da BVRJ serão coloca-
dos à disposição do Banco do
Brasil, para desenvolvimento
de estudos e utilização alter-
nativa ou complementar aos
serviços da espécie por ele
mantidos.

Bolsa de São Paulo
Resumo das operações
49 altas, 25 baixas, 36 estáveis e 06
não foram negociadas

Quantidade Volume(em mil) (em CrS mil)Mercado á vista
Lote padrão
Concordatarias

6.745.486 99.391.186

Fundos Incent. Fiscais. Dl. 1376
Exercício de Opções de Compra
Leilão

1.102.397
35.600

1.597.802
92.407

367.000 3.425.900

Mercado a Termo
Mercado Fracionário

Me ri de Opções de Compra

Total

(nao houve negociação)
1456.395 31.083.344

186 j.790
2.460.300 21.680.580

12.372.461 187.435.598

lndi_e Bovespa médi<
Fechamento

11.121 (+ 2.4%)

Dia anterior
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Jan. Dez. Nov. Out. Set. Ago. Jul. Jun.
Inflação (IGP) 
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; 

Mensal - - 9,9 12,6 10,5 10,6 10 3 9 2No ano - - 193,2 166,6 136,8 114,3 93 7 734Doze meses  215,2 210,8 212,8 219,3 217,9 226,5
Custo de vida (IPC) 

~ —— _ 

Mensal 8,8 10,7 10,2 9,9 10 6 9 8
^oano 

" - 178,3 157,1 132,3 110,7 91,8 734Doze meses  202,8 198,4 195,7 194,6 190,2 195^2
Correção Monetária ~~ : 

^ensal 12,6 10,5 10,6 10,3 9 2 8 9
£oano '93.2 186,88 154,77 130,56 108,46 89 00 73 1Doze meses 215,2 210,97 202,95 200,2 194,52 19105 1873
INPC '¦

^ensai , 
- " 10.8 11,25 9,88 7,13 11,6 8 79Semestral - - 75,0 72,7 71,3 710 73 8 710Doze meses. - _ 194,74 186,98 191 54 19059 ,g 

• <*•«
Noano  149,97 149,86 124.7 104,5 90,8 71,1
Aluguéis 

~~ ~ " ~~ " ~~~ ——" ——
Semestral 60,0 58.16 57,4 56,80 59,04 56 80 54 72 52 9fi

.. A"Ual 155,79 149,58 153,23 152,47 157,33 159.82 1__,5_ ÚQfll
Caderneta de Poupança 

~~ ~"—~~ "
Rendimento
Mensal »0.4 13,16 11,05 11,15 10,85 9,74

Correção Cambial ~ 
IVlensf1 2,874% 9,889% 12,960 10,491 10 601 10 297 0 23
£nUal 201,328% 192,850% 166 496 135,67 1 4 20 93 66 7561Dozeme.ses 219,264% 215,402% 211,337 223,60 m'M 211,39 225 49ORTN 22.110,46 20.118,7117.867,00 16.169,61 14.619,90 13.254 67 liTnÕF"
UPrR mZÍSll^A* 

Re{ter%nc^\87"7.20 UFERJ (Unidade Fiscal do Rio de Janeiro)' 41 730 00
Jan/Ma^o SSfiw CaP'tal) 

°ut/Dez:.'7'86™° Jul/S__ 13.354,67 Abrll/jffi ÍO.235,0?
Prime rate: 1 f._5% a 12% Libor: 9,50 a 9.75% 

Volta à democracia
tranqüiliza Siemens

r.mnn_- _J« r>_._-_-:i ..s _.;_ _-.? 'A Siemens do Brasil vê com
otimismo a chegada da" oposi-
ção ao poder, tendo à frente
Tancredo Neves. A informa-
ção é do presidente da empre-
sa, Helmut Vervuert, para
quem a redemocratização do
Brasil é necessária. "Estamos
muito confiantes e achamos
que um Governo civil e demo-
crático tem todas as possibili-
dades de colocar os melhores
homens nos postos-chave. A
volta à democracia no Brasil
tranqüiliza a Siemens".

Quanto ã retomada do crês-
cimento da economia, Ver-
vuert disse que ela já se fez

sentir na Siemens, a partir de
fevereiro, possibilitando, in-
clusive, aumentar o quadro de
pessoal em 5,5%. Para o próxi-mo ano, ele prevê um cresci-
mento da empresa entre 5% e
10%, em termos de produção e
faturamento. A Siemens do
Brasil está trabalhando com
uma estimativa de inflação de
185%. Ela investirá 50 milhões
de marcos.

Helmut Vervuert acha que
para a melhora da economia
se solidificar falta a redução
do índice inflacionário e o au-
mento da produtividade."Mas, tudo dependerá do pró-ximo Governo", frisou.

Bamerindus - a Assem-
bléia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro prestou home-
nagem ao Grupo Bamerindus
do Brasil entregando uma pia-ca de prata ao seu presidente,José Eduardo de Andrade
Vieira, e o título de cidadão do
Estado ao diretor do Banco,
Celestino Garcia Vidal, como
reconhecimento aos serviços
prestados pela organização à
comunidade.

Empresas
Klbon - A Kibon coloca no
mercado, dentro de sua linha
de embalagens domésticas,
novas latas de sorvete de dois
litros, mais altas e finas e de-
coradas com as tendências
atuais da moda. A empresa
também lança, com o mesmo
padrão das latas, a embalagem
de um litro, com opções de
sabores sofisticados como o
Passas ao Rum, Salada de Fru-j
tas e Creme com Crocante.

_.* f\



UfiimaHtfia Agora, de terça a domingo

Barra só paga
IPTU após

^iiffiÜ apresenta perigo.de' entrar em ebulição

sábado, 8 de dezembro de 1984 I 7 |

GáS importado está expOStO aO Calor e Bandeirante cai na

mento dos imóveis no Rio de Ja
neiro, que vem sendo executado
pela Secretaria Municipal de Pia-nejamento, a cobrança do Imposto
Predial Territorial Urbano - IPTU- dos imóveis da Barra da Tijuca eBaixada de Jacarepaguá que atual-
mente recolhem ao Incra -Institu-
to Nacional de Colonização e Re-forma Agrária, o Imposto Territo-
rial Rural.

A informação foi dada ontem
pelo subsecretário municipal de
Governo, Ricardo Aziz Creton ao
comentar os resultados da Comis-
são Parlamentar de Inquérito da
Câmara Municipal encarregada deapurar as condições de ocupação
do solo na região da Barra da
Tijuca e Jacarepaguá. O vereador
Alberto Garcia, presidente da co-
missão informou que 3.130 proprie-dades nessas duas regiões deixam
de pagar o IPTU para contribuir
para o Incra e, no ano que vem, a
Prefeitura deixará de arrecadar
cerca de Cr$ 10 bilhões.

Além das áreas citadas no rela-
tório da CPI, o subsecretário de
Governo, Ricardo Creton acha quetambém em Campo Grande e San-
ta Cruz existem muitas áreas cujos
proprietários recolhem o ITR ao
Incra. Enfatizou que essa situação
deverá estar regularizada até o
primeiro semestre de 85 quando a
Secretaria de Planejamento pre-tende concluir-o recadastramento
total dos imóveis do Rio de Janei-
ro.

Creton citou também o artigo
.32. parágrafo 1", do Código Tribu-
tário Nacional que permite a co-
branca do IPTU no lugar do ITR.
Para isso a área em discussão tem
que ser considerada Zona Urbana
para o qual se exigisse dois dos
cinco itens: meio-fio ou calçamen-
to com canalização de águas plu-viais; abastecimento de água; sis-
tema de esgotos sanitários; rede de
iluminação pública com ou sem
posteamento para distribuição do-
miciliar; escola primária ou postode saúde.

Na opinião do subsecretário de
Governo, a Barra da Tijuca, Jaca-
repaguá, Campo Grande e Santa
Cruz já contam com pelo

CHEGOU
SCORPION i
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Scorplon é um IranimUior
minlaturlzido itm.llo.
Transmiti para qualquer

rádio FM, dométtlco ou da
automóvtl.
Sau alcança aa situa anlra
100 a 150 metros. É do ta-
manho aiato da uma caixa
da lóaforos.

Você instali o SCORPION onda quissr
Devido ao seu tamanho é facilmente" ocuüâvei Sua excelente qualidade de som, permite o seu uao

como Microfone Espião ou como babá eletrônica, transmitindo o
choro do Bebê pira onde sua esposa estiver

SCORPION é fornecido com
pilhas alcallnas para mais
de 100 horas de uso.
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IMPORTANTE: Scorplon nao «até à venda am rrenhumi lo)e
do pela Oi pedldoa davam aer leiloa diretamente ao distri-
buidorCEM

Comunicações e Marketing Ltda.
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Os 13.600 quilos de isocianato de
metil estão em dois containers den-
tro da chata 19, da firma Saveiros
Camuirano, fundeada atrás da Ilha
de Santa Bárbara, na Bafa de Gua-
nabara, exposta ao sol e a tempera-
turas elevadas. Em reunião ontem à
tarde ria Capitania dos Portos, téc-
nicos da Fundação Estadual de En-
genharia do Meio Ambiente (Fee-ma) exigiram que a empresa Helan-
co Química, que importa o produto,
colocasse um toldo sobre a chata
para proteger a carga do calor ex-
cessivo. O isocianato de metil atinge
ponto de ebulição a 38 graus e,
acima disso, o liquido e começa a
evaporar, tonando-se muito perigo-so.

Na reunião entre os secretários de
Obras e Meio Ambiente, Saúde,
Agricultura e Defesa Civil ficou de-
cidido que a carga não deveria ser
colocada em chatas, para que não
houvesse o risco de ficar exposta a
alta temperatura. A Capitania dos
Portos preferiu seguir as normas
internacionais para embarque e de-
sembarque de substâncias tóxicas.
Segundo o chefe da Divisão de Poli-
cia Naval, capitão-de-fragata Rogé-
rio Esteves, a autorização para a
retirada do' isocianato de metil do
navio Zeus, da Companhia de Nave-
gação Netumar, só foi dada após ser
o verificada a condição de seguran-
ça dá carga por peritos da Capitania
eda Feema.

Com a proibição de processar,estocar, transportar e desembarcar
o isocianato de metil no Estado do
Rio - conforme decreto baixado on-
tem pelo governador Leonel Brizola-, existem poucas opções.

O assessor da diretoria executiva
da Netumar, comandante Geraldo
Hecksher, lembrou na reunião da
Capitania dos Portos que a substân-
cia só sai por terra mediante a
présentação de documento do Go-
verno de outro Estado
comprometendo-se a recebê-la. Do
contrário, terá de ser devolvida ao
local de origem, os Estados Unidos.
Os técnicos da Feema presentes a
reunião, Dora Negreiros, do Depar-
tamento de Controle Ambiental, e
Paulo Sérgio Margiolle, da DivisãoVENDA DIRETA — Rua Buenos Aires. 287 —1? andar— Eone. <021)

menos . »1:3738-NoRiorieJaneiroenira0amoS.adomiclto . de Fiscalização,suieriramque a car-dois desses cinco serviços, o que ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦-¦.¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ r -
garante a cobrança do imposto
pela Prefeitura.

O fato de essas áreas, principal-
mente a Barra da Tijuca, apresen-
tar crescimento populacional ver-
tiginoso aliado à desatualiza ção do
cadastro municipal faz com que as
áreas até bem pouco tempo atrás
não edificadas continuem contri-
buindo para o Incra. Ressaltou, no
entanto, que essa situação será
revertida com o recadastramento
dos imóveis, já em andamento.

Ocupação da
Zona Oeste
é debatida

Para um debate, principalmente
sobre a ocupação irregular de ter-
ras na Zona Oeste, o secretário
Carlos Alberto Oliveira, do Traba-
lho e da Habitação, o presidente da
Famerj, Jó Rezende, e dirigentes
de mais de 30 associações de mora-
dores daquela região terão um en-
contro amanhã, às lOh da manhã,
na quadra de ensaios da escola de
samba Mocidade Independente de
Padre Miguel.

Noencontro.será analisada a
ocupação da área que engloba as
regiões administrativas de Bangu,
Campo Grande e Santa Cruz,
atualmente uma das maiores con-
centra ções de favelas, loteamentos
clandestinos e irregulares do Esta-
do.

Sindicato pede
embargo

de edifício
O presidente do Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias da
Construção Civil, Arnaldo Rodri-
gues Coelho, pediu ontem ao dele-
gado regional do Trabalho, Pedro
Gonçalves Corrêa Netto, o embar-
go da obra na Av. Canal de Mara-
pendi, 2.-980, Barra da Tijuca, de
responsabilidade da Sersan Socie-
dade de Terraplanagem Constru-
ção Civil e Agropecuária Ltda.

Rodrigues Coelho disse que a
obra, já está no 2?P pavimento, não
oferece nenhuma segurança aos
trabalhadores, que correm risco de

.vida constante. Faltam platafor-
mas de proteção em todo o períme-
tro da obra, falta a tela metálica
obrigatória a partir do llç pavi-
mento, faltam botas, cintos e capa-
cetes para os operários, os poços
dos elevadores e as áreas internas
estão abertos, além de várias ou-
trás irregularidades encontradas
no local.

O dirigente sindical pediu o em-
bargo da obra e maior fiscalização
para outras obras, na Av. Canal de
Mara pendi, 2.800, lote 8, Condomí-
nio Parque das Rosas, da mesma
firma construtora; e Av. da Alvo-
rada, da Plarcon Engenharia S/A,
porsegurança insuficiente.

SSWS
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Edital de Citação, com o prazo de 3 (três) dias a Nik EngenhariaLtda., extraído dos autos do Requerimento de Falência formulado
por Industrias Madeirit S/A, na forma abaixo: O Doutor PauloCésar Salomão, Juiz de Direito da 8Ü Vara de Falências e concorda-tas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro Faz Saberaos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem einteressar possa que por este Juízo tramitam os autos do Requeri-mento de Falência formulado por Indústrias Madeirit S/A contraNik Engenharia Ltda., pela quantia.de Cr$ 19.970.490,83 (dezenovemilhões, novecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e noventacruzeiros e oitenta e três centavos) e, como o representante legal daRequerida não foi localizado em seu endereço, é o presente paracitação do mesmo, com o prazo de 3 dias, para apresentar defesasob pena de revelia, cientes de que este Juízo funciona na Rua DomManuel n" 29-4" andar. E para que chegue ao conhecimento detodos os interessados, mandou expedir o presente edital que será
publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidadedo Rio de Janeiro, aos vinte e seis dias do mês de novembro do anode mil novecentos e oitenta e quatro. Eu, Cláudio Dias de PinhoTécnico Judiciário Juramentado, datilografei. E eu, Olga de Carva-lho, Responsável pelo expediente, subscrevo, (a) PAULO CÉSARSALOMÃO-Juiz de Direito (FD-21)

ga seja reembarcada.
Do encontro participaram,alémdo capitão Esteves, da Feema e da

Netumar, o presidente da Multimo-
dal, José Fabiano de Andrade - em-
presa responsável pelo transporte
da carga - e a assessora da
Procuradoria-Geral do Departamen-

to Nacional de Estradas de Roda-
gem (DNER), advogada Lucila Mo-reira Caldas. A Helanco Química,cuja fábrica em Resende receberia a
substância tóxica, não compareceu.
Ao final da tarde, em telefonema aocapitão Esteves, a empresa sé com-
prometeu a apresentar, no menor
prazo possível, uma solução para o
caso, dentro da legislação em vigor.
Mas não foi fixado prazo para resol-
vero problema em definitivo.

A Polícia Naval também exigiu
que a Helanco cedesse equipamento
de segurança suficiente para os oito
homens que estão guardando o iso-
cianato de metil. O mestre do rebo-
cador Wal - ligado à chata com oscontainers -, Washington Calixto,
disse que não recebeu qualquer ins-
trução da Capitania dos Portos paraa guarda do isocianato de metil."Cada homem tira duas horas devigia e aí, se houver alguma coisa
irregular, comunicamos à Marinha.
Nada mais", acentuou Washington.

A tripulação do rebocador está
assustada, embora não saiba exata-
mente qual o tipo de carga que está
guardando. "Só sei que é muito
perigosa. Se eu pressentir qualqueranormalidade, corto as amarras dorebocador para soltar a chata, colo-
co uma salva-vidas e me atiro naágua", disse José Bandeira Faria
um dos tripulantes. v '

O navio Zeus, após a colocação da
substancia tóxica na chata, atracou
no armazém 3 do Cais do Porto. Ocapitão Esteves lembrou que já en-tra ram mais de 10 carregamentos deisocianato de metil pelo porto do
Rio. Só a Helanco Química, nos
últimos oito meses, importou 18 ve-
zes o produto. A Feema, entretanto
alega que nunca recebeu qualquercomunicado sobre qual o tipo de
material importado. "Por causa do
acidente que matou cerca de duas
mil pessoas na índia é que a carga
desta vez não desembarcou", frisou
o capitão. •

Para a Capitania dos Portos, en-
quanto a Helanco não tomar uma
decisão, o isocianato de metil ficará
na chata fundeada atrás da Ilha de
Santa Bárbara. Ao mesmo tempo a
fábrica FMC, de Uberaba, que rece-
beria parte da carga tóxica, já deter-
minou que não a quer mais. Se
nenhum Governo estadual se dispu-
ser a receber - o que é mais prova-vel, face à comoção causada peloacidente ocorrido na índia -, só
restará à Helanco negociar com a
Union Carbide a volta do produtoaos Estados Unidos.

Proibição foi uma vitória da saúde

Segunda Vara de Família - RJ - Edita] de Intimação e Citação com
prazo de 20 dias a Lúcia Daisa Campos Quintal:Siro Darlan Oliveira, Juiz da 2' Vara de Família do Rio de Janeiro.
Intima d. Lúcia Daisa Campos Quintal a comparecer à audiência
prévia de conciliação em 10.01.85 às 13:30 hs.. na Av. E. Braga.
115/303-D, e Cita-a para responder aos termos da ação de Separa-
ção Judicial que lhe move Silvio Carlos Manzi Quintal, no prazolegal sob pena revelia. Rio. em 06.11.84. Eu, J. Regis Cunha,
p/Escrivã, subscrevo (a.) Siro Darlan de Oliveira, Juiz'de Direito emexercício.- FD-24

Edital, com o prazo de 3 (três) dias, para a Citação de NoslraConfecções Ltda., na pessoa de seu representante legal, por se acharem lugar incerto e nâo sabido, na forma abaixo: O Doutor LuizOdilon Gomes Bandeira, Juiz de Direito da Quinta Vara deFalências e Concordatas da Comarca da Capital do Estado do Riode Janeiro. Faz Saber, aos que o presente virem ou dele conheci-mento tiverem que por este Juízo e Cartório se processam os autosde Requerimento de Falência, formulado por Tecelagem NossaSenhora da Penha S.A.. contra Nostra Confecções Lida., na qual foirequerido a expedição do presente Edital com o prazo de 3 (três)dias para a citação de Nostra Confecções Ltda.. na pessoa de seurepresentante legal, por se achar em lugar incerto e não sabido parapagar a importância de CrS 8.776.881,80 ou apresentar a defesa quetiver sob pena de não o fazendo, aceitar como verdadeiros os fatosalegados pela A. na petição inicial e em conseqüência ter suaFalência decretada nos termos da Lei Falimentar,'ciente de que esteJuízo tem sede na Rua Dom Manuel, n" 29 - 4g andar E para quechegue ao conhecimento de todos os interessados, ordenou a mimEscrivão, que passasse o presente Edital, com o prazo de 3 dias queserá publicado na forma da Lei e afixado no lugar de costume Dadoe passado nesta Cidade do Rio de Janeiro, aos 30 dias do mês denovembro do ano de mil novecentos e oitenta e quatro. Eu, CreuzaVilella Campos. Auxiliar Judiciário datilografei. E Eu SidnevMarcello, Escrivão, o subscrevo, (as) Luiz Odilon Gomes Bandeira 
"-

Juiz de Direito. (T)

O secretário estadual de Saúde,
Eduardo Costa, considera uma vitó-
ria da população do Rio e do setor
de saúde a assinatura pelo governa-dor do Decreto 7.818, proibindo no
Estado o transporte, estocagem e o
processamento do isocianato de me-
tila.

A proibição foi proposta, em fun-
ção do alto grau de toxicidade da
substância, pela Comissão Estadual
de Controle de Agrotóxicos e Bioci-
dade, presidida por Eduardo Costa.
Também disse ser motivo de júbilo a
cooperação das autoridades portuá-
rias federais da Marinha, não auto-
rizando o desembarque.

Os membros da Comissão - secre-
tários de Estado - Elias Camilo Jor-
ge de Agricultura e Abastecimento;
Lufe Alfredo Salomão, de Obras e
Meio Ambiente; e Eduardo Costa -
se reuniram quinta-feira com o se-

cretário da Defesa Civil, José Hal-
feld Filho com o presidente da Fee-
ma, Armando Leitão Mendes, e vá-
rios outros técnicos para elaborar a
proposição que foi aceita pelo go-vernador, sendo transformada em
decreto assinado no mesmo dia1.

Para o secretário Eduardo Costa,
a medida foi possível também pelamobilização da comunidade, cada
vez mais consciente dos riscos apre-
sentados pela substância. No decre-
to, a proibição foi justificada pelanecessidade urgente de proteger a
população, considerando que a
substância é comprovadamente pre-
judicial ã saúde e ao meio ambiente,
quando em contato com o ar.

O secretário disse ainda que a
carga deve ser devolvida ao país de
origem, os Estados Unidos que têm-
condições tecnológicas de neutrali-
zar os efeitos nocivos dó produto-.

Decreto é juridicamente perfeito

Edital de citação para ciência de Terceiros Interessados, com o
prazo de vinte dias, na forma abaixo: O Doutor Ronaldo JoséOliveira Rocha Passos, Juiz de Direito, em exercício na 2Ü VaraCível da Cidade do Rio de Janeiro. Faz saber, aos que o presenteedital, com o prazo acima, virem, ou dele conhecimento tiverem,cita Terceiros Interessados, para ciência de que está em curso nesteJuízo, com sede na Av. Erasmo Braga, 115, 3* andar, 304-Arequerida por Dora Landi, ação de Anulação e Substituição deTítulos, 28.085 ações ao portador da Companhia Cervejaria Brahma.originárias das cautelas n" 12.896.110; 12.897.116- 12898 112-12.899.119; 12.900.117; 142.307.114; 190.291.117; 210.539 119 e221.759.115. que as teve extraviadas. E para que chegue aoconhecimento dos interessados e não possam de futuro alegarignorância, expedi o presente que será publicado e afixado na formada Lei. Dado e Passado nesta Cidade do Rio de Janeiro aos trintadias do mês de novecentos e oitenta, digo, mês de novembro do anode mil novecentos e oitenta e quatro. Eu, Odaléa Rocha MagalhãesEscrivã. mandei datilografar e subscrevo, (as) Ronaldo José OliveiraRocha Passos. Juiz de Direito. (FD. 19)

A Coordenadoria de Comunica-
ção Social do Palácio Guanabara
informou ontem à noite que o decre-
to do governador Leonel Brizola
dispondo sobre a proibição do trans-
porte, estocagem e processamentodo produto químico isocianato de
metila em território fluminense é ju-ridicamente perfeito conforme pare-cer da Procuradoria Geral do Esta-
do.

A coordenadora de Comunicação
Social do Governo, Martha Alencar,
esclareceu que o decreto estadual
determina, em seu parágrafo único,
q ue o gás, caso seja destinado a uma
empresa fora do Estado, terá permi-tido seu transporte pelo território
fluminense, desde que seja observa-

do o Regulamento para a Execução
do Serviço de Transporte Rodovia-
rio de Cargas ou Produtos Perigo-
sos, aprovado pelo Decreto federal
n" 88.821, de 6 de outubro de 1983, e
mediante a exibição de autorização
expressa das autoridades competen-
tes do Governo do Estado de desti-
no. Por isso, afirmou Martha Alen-
car, o decreto estadual levou em
consideração e respeitou o decreto
federal.

O governador Leonel Brizola, aocomentar, pela manhã a questão,disse que assinou o decreto em fun-
ção do bom senso, frisando
haverá fiscalização para quecumprido fielmente.

que
seja

Construção civil ajuda
a desenvolver economia

Edital de Citação com o Prazo de 20 (Vinte) dias à Ademi Codecona forma adiante: O Doutor Reginald' de Carvalho, Juiz de Direitoda 1» Vara Cível Reg. de Jacarepaguá. Faz saber que, digo, aos que opresente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa que este Juízo se processam os autos da Ação r'Consignação em Pagamento proposta por Abel Francisco Coellnos quais foi requerida a expedição de edital para citação de Ade.v.Codeco. brasileiro, casado, industriara), atualmente em lugar incertoe nao sabido, para comparecer à sede deste Juízo na Av Ernani¦-ardoso, 415-2» andar - Campinho, no próximo dia 07 (sete) deJaneiro de 1985, às 15:00 horas, corres, digo, para receber a quantiatle CrS 500.000.00 (quinhentos mil cruzeiros), correspondente a(sentura de cessão de direitos hereditários do lote 15 do PA 15173da Rua Cabo Ernesto, nesta Cidade, tendo como cedentes osherdeiros do Esp» de Maria Antonia Monteiro da Silva e o viúvomeeiro Argemlro Firmino da Silva, lote esse o qual o requerente êcessionário, sob pena de ser feito o respectivo depósito, ou contestara ação, no prazo legal (Art. 285 do C.P.C). condenando no
pagamento das custas processuais e hon. advocatícias. Rio. 06.12 84Eu, Joelma Daher Cardoso, datilografei. E eu, Rubem Lima FerreiraRe*P- Pell> Expediente, subscrevo, (a) Reginald' de Carvalho'

A importância do papel da indús-
tria de construção civil na retomada
do desenvolvimento econômico bra-
sileiro foi o tema principal do Semi-
nário Nacional da Indústria de
Construção, que terminou ontem no
Senai. Durante dois dias, empresa-
rios, técnicos e representantes de
órgãos estatais estudaram as con-
clusões do diagnóstico sobre o setor,
elaborado pela Fundação Joáo Pi-
nheiro, em convênio com a Comis-
sãò Nacional da Indústria da Cons-
trução Civil - CNICC - (órgão do
Ministério da Indústria e do Comer-
cio).

A principal definição do docu-
mento é sobre a posição estratégica
da indústria de construção no pro-cesso de recuperação da economia.
A elevada capacidade de absorção
de mão-de-obra e seu efeito repro-

dutor de emprego e renda, a poucadependência de produtos importa-
dos e a importância social e econô-
mica de seu produto garantem que"a dinamização do setor contribua
significativamente para o desenvol-
vimento global da sociedade".

Os participantes no seminário
aprovaram as medidas sugeridas pe-lo diagnóstico da Fundação João
Pinheiro para recuperação da indús-
tria de construção: política econô-.
mica voltada para o mercado inter-
no, recomposição do poder de com-
pra dos salários, reformulação do
Sistema Financeiro da Habitação,
realização de programas conjuntos
de habitação, retomada dos níveis
de investimento público, programasemergenòiais de criação de emprego
e incentivo à abertura de capital das
empresas entre outras.
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Flórida logo após a
decolagem: 13 mortos

Jacksonville - Um bimotor Bandeirante, de fabri-
cação brasileira, caiu ontem a noite logo após decolar
do Aeroporto Internacional de Jacksonville, na Flórida,
matando seus 13 ocupantes: dois tripulantes e 11
passageiros.

O avião pertencia à Provincetown-Boston Airlines- PBA, a maior empresa de vôos domésticos dos
Estados Unidos, qué na terça-feira última tivera sua
licença de operações restaurada, após uma cassação
decretada pelo Governo em 9 de novembro último porviolações no aspecto de segurança, que incluíram
falhas de manutenção e contratação de pilotos não
capacitados. Esse foi o terceiro acidente fatal com
aviões da PBA em apenas cinco meses.

O Bandeirante, que é fabricado pela empresa
brasileira Embraer, caiu numa área florestal, desabita-
da, em meio aos pântanos de Pine Woods, situados a 2,5
quilômetros do aeroporto. Segundo porta-voz da Admi-
nistração Federal da Aviação Civil (PAA), o pilotoobteve permissão de levantar vôo para Tampa, outra
localidade da Flórida, com uma visibilidade de II
quilômetros, não se podendo responsabilizar as condi-
ções do tempo pelo acidente.

Ainda ontem, as autoridades da Administração
Federal iniciaram as investigaçõões, embrenhando-se
no pantanal à procura de evidências que definam ascausasda queda do avião. Patrícia Goldman, que chefiaessas investigações, e que examinou o local onde caiu oavião, disse que até ontem ainda não haviam sidoobtidos indícios sobre essas causas.

O avião fazia sua quarta viagem do dia entreJacksonville e Tampa, quando perdeu força e
precipitou-se no pântano, dois minutos após a decola-
gem. No dia 30 de junho, um avião da PBA caiu na Baía
de Boston, matando seu único passageiro, e no dia 7 de
setembro, outro avião da empresa caiu em Naples,
também na Flórida, matando uma pessoa.

Polícia frustra o
tráfico internacional
de cocaína no Sul
Porto Alegre - Agentes da Delegacia de Tóxicos de

Porto Alegre conseguiram efetuar a prisão de cincouruguaio Eduardo Anaco Cabrera e Eduardo Francisco
nacional de cocaína. Dois dos presos, Gaston Haddouh
Crespo e Marcelo Nieto Izmendi, confessaram ter feito
algumas viagens para a Suíça, transportando a droga.

Foi o analista de sistemas Álvaro Ignácio Bermu-
des quem possibilitou a prisão dos cinco elementos, ao
ser detido quando tentava obter espelhos de carteiras
de identidade. Suas informações possibilitaram aos
policiais chegar a Marcelo Izmendi, que há seis meses
morava em Porto Alegre, num apartamento alugado
por Cr$ 650 mil, por seu cunhado Álvaro. Na mesma
ocasião da prisão de Marcelo, também foram detidos
Gaston, um falsificador de documentos, e o ex-policial
uruguaio Edgardo Anaco Cabrera e Eduardo Francisco
Peralta, além da brasileira Maria da Penha Souza.

Marcelo e Gaston reconheceram ter sido "mulas" -
pessoas contratadas para conduzir a droga, levando
800 gramas de cada vez - para Zurique, na Suíça.

Mercado Modelo
é inaugurado no dia

da festa da Conceição
Salvador - O Mercado Modelo (que foi totalmente

destruído por um incêndio em janeiro deste ano) será
reinaugurado hoje, numa festa que coincidirá com as
comemorações do dia maior de Nossa Senhora da
Conceição da Praia. A cerimônia contará com a presen-
ça do ministro do Interior, Mário Andreazza.

Desde ontem, os 250 barraqueiros concluíram os
retoques finais no novo Mercado, que guardou as
características originais e oferecerá duas novidades aos
turistas: a utilização de uma galeria subterrânea que
vai dar no mar e será uma atração a mais, além de
mezaninos que permitem uma visão global da parte
térrea e facilitarão a locomoção interna. A festa de
inauguração do Mercado Modelo terá também seu
caráter político e está sendo explorada pelo Governo do
Estado em campanhas publicitárias.
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Coluna do Servidor
Mongeral informa

Pessoal da Saúde sai as
- ruas em defesa dos 20%

Funcionários do Centro Psiquiátrico Pedro II e
outras unidades do Ministério da Saúde, entre as quaiso Hospital do Câncer é o Hospital Psiquiátrico Pinei,
estarão concentrados na Praça da Cruz Vermelha dia
13, às 14h, dali seguindo em passeata até a Cinelândia,
às 16h. Eles reivindicam a equiparação aos servidores
da Previdência Social, que conquistaram gratificaçãode 20% após movimento grevista.

A primeira reunião do comando único do movi-
mento será realizada dia 10, às 20h, no Sindicato dos
Médicos -Av. Churchill, 97, llç andar.

Ontem, ex-guardas de doentes mentais do Centro
Psiquiátrico Pedro II, que também lutam pela equipara-
ção aos auxiliares de enfermagem, encaminharam me-
morial ao diretor-geral do Dasp, José Carlos Freire,
com este teor:"Ex-guardas, auxiliares de serviços médicos, e
finalmente auxiliares operacionais de serviços diversos
- classe C, área de atendimentos de serviços médicos,
representamos üma parcela da clientela em atividade -
no Estado do Rio de Janeiro (capital), sempre prestan-
do atividades paramédicas na vigilância e aplicação de
enfermagem, em cumprimento de ordens médicas e
administrativas. A clientela é constituída de estatutá-
rios e celetistas, que já estão com mais de 25 anos de
serviço, trabalhando em plantão de 24 horas, ou diária-
mente de segunda a sexta-feira, sempre ria área medi-
ca.

Seria idiotice perguntar a um economista se enten-
de de Economia. O mesmo seria exigir provar, a quem
já exerce por muitos anos uma atividade, se é ou não-
habilitado. A enfermagem psiquiátrica se aprende na
prática, com auxílio de cursos de conhecimentos e
treinamentos no local. Mediante esse aproveitamento,
os atendentes são preparados e equiparados aos auxi-
liares que são diplomados em escola profissional, com a
vantagem de tratar-se de uma enfermagem com espe-
cialização em psiquiatria, atividade que é peculiar de
hospital ou clínica para doentes mentais. Na convi-
vencia com quadros diferentes de pacientes, entre os
neuróticos e psicóticos, sem aquisição de conhecimen-
tos e técnica, esses servidores não poderiam permane-cer tantos anos, por falta de adaptação. A melhor
informação para justificar um merecimento ou capaci-
dade de realização é a própria realização: 25 anos para
uns e 30 para outros - não precisaria tanto para
contestar, bastariam 10 anos já que se cursa por muito
menos uma faculdade para se formar médico ou
advogado.

Os antigos atendentes, enquadrados na categoria
funcional de auxiliares operacionais de serviços diver-
sos, classe C - área de atendimento, se sentem desvalo-
rizados e injustiçados, tendo apenas o interstício de
quatro referências - de 14 a 19 - sendo uma de
admissão e as outras para promoção."O carro enguiça na 19 e não anda mais". São 30 e
35 anos para se ganhar apenas quatro referência
salariais de promoção, enquanto os Auxiliares vão até
a 32. É uma grande disparidade entre uma e outra, que;fazem na prática o mesmo serviço, têm os mesmos
riscos e competência, na relação servidor-paciente
mental, confronto que se faz no bom sentido médico.

Pelos cursos de conhecimento e treinamento inter-
no e pelo tempo longo de atividade nas funções a nossa
equiparação aos auxiliares de enfermagem será um ato
de justiça, que esperamos ver concretizado na sua
gestão, que tem sido árdua no sentido de corrigir
distorções existentes na elaboração do Plano de Cargos
e Empregos Públicos.

Confiamos plenamente em nossos direitos, que são-
líquidos e certos."

Assistentes jurídicos da União
querem revisão de enquadramento

Escrevem os funcionários Paulo Ribeiro dos San-
tos, José Vieira e Alonso Gomes Alves, do serviço
jurídico da União:"Fazemos um apelo veemente ao Presidente da
República, através dessa coluna, no sentido de quemande rever o Grupo Serviços Jurídicos da União, em
função dos baixos vencimentos pagos aos seus inte-
grantes, apesar de sua atividade ser de enorme impor-
tância para o bom desempenho da administração
pública federal, que não pode prescindir de sua valiosa
colaboração (vide Decreto n" 72.823, de 21-9-73). O
Grupo é composto por assistentes jurídicos, procurado-res autárquicos, procuradores da Fazenda Nacional,
procuradores do Tribunal Marítimo e advogados de
ofício do Tribunal Marítimo.

Esclarecemos que a douta Consultoria Geral daRepública emitiu parecer com a recomendação expres-
sa de que o então Ministério do Planejamento elaboras-
se tabela de vencimentos condizente com o status dos
membros do serviço jurídico da União e de que o Dasp,
em caráter prioritário, preparasse projeto de Lei Orgâ-nica do Serviço Jurídico da União. A conclusão foiaprovada pelo Presidente da República, conforme para-cer n*-' 1-090, de 4-12-70, publicado no DOU de 15-12-70,
págs. 10.630/10.631. (Torna-se regra obrigatória para a
Administração lhe dar fiel cumprimento, conforme
norma imperativa constante do Decreto n" 58 693 de
22-6-66).

Estamos em situação inferior a dos advogados doGoverno que atuam nas sociedades de economia mistaempresas públicas e fundações. Queremos que sejacriada a Lei Orgânica do Serviço Jurídico da Uniãocapaz de proporcionar uma situação condigna com anatureza do nosso trabalho e do nosso status funcionaldada a posição que ocupamos na escala hierárquica doserviço público".

Em tempo
A Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aero-

náutica - Pipar - firmou convênio com o Bamerindus
para prestação de serviços. Trata-se do 11" estabeleci-
mento contratado pelo órgão para efetuar o pagamentomensal dos 17.300 aposentados e pensionistas da Aero-
náutica. Os interessados deverão procurar as agências
de sua preferência para abertura de conta corrente e,
em seguida, comparecer à Av. Churchill, 157-A, térreo!
Ex-guarda-vidas e inspetores de salvamento renovam oapelo ao governador do Estado para que autorize a sua
transformação imediata em detetives de 3iJ categoria.

A confiança é
feita no tempo.

Em'148 anos de existência, o Mongeral fez
mais do que amparar e proteger miihares'de

famílias brasileiras. Fez muito mais. Pagou mais -
benefícios de aposentadoria, pensão e pecúliodoque qualquer outra entidade de previdência pri-vada. Transformou a previdência supletiva em uminstrumento imprescindível ao bem-estar social,

Mongeral. 148anos de segurança. Confiança feita
no tempo.

Uííima ffcna Agora, de terça a domingo

Carlos Chagas" ajudará
Oswaido Cruz" na selva
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Oswaido Cruz ganhou um irmão:
Carlos Chagas, o mais recente navio-
hospital construído inteiramente no
Arsenal de Marinha do Rio de Janei-'
ro, e que terá como finalidade dina-
mizar a assistência médico-
odontológica junto às populações ri-
beirinhas da Amazônia. O navio foi
incorporado ontem à Armada, em
solenidade realizada no Arsenal, na
Ilha das Cobras, na presença de Car-
los Chagas, filho do médico sanitaris-
ta.

Seu irmão gêmeo, Oswaido Cruz,
partiu para Manaus há cerca de dois
meses, e na segunda quinzena de
fevereiro será a vez de Carlos Cha-
gas. A tripulação, composta por qua-tro oficiais, 21 praças, seis médicos e
dentistas, e mais 12 técnicos dó Mi-
nistério da Saúde, é voluntária e, em
sua maioria, é proveniente da região
amazônica. Após dois anos de traba-
lho, os tripulantes serão substituídos,
mas, se desejarem, poderão perma-necer em Manaus.

O navio é dotado de sala de cirur-
gia, leitos hospitalares, gabinetesdentários, laboratório, ambulatório,
compartimento de Raios X e, segun-
do seu comandante, o capitão-
de-corveta Carlos Alberto Briggs

Vasconcellos, subirá toda a costa até
Belém, de onde seguirá para Manaus,
atingindo os afluentes e o próprioRio Amazonas. Carlos Chagas conta,
também, com o auxílio de um heli-
cóptero para os casos em que o
acesso do navio seja impraticável.

De agora a fevereiro, ainda de
acordo com o comandante, os tripu-
lantes passarão pelo perfodo de
adaptação ao vivo. "De mais",
disse o capitão Briggs Vasconcelos,"é seguir nessa missão humanitária,
motivo de grande orgulho para toda
a tripulação. Realizaremos um traba-
lho difícil, porém de cunho social e.
de relevante importância". Entre o
pessoal que o Ministério da Saúde
enviará para a missão, estarão sani-
taristas e pesquisadores de doenças
tropicais. .

Carlos Chagas, a exemplo de seu
irmão, é uma embarcação especial-
mente projetada para operar na re-
gião amazônica, com raio de ação de
500 milhas. Financiado pela Superin-
tendência Nacional da Marinha Mer-
cante, ele tem índice de nacionaliza-
ção na ordem de 95%, o que, na
opinião de oficiais, revela a capacida-
de dos brasileiros na área da constru-
ção naval.

Incêndio de táxi tumultua Rodoviária
Rodoviária Novo Rio, 12 horas, terminal de desembarque, foto de Jorge Nicolella.
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¦ O sempre tumultuado movimento de final de semana no TerminalRodoviário Novo Rio ficou mais conturbado ainda ao meio-dia de ontem- oVolkswagem táxi TM-9063, que faz ponto no local, pegou fogo, de repentegerando um verdadeiro tumulto. O fogo começou com um curto circuito naparte dianteira do carro e logo as chamas atingiram o tanque de gasolinamas nao houve explosão. Funcionários da Rodoviária e amigos do dono dófusca, usando extintores de incêndio e a mangueira de um hidranteconseguiram apagar o fogo em minutos, mas não evitaram que o carro'fosse quase que totalmente destruído.
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Brizola não sabe
se veta emendas a

reajuste de servidor
O governador Leonel Brizola náo soube precisar,ontem de manhã, se vetará a emenda ao projeto de leide reajustamento dos vencimentos do funcionalismo

.estadual, de autoria do deputado Fernando Bandeira
(PDT). A emenda estabelece que os servidores esta-
duais, ativos e inativos, da Administração direta e
autárquica, cujos vencimentos ou proventos sejam
inferiores, nominalmente, ao salário mínimo regional,
passem a tê-los fixados em valor igual ao salário
mínimo vigente a partir de lç de novembro ultimo.

A partir do 1» de novembro último, os servidores
das referências 6 a 27 tiveram seus vencimentos eleva-
dos a ura salário mínimo. Se o Governo estadual não
tomasse essa medida, esses funcionários ficariam com
seus vencimentos menores que o salário mínimo rea-
justado pelo Governo federal. O deputado Fernando
Bandeira, em sua emenda, propõe que o reajustamento
de 100% do INPC concedido ao funcionalismo estadual,
no caso dos servidores de referências 6 e 27, seja fixado
a partir dos vencimentos posteriores a l5 de novembro.

Brizola frisou que as emendas propostas pelaAssembléia Legislativa no projeto de lei do Executivo
sobre reajustes do funcionalismo são pequenas e estão
sendo examinadas, mas não sabe quantos vetos haverá.

Os funcionários públicos estaduais, principalmenteos de referências mais baixas, estão preocupados com a
demora dó governador em sancionar o projeto de lei e
com a possibilidade de vetos às emendas propostas peloLegislativo. Os servidores de vencimentos mais modes-
tos, os das referências 6 a 27, que recebem um salário-
mínimo, temem que o reajuste de seus vencimentos

,seja calculado com base no que recebiam antes de 1 de
novembro. Os de referência 6, ganhavam então Cr$
102.465, e os de referência 27 Cr$ 160.583. Com a decisão
federal de elevar o salário mínimo para Cr$ 166.560, os
servidores de referências 6 a 27 foram beneficiados peloGoverno estadual, que passou seus vencimentos ao
equivalente a um salário mínimo.

Instituições dão novo
enfoque à questão da
assistência a mendigos

A figura do mendigo tradicional - que esmola na
porta da igreja, meio folclórica - está mudando. Agora,
a legião de pessoas que invadem as ruas da cidade são
doentes físicos e mentais, desempregados e subempre-
gados, migrantes do próprio Estado do Rio e aqueles
que os técnicos da Fundação Leão XIII chamam de"indigentes da Previdência Social", aposentados com
pensão de um terço do salário mínimo. Por isso,
instituições oficiais, privadas e grupos voluntários do
setor reuniram-se para apontar alternativas de traba-
lho diante do novo quadro. Depois de três dias de
debates, o l5 Encontro Setorial de Instituições de
Assistência à População de Rua redigiu ontem um
documento de 11 itens, endereçado às autoridades e à
população.- Também faremos uma carta aberta à população
para que ela compreenda nosso trabalho. As pressões e
exigências são muitas e ninguém quer saber o queacontece com o morador de rua depois - disse o diretor
da Coordenação de Assistência Especializada da Fun-
dação Leão XIII, Osório Pinto. Ele lembrou que a
população de rua, por ser tão heterogênea hoje, merece
atenção de outros órgãos além da Secretaria Estadual
de Promoção Social. A rejeição do "recolhimento"
compulsório dos moradores de rua - ignorando os
motivos que os levaram à marginalidade - foi unânime.

Entre outras denúncias, o documento afirma queapesar do convênio da co-gestão-quando hospitais e
postos do Inamps são obrigados a internar pessoascarentes -, quase sempre os pacientes são recusados.
Como houve o fechamento de hospitais que atendiam aEduardo Rabelo e Torres Homem - a Fundação Leão
Educardo Rabelo e Torres Homem - a Fundação Leão
XIII se transformou num "depositário de todos osdoentes crônicos ou de tratamento prolongado, sem
que possua estrutura médico-hospitalar para assumir
tal atribuição", segundo o relatório.

Internação é condenada
O subempregado - que vive nas ruas por não ter

condições de pagar o transporte diário até sua casa na
periferia - não será mais tratado como mendigo pelaFundação Leão XIII. Até o final do mês, será inaugura-
da no Centro, o primeiro albergue-dormitório para os
subempregados da área - catadores de papel marisquei-
ros guardadores e lavadores de carros. De junho até
agora 371 das 2.897 pessoas recolhidas nas operações
cata-mendigos, foram liberadas por serem sub-
empregados.

- Esse projeto-piloto visa a combater o atendimento
asilar. Quanto mais se interna, mais se afasta as
pessoas da sociedade e da chance de ressocialização -
explicou o diretor da Coordenação de Assistência
Especializada da fundação, médico Osório Pereira Pin-
to. Além do albergue - onde o trabalhador poderá
guardar seu material de trabalho e ter um desjejum -, a
fundação funcionará como uma espécie de assessoria
ao subempregado.

Os catadores de papel do Centro, por exemplo já, têm um esquema preparado. Nos locais de recolhimen-
to, terão a ajuda da Comlurb na limpeza; a Coderte
cederá terrenos para a pesagem de papéis e a Secreta-
ria Estadual do Trabalho e Habitação estuda a possibi-lidade de um documento que prove sua condição de
trabalhador, evitando sua marginalização. Até um
trabalho junto aos intermediários da indústria do papel- para maior valorização do catador - está no progra-ma, além de uniformes para os beneficiados.

Estado e Município
reestruturam seus
serviços de saúde

Os secretários estadual e municipal de Saúde,
Eduardo Costa e Hugo Tomassini, reuniram-se ontem
com os diretores dos 134 postos de saúde existentes no
Estado, para discutir o plano de reestruturação do
atendimento médico e ambulatorial proporcionado pe-Io Governo. Numa primeira etapa estão sendo reforma-
dos 11 postos de saúde e, até julho, terão sido aplicados
Cr$ 2,4 bilhões na reestruturação do total de 21 postos.Até o final do Governo, anunciaram os secretários,
todos os postos de saúde estarão reestruturados.

Uma das preocupações manifestadas na reunião é
eliminar a ociosidade existente nos postos de saúde,
que não estão operando com capacidade total deatendimento. No entanto, não haverá novas contrata-
ções, reabsorvendo-se o pessoal ocioso e, por extensão,
moralizando-se as contratações feitas em número supe-rior às necessidades durante o Governo anterior, se-
gundo explicou o coordenador do projeto, médicosanitarista Samuel Valle.

Dentro desse esquema de trabalho já foram com-
pradas 15 ambulâncias e oito carros para servirem à
administração dos postos de saúde previstos na primei-ra etapa do programa, que atenderá a Região Metropo-
litana, a região industrial do Médio Paraíba, a Baixada
Litorânea e a Região Serrana. No próximo ano o
Orçamento prevê uma verba de Cr$ 4 bilhões paraatender às necessidades do programa, batizado de"Postos 

para Todos".
Completada a etapa inicial do projeto será iniciada

uma segunda fase prevendo-se a construção de novas
unidades de atendimento médico e, possivelmente, até
hospitais de acordo com as necessidades levantadas
pela equipe das duas Secretarias incumbidas desse
estudo.

Rock in Rio - a Cedae
informou que não haverá peri-
go de interdição do Rock in Rio
por falta de condições higiêni-
cas, pois a Art-Plan se compro-
meteu a construir uma lagoa
artificial para receber os detri-
tos, tratar a água e depois
desembocá-la na Lagoa de Ma-rapendi. Informou ainda queserão construídas 50 fossas eos efluentes destas serão des-
poluídos na lagoa artificial, que

jtei-á jacintos e aguapés - plan-tas que purificarão as águas,
antes de serem jogadas na Ma-
rapendi. A exigência das fossas
foi da Comissão Estadual de
Controle Ambiental - Ceca -.
MacDonalcTs - Será amaior da cadeia, a loja que oMacDonald's vai instalar parafuncionar durante o Festival
Rock in Rio. São 1.500 mi deárea e capacidade para o forne-
cimento de 7 mil sanduíches e 4
mil litros de refrigerantes por'hora. Para a operação, o Mac-
Donald's recrutou 450 jovensentre mais de 5 mil candidatos.
Cumieira - a Artplan Pro-
moções e a cerveja Malt 90'estão convidando para a Festa
da Cumieira, em comemoração
ao término das obras principaisdo Rock in Rio Festival. Será
hoje, a partir das 12h, no Cen-
tro de Promoções Artplan, ao
lado do Riocentro.
Árvores - Quatrocentas ár-
vores frutíferas serão planta-
das amanhã no Alto da Boa
Vista, dando início à comuni-
dade do Grupo Teosófico "Se-
mente". Crianças residentes na
comunidade vão se encarregar
do plantio. A festa ocorrerá na
Estrada Capitão Campos, rua"A".
Concurso - A repórter Tere-
sa Tavares, de UH, na catego-
ria jornal; Luís Carlos Saroldi,
com um programa de rádio;
Egon Lauffer, com um progra-ma de televisão, foram os ven-
cedores do VI Concurso Nacio-
nal de Jornalismo em Artes
Cênicas 63.84 - Prêmio Van
Jafa. Teresa publicou na edição
de 03/08/84 de Ultima Hora seu
trabalho sobre a discriminação
que sofrem os espetáculos paracrianças. O título da reportagem
foi Teatro Infantil - A Batalha
entre David e Golias. O vence-
dor de cada categoria receberá
um prêmio em dinheiro no va-
lor de Cr$ 500 mil.
Herpes, Eu? - Os interessa-
dos no problema, podem solici-
tar, gratuitamente, exemplares
do livreto de 16 páginas elabo-
rado pela Fundação Smith Kli-
ne, com informações básicas
sobre o herpes. Faz parte da-
campanha educativa realizada-
pela classe médica, através da-
quela Fundação, devido o
crescente aumento do número
de casos de herpes registrados
no Brasil. Escrito em lingua-
gem simples, Herpes, Eu? deve
ser solicitado à Fundação
Smith Kline, Rua Viúva Clau-
dio 355-CEP 20.970-Rio de Ja-
neiro, ou à Caixa Postal 1277.
Dentistas - O Conselho Fe-
deral de Odontologia está disci-
plinando o trabalho dos aten-
dentes de consultórios denta-
rios, que, segundo o presidentedo CFO deverão ter diploma
expedido por curso que atenda
às normas estabelecidas, ou ser
formado no exterior, com di-
ploma revalidado no Brasil. Até
o dia 31 de dezembro de 1988, o
Conselho registrará os que se
encontrarem com pelo menos
um ano no exercício da ativida-
de de atendente de consultório
médico, independentemente da
apresentação do certificado de
curso.
Feem - Um novo sistema de
atendimento a mães, menores
de idade, será feito, a partir de
janeiro, no Centro Integrado
Alberto Cavalcanti, em Nova
Iguaçu. As mães menores pas-sarão a conviver com os seus
filhos, visando ao fortalecimen-
to emocional para uma melhor
integração à sociedade, de
acordo com a assessoria da
Fundação Estadual de Educa-
ção do Menor. Depois de algum
tempo, as mães poderão optar
pela companhia ou não de seus
filhos, que serão encaminhados
para outros educandários.
Homenagem - o advogado
Sobral Pinto será homenagea-
do com um almoço, hoje, no
Restaurante Roda Viva, na Ur-
ca, pelos mineiros do Movi-
mento Nacional Tancredo Ne-
ves, de que é presidente de
honra.
Motoristas - O Natal dos
motoristas de táxis será come-
morado dia 23, a partir das 9h,
com um jogo de futebol femini-
no entre os times Radar e
Combinado da Cidade, no cam-
po do Botafogo. Nas preimina-res, jogam os motoristas de
táxi do Andaraí contra a
Radiotáxi. O evento é
patrocinado pelo deputado fe-
deral, Agnaldo Timóteo, quecomprou cinco Volkswagen ze-
ro km, com taxímetro, que se-
rão sorteados no final da parti-da. A renda dos jogos será
destinada às instituições de ca-
ridade.
Planta - A Eugenia Copaca-
banensis, planta em extinção e
que já foi abundante em Copa-
cabana, voltará ao seu reduto
hoje, às 16h30m, plantada pelaAma-Verde, que conseguiu
duas mudas cedidas pelo Jar-
dim Botânico. O engenheiro
agrônomo Ibá dos Santos Sil-
va, vice-presidente da Ama-
Verde, informou que também
serão plantadas mudas de Su-
mauma (maior árvore do Bra-
sil), Pau-mulato, cuja casca é
extremamente lisa e de cor par-da, Ipê Roxo e Jacarandá Mi-
moso (em extinção), e acres-
centou que a menina Janda
Montenegro, de três meses de
idade, será madrinha da Eugê-
nia Copacabanensis.
Parada - O Pelotão Imperial
Marinheiro Marcílio Dias, com
seus acrobáticos movimentos'
de Ordem Unida em tempo es-
calonado realizará hoje e ama-
nhã, às 18 horas, no Monumen-
to aos Mortos da II Guerra
Mundial, no Parque do Fia-
mengo, uma "parada" de Pôr-
do-Sol. O pelotão será acompa-
nhado pela Banda de Música
do 1» Distrito Naval, que abrirá
a "parada" com uma retreta.
No local permanece aberta ao
público uma exposição de mi-terial bélico do Corpo de Fuzl-
leiros Navais, comemorativa
ao Dia do Marinheiro.
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Prisão - O presidente argentino
Raul Alfonsúi, em sua condição de
comandante-em-chefe das Forças
Armadas, ordenou a execução "de

um mandado de prisão contra o
capitão da Marinha, Alfredo Astiz,
que "será detido e 'mantido inco-
municável nas dependências de
um tribunal de .Buenos Aires". As-
tiz, que atuou na guerra das Malvi-
nas, é conhecido por sua participa- s
ção. na repressão militar dos anos
1976-79 e procurado pelo seqüestro
e desaparecimento da jovem sueca
Dagmar Hagelin, em 1977. O pro-
cesso contra o militar foi exigido
várias vezes por organizações hu-
manitárias internacionais è Gover-
nos estrangeiroá como França e
Suécia. A medida de Alfonsíh en-
cerra um capítulo importante no
procedimento judicial iniciado pe- ¦
Io Governo constitucional contra
os responsáveis pelas violações dos
direitos humanos, cometidos du-
rante a repressão. Astiz, de 34
anos, foi preso após render-se a um
ataque das forças britânicas às
ilhas Geórgias, nas Malvinas-, e
levado para Londres, onde os Go-
vemos da França e Suécia tenta-
ram interrogá-lo sobre o desapare-
cimento de duas freiras francesas e
da jovem sueca. Pouco depois, foi
devolvido, à Argentina.
Sendero - Tropas do Governo
peruano mataram seis guerrilhei-
ros do Sendero Luminoso em cho-
quês em Huancapi, Ayacucho, ele-
vando para 36 o número de mortos
esta semana em conseqüência do
confronto entre soldados e rebel-
des. As autoridades estenderam a
zona de vigilância do estado de
emergência à província de Pasco.
A emergência já vigorava em cin-
co das 24 províncias peruanas.
Pasco tem sido cenário de ataques
cada vez mais ousados e violentos
de senderistas, que há quatro anos
iniciaram sua campanha armada
contra o Governo do presidente
Fernando Belaúnde Terry. O esta-
do de emergência implica a sus-
pensão do direito de reunião, da
inviolabilidade de domicílio e da
liberdade de trânsito, entre outros.
TFP — Famílias venezuelanas
que foram afetadas pela organiza-
ção Tradição, Família e Proprieda-
de (TFP) fizeram um apelo para
que "rejeitem e condenem essa
seita, que funciona no Brasil e em
outros 19 países, sob a inspiração
de Plínio Corrêa de Oliveira". A
informação foi dada ontem pela
agência oficial de notícias da Ve-
nezuela - Venpress. A agência
acrescentou que foi constituída em
Caracas a Associação para a Defe-
sada Família, formada por familia-
res de jovens aliciados pela TFP,
ex-ministros, ex-contribuintes da
TFP, padres e famílias da comuni-
dade venezuelana. O Governo da
Venezuela proibiu as atividades da
TFP, conhecida pelo nome de As-
sociação Civil Resistência, depois
de investigações realizadas pelo
Executivo, Legislativo e Judiciário.
A entidade também foi rejeitada .
pelas autoridades eclesiásticas ca-
tólicas.
índios - O Governo nicaragüen-
se criou uma comissão para garan-
tir a autonomia de grupos minori-
tários que residem na zona pouco
povoada na costa Atlântica. O pre-
sidente eleito, Daniel Ortega,
anunciou, ontem à noite, a criação
da comissão, e o programa que
delineará os direitos desses grupos
será apresentado à Assembléia
Constituinte, que iniciará suas ati-
vidades no dia 9 de janeiro. Os
diplomatas ocidentais credencia-
dos em Manágua disseram que a
iniciativa do Governo é de índole
conciliatória. Os sandinistas ti-
nham sido criticados na Nicarágua
e no exterior pelo tratamento apli-
cado aos três grupos minoritários
indígenas que existem no país. O
vice-ministro do Interior, Luiz
Carrion, que presidirá a comissão,
viajou ontem para Bogotá, a fim
de manter conversações com o
líder dos indígenas miskitos,
Brooklin Rivera.

Ásia
Revisionismo - Um editorial
de primeira página do órgão oficial
do Partido Comunista Chinês, o
Diário do Povo, proclamou que os
chineses não podem se ater estrita-
mente ao marxismo para construir
uma nação moderna, acrescentan-
do que as obras de Karl Max não
podem ser consideradas referência
infalível em todas as questões."Marx morreu há 101 anos. Suas
obras foram escritas 1iá mais de
100 anos. Houve grendes mudan-
ças desde que suas idéias foram
formadas", diz o editorial. "Algu-
mas das idéias de Marx há muito
tempo não se amoldam à situação
de hoje, porque Marx nunca co-
nheceu estes tempos, nem o co-
nheceram Engels e Lênin. Eles
nunca encontraram os problemas
que enfrentamos hoje. Assim, nem
sempre podemos usar as obras
marxistas e leninistas para solu-
cionar nossos problemas atuais",
acrescenta o editorial. Um diplo-
mata ocidental comentou que o
artigo tem a marca inconfundível
do pragmatismo do líder chinês
Deng Xiaoping. O editorial saiu
com o título A Teoria Deve ser
Combinada com a Prática.
Tamis — Mais de cem pessoas
morreram em tiroteios depois de
um ataque guerrilheiro tamil con-
tra um comboio do Exército no
nordeste de Sri Lanka, na última
terça-feira, segundo fontes oficiais.
Acrescentaram que 102 cadáveres
foram recuperados próximo da lo-
calidade de Manar, onde os guerri-
lheiros separatistas dinamitaram o
comboio, matando um soldado e
ferindo outros seis. Moradores da
região disseram que após o ataque
guerrilheiro o Exército promoveu
o massacre de 83 pessoas, princi-
palmente civis da seita tamil. En-
tretanto, o Governo negou. De
qualquer forma, o ministro da Se-
gurança Nacional, Lalith Athulat-
hmudali, disse ontem aos corres-
pondentes estrangeiros que o go-
verno investigará os tiroteios.

Violência no Chile
mata outro policial

Santiago - Quatro pessoas fica-
ram feridas em atentado a bomba
precedido de tiroteio na estação Ma-
nuel Montt, bairro de Providência,
na capital chilena, horas depois que,
na madrugada, um carabineiro mor-
reu e outro ficou ferido em investida
terrorista com metralhadoras e gra-
nadas de mão contra um quartel do
bairro operário de Santa Adriana.
São os primeiros atentados graves
desde a decretação do estado de
sítio no último dia 6 de dezembro, e
ocorrem no momento em que o
Movimento Democrático Popular,
liderado pelos comunistas, convo-
cou para a próxima quarta-feira no-
va manifestação de protesto contra
o regime.

Segundo o secretário-geral do Go-
verno, Francisco Cuadra, homens
armados assaltaram e feriram um
vendedor de bilhetes da estação do
metrô, enquanto outros colocavam
na linha explosivos que feriram três
funcionários - duas mulheres e um
homem. No ataque ao quartel, tam-
bém ficou ferida uma transeunte,
além de alguns terroristas que ocu
pavam três carros, segundo os poli

trabalhando e se infiltrando por to-
dos os lugares", acrescentou Pino-
chet, anunciando que o estado de
sítio continuará em vigor até que "a
situação se normalize".

As três pessoas que pediram asilo
na embaixada da Suécia são, segun-
do Francisco Cuadra, participantes
de um ataque a um quartel da poli-
cia de Santiago no dia 4 de novem-
bro, que resultou na morte de dois
policiais. O secretário-geral de go-
verno comentou que "sempre existe
a alternativa de expulsão" para o
padre católico frantês Pierre Du-
bois, acusado de declarações ofensi-
vas a Pinochet no Diário 16, de
Madri. Dubois sucedeu na paróquia
do bairro operário de La Victoria o
também francês André Jarlan, mor-
to a 4 de setembro, a tiros, por um
cabo da Polícia que anteontem teve
sua detenção decretada pelo juiz
Heman de Ia Cerda.

Nas Nações Unidas o embaixador
chileno Pedro Daza atacou o projeto
de resolução que deverá ser aprova-
do hoje por maioria expressiva, con-
denando as violações dos direitos
humanos e da normalidade institu-

Paulo Francis

Uma geração
em julgamento

ciais. O trânsito no metrô foi sus- cional pelo regime de seu país. Disse
penso durante quatro horas em oito que_ "dos 13 pafees que apresenta-
das 24 estações da linha. ram d projeto, oito - Argélia, Cuba,

Na véspera, o presidente Augusto Espanha, França, Grécia, Itália, Mé-
Pinochet discursara na cidade por- xico e Iugoslávia" - não têm "auto-

tuária de Puerto Montt, no Sul do
país, afirmando que agora os chile-
nos "dormem em paz" em decorrên-
cia das medidas de repressão empre-
gadas para deter opositores, mais de
600. dos quais foram enviados em
confinamento para regiões remotas.
"A abertura política teve maus re-
sultados e demonstrou que o inimi-
go, o marxismo, está vivo e bem,

ridade moral" para este tipo de críti-
cas. O diplomata, que disse ser o
Chile "muito mais adulto" em mate-
ria de democracia que a Espanha,
atacou sobretudo o México, "gover-
nado por uma estrutura unipartidá-
ria em nome de uma oligarquia", e
Cuba, onde segundo ele vigora "a

rriais férrea ditadura contemporâ-
nea".

Bolívia descobre complô
contra diplomata

La Paz - O Governo boliviano
descobriu um complô de traficantes
de drogas da Bolívia e da Colômbia
para assassinar o embaixador norte-
americano Edwin Corr, 50 anos, que
desde dezembro de 1981, quando
assumiu o posto, vem dando apoio
ao combate ao tráfico. A Embaixada
dos EUA confirmou informação do
Ministério do Interior segundo a
qual o cidadão ítalo-argentino José
Luís Morinero entrou na Bolívia
com passaporte falso há 15 dias,
provavelmente por Corumbá, no
Brasil, e Puerto Suarez, com a mis-
são de matar o diplomata em opera-
ção em que estariam implicados
também "extremistas 'de direita e
grupos neofascistas".

Medidas excepcionais de seguran-
ça foram adotadas para proteger
Corr, que recentemente foi conside-
rado "inimigo implacável" pelo cha-
mado "rei da cocaína" boliviana,
Roberto Suarez Gomez. Este, que
causou séria criise no Governo ao
encontrar-se com um alto funciona-
rio encarregado de repressão ao trá-
fico, afirmou em anúncios publica-
dos nos jornais de La Paz que o
embaixador norte-americano man-
dou seqüestrar seu filho na Espanha
para obrigá-lo a entregar-se.

Altos funcionários do Governo
boliviano também estariam ameaça-
dos pelo complô, organizado, segun-

do o Ministério do Interior, por "fa-
mflias" de traficantes de narcóticos
da Bolívia e da Colômbia, vincula-
das ao anterior Governo militar do
general Luís Garcia Meza, que este-
ve no poder entre 1980 e 1981.

Em Washington, o secretário-
geral da Organização dos Estados
Americanos, João Baena Soares, re-
cebeu relatório sobre o tráfico e
produção de narcóticos na Bolívia,
encomendado pelo presidente Her-
nan Siles Suazo em resposta às aeu-
sações de parlamentares de direita
de que seria conivente com os trafi-
cantes, por causa do encontro de
seu, assessor com Suarez Gomez.
Zuazo negou que tivesse autorizado
a reunião, ocorrida em algum ponto
da selva boliviana em meados do
ano passado, e na quaL o "rei da
coca" teria oferecido ajuda financei-
ra em dólares para combater a crise
econômica do país.

Zuazo promulgou ontem o decre-
to reajustando em 656% o salário
mínimo, segundo promessa que de-
terminou na terça-feira a suspensão
da greve geral convocada uma se-
mana antes pela Central Operária
Boliviana. Fontes sindicais informa-
ram que os trabalhadores do setor
industrial e mineiro que ainda per-
maneciam parados voltaram ao tra-
balho.

Robert McNamara é um homem
respeitado. Em 13 anos de presiden-
cia do Banco Mundial (Bird) fez
mais do que ninguém para prover
fundos (sem juros) a países pobres
que criassem infra-estruturas agrf-
colas e outras necessidades básicas
para o início (nada mais do que
isso) do desenvolvimento econômi-
co. É um constante e atento crítico
dos excessos militares do Pentágo-
no.

Mas há outro McNamara que a
geração atual desconhece: o minis-
tro da Defesa de Kennedy e Lyndon
Johnson de 1961 a 1967 e até 1965
um dos maiores entusiastas da guer-.
rada Indochina.

McNamara depôs ontem no pro-
cesso que o general William Wes-
tmoreland move contra a CBS (a
mais bem sucedida rede de TV dos
EUA), acusando-a de havê-lo difa-
mado. Westmoreland foi o penúlti-
mo comandante-em-chefe militar do
Vietnam. A CBS, num documentário
(parte do programa Sixty Minutes),
afirmou que Westmoreland "cozi-
nhou" as estimativas do serviço se-
creto dos EUA para diminuir o po-
der real do Vietnam do Norte e
Vietcong. O objetivo do general era
obter mais tropas e fundos.

McNamara depôs que Westmore-
lando era um dos provedores de
informações à Casa Branca e Pentá-
gono. Diz não acreditar que o gene-
ral tivesse sido "cozinheiro". E
curioso. Em dezembro de 1967, Wes-
tmoreland falou as duas casas do
Congresso, informando que o inimi-
go não tinha sequer capacidade de
montar mais uma ofensiva contra os
RIA. Em fevereiro de 1968, o Viet-
cong montou uma ofensiva em todo
o Vietnam do Sul, chegando a en-
trar durante horas na embaixada
dos EUA na ex-Saigon. Foi quando
o establishment dos EUA se voltou
contra a guerra. Westmoreland
acreditava, no que disse ao Congres-

so? Não? É um idiota? Foi enganado
pelo serviço secreto?

O mais interessante não é isso. Só
advogados ganharão algo com esse
processo. A CBS fez sensacionalis-
mo barato ao restringir a acusação
de "cozinha" ao general. Todos os
governos dos EUA, de Kennedy a
Nixon, mentiram ao público sobre o
que acontecia na Indochina. A res-
ponsabilidade é de toda uma gera-
ção, que favorecia o intervencionis-
mo dos EUA em escala global. É a
geração criada pela Doutrina Tru-
man de 1947. Reagan tenta meio
histrionicamente reviver os valores
dessa geração na Nicarágua e em El
Salvador. Mas não há mais moral
crível para o povo dos EUA. Tanto
faz que Westmoreland ou a CBS
saiam "vencedores" do processo. A
história não vai andar para trás.

O interessante é que McNamara
confessou que desde 1965 (sic) não
acreditava mais em vitória. A guer-
ra durou até 1975. Cerca de 50 mil.
americanos morreram nesses 10
anos. Centenas de milhares ficaram
mutilados. E não se sabe quantos
milhões de indochineses tiveram
destino semelhante. Imaginava-se
que McNamara se tivesse desiludido
em 1968. Foi quem autorizou o estu-
do conhecido como "Documentos
do Pentágono". Em 1965, era figura
fácil na TV, anunciando que as tro-
pas americanas estariam de volta ao
lar no Natal com uma vitória. Men-
tia. Nunca havia falado do Vietnam.
Foi nesse processo que deu a primei-
ra palavra. Cobriu-se de vergonha.
Não que se leia isso na imprensa dos
EUA. A imprensa sustenta todos os
pretextos de Reagan, de Granada à
Nicarágua a El Salvador. Resta uma
minoria do velho humanismo que
entendeu o sentido desse depoimen-
to que colocou toda uma geração no
banco dos réus. Não que vá ser
punida. Platão escreveu que todo
ser humano tem uma memória de
justiça. É uma opinião meramente
pessoal.

índia solta sob fiança
executivo da Carbide

Bhopal (índia) - Depois de ser
detido ao desembarcar no Aeropor-
to de Bhopal, na índia, e ficar várias
horas sob custódia policial, acusado
de "responsabilidade criminal" na
maior catástrofe industrial-
ecológica de todos os tempos, o
presidente da Union Carbide, War-
ren Anderson, foi libertado pelas
autoridades indianas, tendo pago
fiança de US$ 2.500. Anderson che-
gara a Bhopal, procedente dos Esta-
dos Unidos, para inspecionar a fá-
¦brica de pesticidas, onde o vazamen

impedir que eles fiquem cegos devi-
do à formação de úlceras nos olhos

Voluntários continuavam a cre-
mar oú sepultar os cadáveres que
superlotavam os cemitérios e cre-
matórios. e o número de vítimas que
chegava aos hospitais, quatro dias
após o acidente, começava a dimi-
nuir. As ruas de Bhopal já não
pareciam as de uma cidade fantas-
ma, com algumas lojas funcionando
normalmente.

- Este Governo não pode perma-
necer como um espectador impoten

to num tanque subterrâneo, conten- te da tragédia, e conhece seu dever

Chefe do M-19 apoia traficantes

do o gás venenoso, causou a morte
"de mais de duas mil pessoas. Junto
com ele foram detidos dois executi-
vos da subsidiária indiana da empre-
sa, com sede em Danbury, EUA.
Não se sabe ainda se o presidente da
companhia permanecerá no País pa-
ra responder a acusações que podem
resultar em sentenças que variam de
10 anos à prisão perpétua. Duas
famílias indianas residentes em
Bhopal apresentaram a um Tribunal
federal de Charleston, EUA, uma

em relação a milhares de cidadãos
inocentes - afirmou o ministro-
chefe do Estado de Madya Pradesh,
onde fica Bhopal, Arjun Singh,
acrescentando que a vida da popula-
ção local foi "rude e traumática-
mente afetada pela cruel e brutal
negligência da administração da
Union Carbide".

Enquanto Anderson e os dois exe-
cutivos da companhia se encontra-
vam sob custódia na residência de
convidados da Union Carbide, cerca

Cidade do México - Horas depois
de reiterar ao presidente colombia-
no Belisário Betancur, sua disposi-
ção de continuar encaminhando
"um processo de paz" entre a guer-
rilha e o governo, o chefe do Movi-
mento 19 de Abril (M-19), Ivan Ma-
rino Ospina, exortou os narco-
traficantes a prosseguirem com
atentados como o que na semana
passada resultou na morte de uma
mulher na Embaixada dos Estados
Unidos, em Bogotá. Ospina. que
confirmou em encontro com Betan-
cur na capital mexicana os termos
do acordo firmado em agosto para a
cessação das hostilidades da guerri-
lha, acha que "se os traficantes de
narcóticos cumprirem suas amea-
ças, será bom para o M-19, que terá
matéria de negociação caso algum
dia esses traficantes, que também
são colombianos, se decidirem a em-
pregar seu dinheiro para construir a
pátria".

Mais de dez diplomatas norte-
americanos já foram repatriados da
Colômbia por causa das ameaças e
atentados, com os quais os trafican-
tes se vingam das extradições que o
Governo colombiano vem efetuando
a pedido das autoridades responsa-

veis pelo combate ao tráfico nos
Estados Unidos. Eles prometeram
matar dez americanos para cada
traficante extraditado.

Embora afirmasse sua "vontade
de paz e diálogo nacional", caracte-
rizada no acordo de cessar fogo de
um ano a partir deste mês - o qual
renova decisão semelhante tomada
em agosto mas não totalmente cum-
prida, - o chefe guerrilheiro colom-
biano exortou: "Que essas ameaças
se cumpram, e que se cumpram em

. todo o mundo contra os represen-
tantes do imperialismo que vive à
custa da miséria dos povos explora-
dos. "Ele sustentou, em entrevista à
UPI, o seguinte raciocínio: "O tráfi-
co de entorpecentes adquiriu carac-
terísticas especiais em meu Pafe por-
que muitos colombianos vivem e
foram beneficiados por essa ativida-
de proporcionada pelos dólares dos
imperialistas americanos." Os dóia-
res do tráfico que ele um dia espera
ver aplicados na "construção da pá-
tria" são, segundo disse, a verdadei-
ra preocupação dos norte-
americanos - e não o combate ao
tráfico - "pois saem de seu pafe
depois de abastecer 100 milhões de
viciados".

ação exigindo indenização de US$ de 100 pessoas realizavam manifes-" ' '" " "" . i.-:— taçã0 em frente ao prédio com car-
tazes que diziam: "Enforquem An-
derson". Porta-vozes da companhia
consideraram sem fundamento as
informações de que a empresa esta-
ria sem fundos suficientes para co-
brir a indenização que será exigida
pelas vítimas do desastre, e negaram
que a Union Carbide pretende de-
clarar falências para se proteger de
qualquer ação legal.

Na Bélgica, o chefe de serviço de
toxicologia da Universidade Gant,
professor Jean Heyndrickx, estimou
que "centenas de pessoas vão ainda
morrer em Bhopal e as crianças em
gestação nascerão com enormes de-
formações". Na Carolina do Norte,
EUA, um centro de investigações
agrícolas da Union Carbide recebeu
ameaça telefônica de bomba.

15 bilhões. Elas acusam a Union
Carbide de ter sido negligente na
construção e operação da fábrica.

Aos poucos, centenas de sobrevi-
ventes que fugiram, em pânico, da
nuvem de gás letal (metil-
isocianato) começam a retornar a
suas casas, enfrentando as ameaças
de cegueira permanente, danos re-
nais e pulmonares e até possíveis
mutações genéticas, efeitos a longo
prazo da exposição ao gás veneno-
so. O diretor dos serviços médicos
de Bhopal, M.N. Nagu, disse que
3.700 médicos e enfermeiros come-
çaram a vacinar os sobreviventes
para prevenir uma possível epide-
mia de cólera.

- Minha primeira tarefa é evitar
que os intoxicados morram de pro-
blemas pulmonares, e a segunda,

Piratas mantêm ameaça
no aeroporto de Teerã

Reagan diz a Tutu que
não pressiona Pretória

Teerã - Os cinco terroristas que,
pelo quarto dia consecutivo, manti-
nham sob seqüestro no aeroporto
Mehrabad, em Teerã, um avião Air-
bus da Kuwait Airlines, libertaram
mais oito reféns e identificaram os
dois americanos dós cinco passagei-
ros que já mataram. São William

nipotenciário, e Mahmud Abdulah-
rim Al-Anzi, que disseram ser chefe
do Departamento de Inspeções do
Kuwait.

Os terroristas se referiram em sua
mensagem a seus "irmãos inocen-
tes" detidos no kuwait, afirmando
que eles tinham sido "torturados

Stanford e Charles Freud, ambos pelas máquinas carniceiras conjun-

Washington - O presidente Ro-
nald Reagan, cedendo a pressões,
recebeu o bispo anglicano Des-
mond Tutu, Prêmio Nobel da Paz
este ano e um dos mais destacados
porta-vozes da maioria negra opri-
mida na África do Sul, e prometeu-
lhe que aumentaria os esforços para
conseguir que seu país altere a poli-
tica de segregação racial. Mas acres-
centou que prosseguiria com a poli-
tica de "compromisso construtivo",
que rejeita sansões econômicas e se
fixa fundamentalmente na persua-
são através de canais diplomáticos.

O bispo disse que Reagan mani-
festou sua "repugnância" à política
de segregação racial e de repressão
aos negros e outros dissidentes. Foi
uma "boa reunião", comentou Des-
mond Tutu, acrescentando porém
que nem ele nem o presidente muda-
ram suas opiniões sobre qual seria a
melhor forma de pressionar a África
do Sul a fim de que altere sua
política. Reconheceu o direito de
Reagan tentar atingir o objetivo por
este caminho. "Mas meu ponto
de vista", disse o bispo, "é de que a

l

eficácia de um "compromisso cons-
trutivo' ainda não foi provada de
fato."

Sustentou que a política dos EUA"na verdade piorou a situação dos
negros na África dó Sul" e ajudou a
produzir "a atual violência pratica-
da pelas autoridades" (recentemeny
te detalhada em relatório da Confe-'
rência Episcopal Católica da África
do Sul).

Reagan concordou em receber
Tutu depois que aumentaram, junto
à embaixada sul-africana em Wa-
shington, os protestos contra a poli-
tica de apartheid. Durante a mani-
festaçáo foram presos dois filhos do
falecido senador Robert Kennedy,
juntamente com um colega de esco-
Ia. Douglas Kennedy, 17 anos, aluno
de escola de Georgetown, sua irmã
Rory, 15 anos, e Derek Evans, 17, da
Universidade de Boston, pararam

-diante da porta da embaixada e
cantaram Venceremos antes de se-
rem algemados. "Este assunto sem-
pre preocupou meu pai. Os ideais
que meu pai tinha continuam vi-
vos".

funcionários da Agência Internacio-
nal para o Desenvolvimento
(Usaid), informou a agência irania-
na Irna. Os seqüestradores amea-
çaram assassinar outros americanos
e kuwaitianos se uma mensagem
sua não fosse divulgada pela Rádio
do Kuwait, e, em troca, prometeram,
a libertação de mais reféns. Algum
tempo depois ouviram-se disparos
dentro da aeronave, segundo a Irna,
e os guardas que rodeavam o avião
receberam ordens dos seqüestrado-
res de retroceder mais de 100 me-
tros, o que restringiu a sua visão do
Airbus.

Os terroristas interromperam pela
manhã seus contatos de rádio com a
torre de controle do aeroporto, o
que aumentou a tensão. Mais tarde,
testemunhas disseram aos jornalis-
tas que os seqüestradores haviam
libertado mais oito reféns, todos pa-
quistaneses. Os piratas aéreos (que
uma refém libertada disse falarem
árabe com "sotaque libanês") tam-
bém mencionaram três funcionários
kuwaitianos que estariam entre
suas próximas vítimas: Ibrahim Al-
Hohanna, um "assessor"; o califa
Hussein Al-Muslim, embaixador pie-

tas do Kuwait, dos Estados Unidos e
França para admitir coisas que não
eram verdadeiras". Acrescentaram
que estavam dispostos a morrer se
fosse necessário para libertá-los.
Também disseram, a propósito de
Charles Freud - um dos reféns ame-
ricanos assassinados - que "seus deli-
tos de cooperação com a Agência
Central de Informação (CIA) eram
muito claros". Os seqüestradores exi-
gem a libertação de um grupo de
militantesdaorganização xüta li-
banesa Hezbollah, presos no Kuwait
sob acusação de participarem de
atentados a bomba contra objetivos
americanos e franceses no final de
1983. Seu número ainda é incerto,
variando, segundo a fonte, entre 13,
17e21.

Em Washington, o Departamento
de Estado acusou o Governo do Irã
de "simpatizar" com os terroristas.
"Acreditamos que a atitude do Go-
verno iraniano é de forte simpatia,
senão de apoio e cumplicidade", dis-
se quinta-feira o encarregado de
assuntos terroristas do departamen-
to americano, Robert Oakley, à rede
de televisão ABC. O Irã repeliu as
acusações.

t
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Europa
Quai d'Orsay - O presidente
François Mitterrand, iniciando a
reestruturação do Governo chefia-
do pelo primeiro-ministro Laurent
Fabius, nomeou Roland Dumas, <
advogado, 62 anos, novo chanceler' i
da França, em substituição a Clau-i9
de Cheysson - designado no come- 

'-'

ço da semana comissário francês [
na Comunidade -Econômica Euro- [¦
péia. Dumas, que exercia simulta- ;-'
neamente os cargos de ministro -
para Assuntos Europeus e porta-j
voz do Governo, é considerado um ';
dos principais colaboradores dei -
Mitterrand. Foi ele quem ajudou ai ,
negociar com a Líbia o acordo qua
estabeleceu a retirada simultânea ?
das tropas francesas e líbias dd R
Chade. Houve outras modificações!
no Ministério, mas nenhuma outra] .
mudança de titular. As duas Pastas; '

que Dumas acumulava foram dis-l
tribuídas a duas mulheres: Cathe-i •
rine Lalumière (ex-secretária de ,':
Consumo) ocupará o Ministério de 9
Assuntos Europeus, e Georgina '
Dufoix, ministra de Assuntos So- r'
ciais e Solidariedade Nacional, ¦
acumulará a função de porta-voa \
do Governo.
Guerra Fria - a primeira-
ministra britânica Margaret That-
cher disse ontem, depois de se ¦
reunir com o secretário de Defesa
dos Estados Unidos, Caspar Wein-'.'
berger, que o aumento dos gastos :
de defesa de Washington nos últi-
mos anos foi positivo porque per-
mitirá que as próximas negocia-
ções sobre armamentos entre o
secretário de Estado Georgei,.'
Shultz e o chanceler Andrey Gro-I '.

miko sejam realizadas a partir de!
uma posição de poderio que permi-'",
ta ao Ocidente não fazer conces-j;
soes. Thatcher, que se reunirá no ,'
próximo dia 15 com Mikhail Gor4
bachev, membro do Politburo so-
viético, frisou que o "enorme" au-"
mento do orçamento de defesa nos ;
EUA foi "uma das coisas que mais
contribuiu para.a total renovação
da confiança nos Estados Unidos". I -
Máfia — Dois homens ligados à •
Máfia morreram assassinados a ti-,
ros, um em Palermo e outro em,
Bagheria, a 15km da capital sicilia- ,
na. Pietro Buscetta, 62 anos, casa-
do com Serafina, uma das três
irmãs do mafioso arrependido
Tommaso Buscetta, foi morto com
um tiro de revólver, no Triângulo ,
da Morte, região onde foram co-]
metidos vários assassinatos nos úl-.,
timos três anos. Sua morte parece
confirmar que a Máfia utiliza ago-
ra "vendetta transversal": golpeia
as famílias dos arrependidos sem
proteção policial e não os traidores
cercados de segurança - Tommaso
Buscetta, atualmente detido, se be-
neficia de proteção policial igual à
de um ministro, disse um juiz ita-
liano. Leonardo Vitale, 46 anos,
que em 1979 foi o primeiro mem-
bro da Máfia siciliana a prestar
declarações à promotoria do Esta-
do, morreu no hospital onde esta-
va internado desde que levou um
tiro na cabeça, no domingo.
Atentado — Um subtenente da
infantaria do Exército espanhol
morreu e 12 soldados ficaram feri-
dos num atentado com explosivos
contra um ônibus militar e dois
jipes de escolta em Vizcaya, no
Pafe Basco. Um automóvel carre-
gado de explosivos foi lançado
contra o comboio militar. A expio-
são lançou o ônibus a dezenas de
metros do local. Em Valcarlos, Na-
varra, a ETA Polftico-Militar rei-
vindiGou um atentado contra um
comboio de guardas-civis, que não
provocou vítimas. Desde 20 de ou-
tubro, quando seqüestrou e matou
o capitão Alberto Martin Barrios,
perto de Bilbao, a ETA não assu-
miu a autoria de um atentado.
CrUCiflXO - Os bispos polone-
ses denunciaram que as autorida-
des renovaram sua campanha para
retirar os crucifixos das escolas e
locais de trabalho, condenado a
medida como "provocação e so-,!
cialmente prejudicial". Em decla-'
ração divulgada após uma reunião
realizada em Czestochowa, os bis-
pos exortaram as autoridades a.
respeitar "os direitos humanos bá-'
sicos", e disseram que os 33 mi- \
lhões de católicos do país ainda se
encontram em estado de como-'
ção em conseqüência do assassina-
to do padre Jerzy Popieluzko, liga-
do ao sindicato banido Solidarie-t
dade, morto por agentes secretos

Oriente I
Peres — O primeiro-ministro de'
Israel, Shimon Peres, disse ontem
em Paris, ao concluir sua visita,
oficial à França, que seu pafe bus-;
ca um acordo, informal com a Síria',
para a retirada das tropas israelen-.
ses do Sul do Líbano. Depois de.
destacar o caráter "extraordiná-.
rio" da recepção dada pelas autori-
dades francesas à primeira visita
de unrchefe de Governo israelense
em 20 anos, Peres manifestou Oti-
mismo em relação às suas próxi-
mas metas: resolver as divergên-
cias com o Egito e iniciar negocia-
ções com o rei Hussein, da Jordâ-
nia, que, segundo ele, tem a chave
para o problema palestino. Peres
salientou a "importância política",
de sua visita, e deixou claro que'-
recorria à França em busca de!
ajuda para garantir o que classifi-1
cou de um "realista, informal, mas ;
imediato" acordo sobre os solda- ¦
dos de Israel no Líbano.

África ii
Bombardeio - Guerrilheiros;
da Frente de Libertação Popular;
de Tigre, que lutam contra o Go-.
vemo de Adis Abeba, disseram quejI
caças Migs etíopes bombardearam! 1
vítima da fome que fugiam para ;
o Sudão, matando 18 pessoas ei
ferindo outras 56. A denúncia, di-l
vulgada em Cartum e Londres, diz'
que o ataque ocorreu no dia 3,;
perto do povoado de Shelalr, em'
área controlada pelos rebeldesj
Porta-voz do Alto Comissariado
das Nações Unidas para Refugia-
dos em Nairóbi afirmou que "não
há motivos para não se acreditar"
na versão dos rebeldes.
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Quem morreu
Ultima tona

Laís Figueiredo AlvesEstá sendo velada na cape-Ia B do São Francisco Xa-vier e será sepultada, hoie* às9h. J '
I?

Nair Corrêa Menezes. Es-
?-9I( tá sendo veiada na capela A
o_ndo São Francisco Xavier e
.,jj - será sepultada, hoje, às IOh

Nilson já está em casa e um
dos seqüestradores, na prisãocidade traumatizada, amanhe- £

Agora, de terça a domingo
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aW" Hilda Costa Gaspar. Está
ÓM_endo ve'ada na capela F
gjntdo Sao Francisco Xavier e
;,(). será sepultada, hoje, às 13h.

Manuel Alves da Silva
Braga, 88, de choque-¦ cardiogênico. Natural doParaná, proprietário, casa-«'<- do cpm Helena Gusmão

fup Braga, residia na Avenida
?w. Vieira Souto (Ipanema). Ti-t.^nha um filho.-r. ,
n-;.. Sebastiana Maria da Luz
ÍSe__ Barbosa, 86, de septicemia.

Amazonense, doméstica
.,,,'solteira, residia na RuaDias Ferreira (Leblon).

Luiz Quintiliano da Fon-seca, 65, de cardiopatia co-ronária. Natural de Sergi-
pe, médico, solteiro, residia
na Rua Paulino Fernandes
(Botafogo).
i Antônio Carlos Belo Ma-chiqueira, 18, deferimentos
no tdrax. Carioca, estudan-
te, solteiro, filho de Oswal-dina Belo Pereira e AlceuFernandes Machiqueira, re-sidia na Rua Moura Brasil
(Laranjeiras).

Ângela Mitolo Garambo-
ne, 85, de insuficiência res-
piratória italiana. Domésti-
ca, casada, residia na La-deira dos Guararapes (Cos-me Velho).

Maria Auxiliadora de Li-ma, 55, de câncer no ovário
mineira. Encarregada derouparia, casada com Antô-nio Custódio de Lima, resi-dia na Avenida Borges deMedeiros (J. Botânico)¦¦¦- Não tinha filhos.

nAíex Accerci<> de Farias,17, de lesão cerebral. Cario-ca, biscateiro, solteiro, filho.'.de Neli Francisco de Farias' e Jorge Accencio de Fariasresidia na Rua Um (Roci-nha).
Emilia de Jesus Lopes, 74de insuficiência cardíaca e' hemorragia digestiva. Por-

c,.r tuguesa, doméstica, viúva.
-•'•' José Farias Filho, 81 dev. pneumonia. Cearense 

'in-
¦si.'.dustrial, viúvo de Madale--lacna de Almeida Farias, resi-dia na Estrada Amaral Pei-xoto (Niterói). Tinha umfilho.

SI) j-i1-0,i"dina B°ch Gomes,
,.' ,/5, de parada cárdio-

¦i .respiratória. Pemambuca-
,, na, doméstica, viúva de
:, Joaquim Vicente Gomes
,.Sia;,a, Rua da Glória'

(Glória). Nao tinha filhos.
Erivaldo Manhães daMotta, 48, de ferimentos a

' rlS', natUral de Campos.Cabeleireiro, dono do salão. Motta na Rua do Catetecasado com Elizabeth da. Silva Motta, residia nas La-.,. ranjeiras. Tinha dois filhos.
Antônio Datnasceno AI-¦¦¦•yes, 80, de lesão encefálica

¦ ¦ Mineiro, morava na Av das.•Américas. Casado com'Se-bastiana Maria Gonçalves'.tinha três filhos. '

/.José Roberto de AlmeidaM, de insuficiência renal'Portugués, morava na RuaProfessor Helion Póvoa.

< Antenor Ferreira Men-des, 78, de insuficiência res-
Piratória. Carioca, morava' .na Rua Bom Pastor Casa-do,

Carolina Custódia dosSantos,74,decac|uexia.Ca-
noca morava na TravessaCapitão Barrão. Viúva.

Antônio Ferreira, 7] <jeinsuficiência respiratória
Carioca, morava na Ruaiorres Homem. Viúvo deHermínia Teixeira Ferreiratinha dois filhos.

Rauf Tauitle,75,deinsu-
riciência respiratória. Ca-noca, morava na Av. Rai-nha Elizabeth, comercian-
te. Casado com Nair Abud
.lauile, tinha quatro filhos.

Gastão Pinto Barbosa,li, de infarto do miocárdioCarioca, morava na RuaAlmirante Alexandrino
Casado.

A cidade traumatizada, amanhe-
çeu aliviada. O menino Nilson - só14 meses de idade - estava são esalvo, nas mãos de seus pais Oseqüestro, que gerou grandes ten-soes em todas as camadas da so-ciedade, durante 72 horas, estavaterminado, deixando para trásuma ponta de tristeza e revigoran-do a certeza da insegurança que

ebebêT 
hab,tantes d0 Rio, velhos

A Polícia já tem um preso - omotorista Luiz Sérgio de Moura
que conduziu a criança de volta
?'<% c°nfe?sou, diante de indíciosirrefutáveis, sua participação. Tar-,de da noite de ontem, orientados
pelo motorista, policiais descobri-ram, num matagal perto do Barrabul, trés pacotes de dinheiro, cadaum contendo Cr$ 500 mil. Eramparte de seu pagamento, cujo totalsena de Cr$ 8 milhões. As dilieên-cias continuaram para prender os- demais seqüestradores.

Foi na porta do prédio 572 daAvenida Monsenhor Ascànio, naBarra da Tijuca, na última terça-feira, que Nilson foi seqüestradoDai para cá, sucederam-se algunsconta tos.entre os pais - JosenilsonFigueiredo e Fátima Linhares Fi-gueiredo-e os seqüestradores Elespediam Cr$ 80 milhões para liber-tara criança.
O resgate foi pago na madruga-da de ontem, nas imediações doBarra Shopping. Os seqüestrado-res, então, cumpriram seu compro-misso promovendo o retorno deNilson. Segundo o motorista LuizSérgio de Moura, detido na oca-siao, seu táxi foi ocupado pelosseqüestradores na Barra. Eles de-ram a ordem da rota a ser seguidacujo cumprimento se verificoudiante de ameaças.

O táxi rumou, primeiro, paraJacarepaguá, onde seria recolhidoo resgate e, depois, para a Praça
w_S. nd01estacionad0 na R"a SãoJosé. Um dos seqüestradores ficouno veiculo, enquanto o outro foibuscar Nilson. A ordem recebida

pelo motorista era a de entregarNilson na casa dos pais, mas seu

^_i£a^eC^aI 
Fl0!"Ían0' denfronte da DRF-Foto de O Dia

B^ ________B^_fl ____n^s___ i>- ^^fc

D. Netto destaca Tarjão,
Antigonon e Madame Min

Daniel Netto á n rroir,_^«^ i_

, Algemado e cercado por policiais"Lins Sérgio, motorista do taxi, cCà delegacia
carro acabou sendo interceptado
pela Polícia, que recolheu o meni-no e o entregou, através do delega-do Álvaro Luiz. Eram 7h 15m.

Antes, policiais do DIE chega-ram a manter contato com um dosseqüestradores, mas a orientaçãoera no sentido de salvar a criança e
prender depois. O encontro se deuãs 22 horas de anteontem, quandoele falava em um orelhão no BarraShopping. O detetive chegou a lhe
pedir uma ficha. Reconheceu suavoz porque, no dia anterior, chega-ra a interceptar sua conversa nu-ma das ligações para a família deNilson.

O estranho estava, ainda, com amesma roupa descrita por teste-munhas: camisa verde e calça azulEle ficou sob observação. Mais tar-de, o suspeito deixou de apanharum dos cinco táxis estacionadosno Barra Shopping. Caminhou atéos fundos do prédio onde embar-
çou no táxi TM, 2733, dirigido porLuiz Sérgio de Moura. Dali elesseguiram para o Bairro GardêniaAzul, em Jacarepaguá, onde em-tmrcou o outro seqüestrador atéentão escondido num matagal.' •

Na Via 9, próximo de uma placaum deles saltou do carro, fez um

disparo de arma de fogo. Em segui-da recolheu três bolsas e entrou
tórn?0- 

° Said° do seqüestro, mais
r» í Vena dlvidid°. Rumaram para a Praça XV, onde, na Rua SãoJosé, entregaram o menino ao mo-tonsta. Luiz Sérgio de Moura diri-giu para o endereço dos pais atéser interceptado.

Enquanto acontecia o desateos pais de Nilson rezavam na saca-'da da cobertura que ocupam. Ás
_?' ° pai -Josenilson -saiu emseu. Monza, acompanhado do dele-gado Álvaro Luiz, retornando logoa seguir. Tinham estado na Via 9onde, nas proximidades de um Pos-to de Gasolina da 'Atlantic, foideixada a.valise com os Cr$ 80milhões.

Há outra versão: o dinheiro efe-tivamente ia ser deixado na Via 9próximo ao Riocentro conformedeterminara um dos seqüestrado-
tf inn ' en'retanto, havia um bilhe-te indicando que deveria ser colo-
_esvioUant?0nnUmfplacaondese|iadesvio a 200 metros. Foi ali que odelegado Álvaro anotou a placa docarro que conduzia o seqüestradorEra o taxi TM 2733, o níesmo que
ff parde' 6h45m' seria intercepltado. Em seu interior, estava Nil-son,

_Daniel Netto é o treinador revela-
çao do ano. Está em segundo lugarna estatística com 75 vitórias 31atrás de Alcides Morales, isto depoisde ter sido suspenso por dois meses.

Com as cocheiras cheias, D. Nettocostuma fazer muitas inscrições porsemana e, para a corrida de hojetem cinco animais e espera ganharpelomenos com três. Começa comi arjao.sua melhor inscrição. O filhode Gajao vem de uma série de colo-caçoes e corre em qualquer pistaprincipalmente na grama Continuaem grande forma e o páreo ficou
r^mn_,.?J0raVeJv P°ÍS ter° POUCOScompetidores. E uma vitória quasecerta afirma D. Netto: Ilha da Fantasia até agora não mostrou nadaCorreu quatro vezes e não conse-
guiu sair dos últimos postos. O trei-"aS' "° entanto, espera melhorcorrida da potranca que melhorounos últimos tempos. Antigonon éoutra boa indicação. Na última, nãoteve um percurso feliz e, na reta
procurava abrir, sempre corrigido
por seu jóquei. No final, foi terceirocolocado, perto dos ganhadores.

g°^a,_rCom um Jóquei mais enérgi-co, D. Netto não acredita em derrotamas respeita El Festival e Round Sin'outros que estão bem e gostam da
grama. Madame Min é uma excelen-te inscrição. A égua não tem sido
feliz, pois vem de quatro segundoslugares, perdendo sempre nos me-tros finais. Continua mantendo a

Palpites UH
11 T_rjã,°" Ensemble- Opixoro2'-' Aback-Olmos-Iau
3f-' Alda Valéria - Estratia - Formosa

Luz

ÍI £ntig°non 
" El Festival - Sòtero

n,Uja 
" Vive La France " Madame

Min

7. £zi°-SnowGivenchi-Dunjon
oo í.eroa 

" Snow Glass ~ Drizzly
8- Vista Limpa - Great Hollywood -

Aroana
91-' Zatel-AbaTudor-Vitorina

forma e corre em qualquer pista e DNetto espera que, desta vez, nãoapareça nenhuma adversária paraderrotá-la. Finalmente, Aba Tudorum cavalo que mancou dos joelhos ecorre com parafusos. Quando nãosente, corre muito mas o páreo estáduro com a presença de Zatel, umanimal de melhor categoria. Mesmoassim, D. Netto tem esperanças navitória, pois a forma de Aba Tudor émuito_b?a- Tarjão, Antigonon e Ma-dame Min são as vitórias aguardadas
pelo treinador, que espera manter a
yice-hderança da estatística até ofinai.

A corrida de hoje tem nove páreos
porem começa no horário de sempre'isto é, às 14 horas. Cinco provasserão realizadas na grama, que seencontra em ótimas condições, e atéagora, apenas um forfait foi declara-do oficialmente: o de Queen's Guardnumero um do terceiro páreo Àpotranca sofreu um contratempo,

pois teve alguns dentes arrancados
J. M. Silva, que acaba de ser sus-penso pela Comissão de Corridas por90 dias por falta de empenho com ocavalo Dadoni, não ia montar nareunião hoje, por estar cumprindosuspensão por delitos de raia. Paraamanha, Juvenal assinou compro-missos para oito páreos, entre elesVetorial, que vai participar do Gran-de Prêmio Almirante Tamandaré Nasegunda-feira, iria montar em cinco

provas.

Façam o jogo
BARBADA: 2" 1 Aback
BOADEUH:7*6Heroa
Melhor dupla: 9o 13
Ac. de vencedor-
2*1-796-9^1

Ac' de duplas:
4*12 -7» 14 -9° 13
Ac. de placê:
2íJl-7t'6-8'M-9'-'l

Dá-lhe, garoto!
tv:
O."' Jorge Curi estréia amanhã

na Super Rádio Tupi, com
VASCO X FLUMINENSE.

?JtTnl°r p?drã°do rádio brasileiro agora
Rádio TL. 

qiU'Pe esportes da SuPer
Levando a você as emoções de cada
Sloüf^0- cada'ance, com a categoria dequem já viveu todos os grandesmomentos do futebol mundialAnote tempo e placar: mais do que nuncaé tempo de Tupi - a emissora que dá 'olé quando o assunto é futebol

O futebol padrão do rádio brasileiro:
—-——¦— | \;.:<>v j

Ronaldo Caslro HM_ *j|R5$_. í^^LtI
__:-_- ' *"-' ''*__-'^.- OBJ

L__^f^__ ^^
Raul n—i—77T—" —I

Doalcei Camargo

¦ '"'^S* j*4 ' . _._,_. .s ________

1%. r<!^^^__k'_i________^____________________
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. „I280KHzA VOZ DE TODOS. s

, Em Nova Iorque
1 Jack Mercer, 74, imitador' de vozes, entre as quais ade Popeye, O marinheiro"'-Também imitou as vozes de-Wimpy, Pappy e os sobri-nhos de Popeye. Foi tam-.bém a voz de todos os per-•sonagens de 240 desenhosdo Gato Felix. Foi dese-nhsta de caricaturas no es-tudio de Ma.x Fleisher emNova Iorque que se conver-teria em Paramout

dta O** n!£__ dfsnv^ dC F,'mí'íi!' ,;díti" -»" o P"*o de 30
que est_ sendo cUadã po^¦ __í,S£ UÍVi' 6;V' ''' Faz Sal>e
brasileira. dom.M ca nara au_'.nn,^^na 

A'd,eS Mcdim' da Silvi'.
Apreensão que lhe m,)ve L ui. R,,h, ís . ,1u,-'rt;ndo ;1 ^0 de Busca e
cienie de que nâo c. est-mdr, n.l, 

0(jlm^ves d" «OCha, ficando
da iniciai, o .dltaj M _?ix__-T_Tn.TT verdadeir0s os fato.s
dezembro de 1984 E I Gfe rt ,, r 

"' 
íe c?sí"n'e. Rio, (i de

Silva Guimarâes!juiZ-Aoc.'^gg?}^v'° ^ Nl"«»' "a

mWÊÊÊÈSÊaÊBi
,-..¦ _____^.

da Si v* eSl'S' VimU ' °,d'aS a Milnuel A"<™<>
Panlflcaçâo Flores Ltda na fcrmf 

°i d° Despejo Í|UL' lhe muv^
MariaCÍavesChaíubJufza de Dlm?, 

a"",: A.D<>^>™ Helenize
Cível da Comarca da Cao ... H p ! T LTVck' na 0itava Vl"--'
Saber, aos que oapresente Edital d_dí____° 

R'° de Janeiro' Faz
(20) dias. virem ou dele cnnhi.lL» . .. â° COm ° prazo dv vin"-'
especialmente à Ma,__ A^ d . S .v_ Zl™ f_ 

""TT. P°5Sa'
e não sabido, de que m.r este ,,,,>•• . " CSla em local ,ncerl()
1983, por intermédio d 1?%Í , íartorJ° cm 2Ü d<-' junho.de
uma ação de Despe n , •. . 

d 
. 

Dlstribuid«r. foi distribuída
Panificaçao Flore .Ud cdr, m . 

', p1a8amem" prüPosta P<""r<». solteiro, alfa iate e ide >, n,", .' '}"l"nV da Silva' b™^>-

suXToq_art_t».40dfirdqnU,e ü a .tora deu em bc^ao
encontra-se Tm d. bito dos SSiXfSSSS, 

"" S' ^ " SUp'ÍCadü
em 30.11.82 31 01 83 .in. aí ^ , . _, elinaXgos l<>ca"v"s vencidos
pondente mmmfnmmn^o^uks^ er31-05?3' corres"
abril e maio do correme"ànrH mando o to ai de C-ÍM^tV^0'asstm proposta a nr.cnt.. A,- "uuu'uu'oe Lr. b_.4b4,39 sendo
débito ma^s -u_l_, toÍÕr_í os""-',. 

ré. efctUe ° Pa8a""-'nto do
querendo, presumindo so ZJitas nel^?.08' 

°U COntCslc a a^°-

1984. Eu Alv areAbríSiíé t1?J? 
J,anf""°' RJ 26 de novembro de

«rafei e conferi F .n .' , 
cni™'Jud«;iáno Juramentado, datilo-

Í™rle„5a?autvo?a^íeniZlM^^hSlVa r':,ílh,0' Titular da
Direto em exercício (S) " 

Mdna Chaves Cl,alub - J"íza de

Go^Fimf na° tZFZit^ W "Á"5' a °,rlandü L°^»
Juiz de Dire to d .37? Va. , CfS-l H°u,"r,D?ur? lB"ado da Silva'

&%*mTÍ^
Orlando Lourenco Gomes Fiihrl n . Çao d° ,'erceiro ci,ad" Sr-

!mt^S±Hí^£SBrÍFSri!jT z
tt^^idrs^S
tiverem feito, a qualquer tffulS.bem ^ 

°S pa«a?1enlos «uesa^.í5tí_&B?r?a *r?=na"
for é obrigado ainda l » ri. ™1,1. f seja a_qu? tltulu ou Pretexto

ÍV^mm^mSTímm^ \^XZ^Z
teiÜfímXi^^
més de maio de 1984 f„ o.£,s,ae,dade d<> Rio. aos 08 dias do

LEIA E ASSINE MONITOR MERCANTIL 
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1? páreo - 1.600 - GRAMA - Tar-
.f,?Jem 

de três se§undos lugares naturma, na grama e na areia, mostran-do que corre em qualquer pista.Continua em ótima forma e o páreoagora está mais favorável. Vai serdiffcil sua derrota. Enssemble, na
fia' 

na° te,ve uma carreira feliz.'í_S«Víírend0 tr°peÇOS na gra"decurva e desgarrou na reta. No final
quando endireitado, corria bem e
He™n°U nm quarto lu8ar> Próximodos escoltantes de Dombrowsky
Opixoro é outro que pode ameaçar ofavorito. Sempre chega no placar egosta de correr desferrado.

2° páreo-1.600-GRAMA-Aback
%u iÇa destaca.da. O filho de Stenad vem de perder para Quido emcima do espelho na areia, depois detacil vitória na-grama, onde seu ren-dimento é maior. Está cada vez.me-mor, o que mostrou no apronto
quando cravou 52s nos 800, comfacilidade. Olmos é outro bom corre-
por na grama. Vem de dois segundoslugares seguidos e é o principal ad-versano do favorito. Iau é o terceironome do páreo. Também gosta da
grama e está bem colocado na milha.

3? páreo - 1.100 - AREIA - Ia
?frocA EXATA " INfCI° DO CON-CURSO - A estreante Alda Valériaveio de Campos, onde correu umavez e ganhou disparada no quilôme-tro. tsta na Gávea desde setembro eso agora vai estrear por ter sentido aviagem, perdendo 30 quilos. Recupe-rada, tem trabalhos animadores e foi
poupada esta semana nos 1.200 em" ° aPronto- aPertou um pouco ecravou 37s na reta, terminando comdesenvoltura. A turma não assusta ecom uma partida favorável vai serdifícil perder. Estratia é perigosa.Vem de segundo lugar, mostrando
progressos em sua forma e seguiumelhorando. Formosa Luz descan-sou um mês e volta com maiordisposição. Pode surpreender as fa-von tas.

4o páreo - 1.600 - GRAMA - Anti-
gonon correu bem no páreo vencido
por Beid. Terminou em terceiro lu-
gar perto dos ganhadores, depois dedescer a reta em ziguezague, comseu piloto sem saber se o trazia portora ou forçava uma passagem pordentro. No final, foi o que apresentou
melhor ação. Agora, o páreo estávazio e a diminuição da distância em
quatrocentos metros lhe é favorávelt.1 Festival é um rival perigoso. Corremuito na grama desferrado e vem dedois segundos lugares, um deles per-dendo no photochart para Noturnocontinua bem e é outro que gosta damilha. Sotero vem de boas corridasna areia, mas corre bem na grama JRicardo insistiu na montaria, o que é
bom sinal.

5o páreo - 1.400- GRAMA - Hujadepois de um segundo lugar na gra-ma descansou um mês. Na última
perdeu para Grande Guerreira quena turma de cima, correu muito eagora vai enfrentar adversárias maistraças. Volta com bons trabalhos eestá bem colocada no alinhamento
pois larga pelo primeiro boxe. Muitoligeira, pode sair na frente e vircertinha até o final. Vive La Françaoutro dia, foi muito prejudicada. Na
partida, ficou três corpos atrás e nareta, entrou por dentro e não encon-trou passagem. Mesmo assim che-
gou em terceiro lugar, ameaçando

Páreo a páreo

4

Madame Min, a segunda colocadacom uma corrida mais favorável
Miíe„ame!íÇar a favorita- MadameMm vem de quatro segundos luga-
™,l.erdrend0 semPre er" cima doespelho. Corre em qualquer pista e éuma égua ligeira e dura. É outra queaparece com chance de vitória6o páreo - 1,400 - GRAMA - 2aDUPLA EXATA - Páreo de uma dasultimas turmas da Gávea, reunindoanimais de cinco e seis anos, ganha-dores de uma carreira. É difícil desta-car um nome como força, porémEzio esta bem e corre muito náCrama. Sua última corrida não va-leu, pois, além de render menos naareia foi muito prejudicado e teve de

rínl A°na,r 
a disputa- Vai de Parelhacom Avalson que atravessa ótimafase de treinamento e é muito ligeiroSnow Givenchi é outro que temchance de vitória. Está sempre no ¦

ptacar e corre em qualquer pistaTem contra o fato de largar pelodécimo boxe, o que é ruim nos 1 400da grama. Mas é ligeiro e pode vir
para dentro poucos metros depois dalargada. Dunjon, mesmo sendo umano mais velho, não pode ser aban-donado, pois anda bem e atropelacurto e com violência.

7o páreo - 1.000 - AREIA - Heroa xcustou a entrar em forma. Depois dedois últimos lugares, foi terceira eem seguida, perdeu para Ibenka pordiferença pequena. Tem boa raça
pois é filha de Heathen, e volta emmelhores condições, encontrando aturma mais fraca. Snow Glass tembom retrospecto. Vem de três segun-dos lugares e um terceiro, semprechegando tarde. Preferia uma distân-cia maior, porém é perigosa na atro-
pelada. Drizzly estréia bem prepara-da. Tem 70s nos 1.100, com boa açãoe varcorrer muito, pois é uma po-tranca veloz e vai largar pelo segun-do boxe.

8° páreo - 1.100 - AREIA - VistaLimpa correu pouco na estréia, nãoconfirmando os bons exercícios que
possuía. Não teve uma boa largada elevou muita areia na cara, negando-
se_ a correr na reta. Agora, as coisasvao ser diferentes. A filha de Featestá mais aguerrida e a turma enfra-
queceu. A estreante Great Hólly-
wood é perigosa. É uma filha deLand Force que costuma trabalhar
bem, tendo 78s2/5 nos 1.200, comsobras, dominando a companheira Ja-
tuaba. Aroana é outra estreante queaparece com chance. É ligeira, larga
pelo primeiro boxe e tem um trabalho
de mil metros em 64s, com boa ação.

9» páreo - 1.600 - AREIA - 3a"DUPLA EXATA - Zatel ainda não
perdeu na Gávea. Veio de PortoAlegre com cartaz e venceu três cor-ridas. Mas, em Campos, encontrou aderrota ao ser batido por DairanNesse dia, Zatel, além de ter sido
prejudicado no percurso, abriu umadas ferraduras dos dianteiros e porsorte, não sofreu nada. Volta em boaforma e vai enfrentar rivais fracosdevendo, assim, manter sua invenci'bilidade na Gávea. Aba Tudor é o
principal adversário. Corre muito naareia e estava correndo na esfera dehandicap. Vitorino é o terceiro nomedo páreo. Vem preparado do centrode treinamento em Pedro do Riodepois de descansar dois meses nararecuperar as energias, pois estavacorrendo pouco.



Minas - O presidente da FederaçãoMineira de Futebol, Alcy Nogueira dis-se que irá cumprir o que ficou decididono Conselho Arbitrai e proclamará ocruzeiro campeão mineiro, caso o Atlé-tico não consiga derrotar o adversárioamanhã, no Mineirão, por-diferença
Siü 5 «Je quatro gols. O presidenteElias Kalil fez questão de dizer que oAtlético ignora o regulamento e quedará a volta olfmpica no Mineirão caso

; o seu clube vença o Cruzeiro por 1 aO.
Cruzeiro - O clima de tranqüilidade'
na Toca da Raposa - concentração doCruzeiro - é respirado em todos oslugares. Ninguém acredita em vitóriado Atlético e muito menos a goleada O
yice-jurídico, Luís Carlos Rodrigues
garantiu que o Cruzeiro será campeãocom qualquer resultado que não seja a
goleada (por quatrogols) do Atlético.
Pilljieiros - O presidente do Pinhei-ro, Erton Coelho Queirós, disse que otreinador Borba Filho vai continuar noClube até o final da sua gestão. Logodepois que o Pinheiros conquistou otitulo de campeão paranaense, Borbafoi sondado por clubes de outros Esta-dos, porém, o dirigente espera que eledirija a equipe na Taça de Ouro.
Festa - O presidente Roberto Borbado Internacional, anunciou que os in-gressos do jogo do seu clube contra oBrasil amanhã, no Beira-Rio, serãomais baratos para que a torcida compa-
,reça em massa e possa assistirão tetra-.. campeonato. O dirigente espera 60 mil
[pessoas no estádio. ,,
Mudanças - O treinador FranciscoNeto - Chiquinho - confirmou que faráalterações no Grêmio para o «jogo deamanhã, contra o Novo Hamburgo
Mas preferiu nâo confirmá-las agora'ainda estou arrasado, pois assumi
pensando no título e agora vejo que o
.sonho está mais longe do que nunca"

feíí/Vtftulo^l? H6Stá Cada vez ™tó
nnr 9 n i a ' ao derr°tar a CatuensePor 2 a 1. Agora está com cinco Z™ganhos, um mais que Catuensee Ser rano, com quatro e Leônico, com dota!
Hepta - Faltando duas rodadas paraterminar o quadrangular final do Cam-
peonato de Santa Catarina, o Joinville
goleou o Avaí por 4 a 1 e, beneficiado
pela derrota do Figueirense para o Blu-menau, ficou isolado na liderança comseis pontos, bem perto do heptacam-
peonato. r
Dois fora - Entre os 26 mais eficien-tes do ranking dos Campeonatos Brasi-Iejros de 71 a 84, dois estão eliminadosnao só da disputa da Taça de Ourocomo também da Taça de Prata de 85-Atlético Paranaense e Vitória da Bahia'

, O Vitória nem ficou entre os quatrotinalistas baianos, enquanto que o Atlé-tico do Paraná terminou em último noquadrangular final.
Loteria - A torcida pelos milhões doteste 730 da Loteria Esportiva.começa
hoje com cinco jogos: França x Alemã-nha Oriental, número 1; Itália x Polo-ma, número 2. Barcelona x Sevilhanumero 3; Atlético de Madri x RealMadri, número 6 e Real Sociedad x'Elche, jogo 7.

?aa1^°S 
~ 

? e_"Presá>-io Franz Schutz,da Alemanha Ocidental, quer levar oiantos aos seu país para participar detrês amistosos nas cidades de Hambur-

pe us$ 60 mil, cerca de Cr$ 180 milhões
Portuguesa - Finalmente a Portu-
guesa terá um treinador. É Dino Sani
ftLS" 

'aAgand0 ° Boca ^niors da
hF^a Sa- °U,tras aquisições devem ser
WÍ?ÍS £?"';¦ lateral d0 Sant0 André;Paulo Martins, apoiador doMineiro e Henágio,
Santa Cruz.

Sérgio Noronha

Clima ideal
GOSTO 

muito deste clima de fi-nal. Jandir escalando-se aos
pontapés, Mauricinho sentindo-se curado antes de falar com o médicoe o presidente George Helal presenteno momento em que Gilma? sEuma torção durante o treino

naS^n/*Jad0- ^^s acontecem
sífcwJS 6 ganham «dimensão
que merecem em uma decisão. Existemexageros, como a discussão en re o
Alber^T 

CalÇada C ° «cnico CarlosAlberto Torres, mas até as explosõesdevem ser compreendidas. Como' am 
*

go pessoal dos dois, gostaria apenasque a briga náo ultrapassasse os meiosde comunicação e chegasse aos tribu!IictlS;
Dentro do campo estritamente es-portivo é bonr verificarmos que umadecido faz milagres. Ninguém se ma

nmí?» 
e qUem está mach"'cado empronta recuperação, inexplicável para

lX?flepentendÍd°/- A P^ibihdade devitória e sucesso é uma força de poderinconcebível. p
E o sucesso no futebol é das coisasmais voláteis que eu conheço. Podemostomar como exemplo as trajetória™eZagalo, Edu e Carlos Alberto, cujosdestinos tinham previsões diverâas hábem pouco tempo.

Zagalo esteve cotado para a SeleçãoBrasueira _ eu tinha -£« 
ygga°indicação - mas alguns entraves politicos minaram a sua candidatura Pol -ca esportiva, é bom que se diga uma

Kra a raRrng° "ã0 WfeiSE
niiâ 

a 
. CBJ em caráter exclusivoBastou este obstáculo para que GiuliteCoutinho se decidisse de vel por Te éfazendo com que o brilho da estrela dêZagalo se reduzisse um poucoCarlos Alberto Torres esteve na ber-linda até o momento em que o Flumi-nense derrotou o Flamengo e

UIlílIUl tlOtfl Agora, de terça a domingo

Imprensa internacional prevêfavoritismo do Independientè
TÓQUIO - rnnclHunJ» :..- ¦*¦ mmW+STóquio - Considerado favoritosegundo comentários da Impren-sa estrangeira que chegou a Tó-

quio para cobrir a final do Mun-dial Interclubes, o Independientè
aa Argentina tentará, hoje àmeia-noite (meio-dia de amanhãno Japão) seu segundo títulomundial. Já seu adversário, o Li-verpool da Inglaterra, chegou
quinta-feira à capital japonesacom um só pensamento:.vingar-
se da vergonhosa derrota que lheimpôs o Flamengo, em 1981.

Entretanto, o Liverpool queconquistou quatro campeonatoseuropeus-1977,1978,1981 e 1984
7a 

n-a 
pv*rmais 

a equipe harm°nio-sa e extremamente ofensiva quebrilhou no final da década de 70A causa da decadência do timefoi a saída do escocês Graemeàouness para a Itália. O timesentiu tanto esta .ausência queocupa, atualmente, a sétima po-siçao no campeonato inglês. Tema seu favor, entretanto, o fato deestar subindo de produção nasul ti mas q ua tro pa rtidas.
Já o Independientè é uma incó-

gnita, pois a colocação que ocupano campeonato argentino - umaaas ultimas - não representa o
que a equipe pode render, pois otécnico Ornar Pastorisa utilizouna maioria dos jogos, a equipereserva, para que os titulares sededicassem à conquista da TaçaLibertadores da América .

Ontem pela manhã, as duasequipes treinaram no duro cam-
Pp do Estádio Olímpico e os in-
gleses no dizer de seu capitãoPhil NealL estão mais adaptadosàs condições climáticas e ao fuso
!?°rano do que estavam em 1981'Naquele ano - explica Neal -chegamos tarde a Tóquio, apenas40 horas antes do jogo, enquantoo Flamengo já estava concen-trando aqui e treinando no localdojogo".

Os argentinos estão
Pastorisa até"pes inglesas:

"^les sempre têm uma descul-
pa. Quando perderam para o Fia-mengo, alegaram falta de adapta-
çao O que vão inventar parajustificar esta nova derrota?

otimistas,
ironiza as declara-

Pastoriza não diz, mas sabe-se
que um de seus trunfos é o joea-dor Marangoni, que jogou umano na Inglaterra, pelo Sunder-land e se diz profundo conhece-
dor do futebol do Liverpool Este
por seu lado, diz não se preòcu-
par com o adversário. E seu téc-mco, Joe Fagan, explica:

- Quando formamos o atualtime do Liverpool, adotamos co-mpremissaofatodenuncanos

TerSarm°S ?0m ° adversário.
hr",at,m?s qtie jogar nosso fute-boKE deu certo, porque nos últi-mos nove anos ganhamos o cam-peonato inglês por sete vezes e oeuropeu porquatro.

O jogo começa à meia noite dehoje e será dirigido pelo brasilei-ro Romualdo Arpi Filho. Os times
jogarão assim: Independente -¦Goyen; Clause, Villaverde Tros-
nf»°l 

Enri9ue: Giusti, Marango-me Bochini; Burruchaga, Percu-dan, e Barberon. Liverpool -
Grobbelaar; Neal, Kennedy La-
?ZSln eKNÍC0J; Dalg'sih e Molby;Iam Rush, Johnston e Wark.

sábado, 8 de dezembro de 1984 llll

Convocação
gera crise

no Paraguai

Bearzot perde o cachimbo
se a seleção não fizer gols

rou sua presença nas finais. Gente queantes via limitações em seu trabalhocomeçou a ver nele condições até dechegar à seleção, mesmo concorrendocom Zagalo-e Telê.
. O primeiro. „ -, ,,, turno do Vasco só nãoderrubou Edu pela firmeza de Calçada

rJiV™ 
c°ntrat0 com forte cláusularecisóna. Contrato feito

para evitar que ele ficasse exchS^a
CBF, em uma época que seu nome erao mais cotado.

Hoje os três sabem que a seleção
Mrf íãí ,Um alvo Praticamente ina-tingivel, dada a escolha de Telê Abnga dos três é pelo título do Rio deJaneiro cada qual encarando-o de ma-
cVríJít™16- Edu jamais ° ganhou;
?nmn ¦ ft0 Já Sentiu ° seu sabocomo jogador e Zagalo já o teve emtodas as condições possíveis

Uma briga amena, que por si sódispensa qualquer discussão extra paraaquecer este clima de final •

Atlético
meio-armador do

Hubert liri^n 
3 eStréÍa-, d0 treinador

í™,„ 
B.rkenmeier, o Cosmos derro-tou o Los Angeles por 3 a 2 em

HSS» , 
CÍ?Jade de East Rutheford

O sueco Mats Wilander fez uma es-petacu ar atuação ao derrotar o ameri-cano, Johan Kriek, por 3a0 (6/1 6/0 e
Ahprfnarf»aT#°-rÍVÍmpleS' dü TorneioAberto de Tênis da Austrália, O sul-africano Kevin Curren, que quase ven-
to Mats Wilander. e minou o tch-™van Lendl. Nas duplas femininas, Mar"tina Navratilova e Pan Shriver, dosEstados Unidos, venceram Chris EvertLloyd, americana, e a austríaca WendvTurnbullpor6/4e6/3

Célio 1 B,r 
° Ec?nômiP' no Estádio

7h^°mdLSoThSavAeráCr:hr^àoS

Pugilismo - Campeão da categoriamimmosca do Conselho Mundial deBoxe (CMB), o sul-coreano ChangJung-koo vai defender „ título mundial
TtHCatu&?/'a' lutandü c»n"-a o japonêsTadash, Kuramochi, no dia 15, na Cida'
Íl u ?USan' na Coréia d° Sul. O CMBestabeleceu que o vencedor do combate
dfvisã S Urá C°m ° primeiro dn

Suécia suspende
técnico do

lutador dopado
Estocolmo - O escândalo causado nelolutador sueco Thomas Johansson que per

íiecUos8,deTSaf3 
"f Prata "°S '««SSE

picos de Los Angeles, por dopping. conti-
deUaLutaaZHnnd0 Prob'ema« Para a Federaçãode Luta do seu pais. A entidade, que ainda
Jj» 

3S ínvej«g»ífles em torno docaso, decidiu suspender o técnico de Tho-mas Leo Honkala, acusado de saber doshábitos proibidos do lutador.
O exame do superpesado Thomas Jo-hansson deu resultado positivo, acusando ouso de drogas, e o lutador foi imediatamemte despojado de sua medalha de prato Otreinador Leo Honkala, da equipe nac onalda Sueca, disse que não sabia que Thomas

ÃHmnfân|aend0 
dr°gas três meses antesmdaaS

suS 
' qUG lmt0U muit0 os dirigentes

miHnH°ÍS 
defuspenso, Honkala acabou ad-mitindo que havia conversado com o super-pesado sobre o uso de drogas O lutador

còmU°-SeU 
treÍnador <l"ef durante uma

auZP*T° 
,nternaci°nal na Tchecoslo^á

ffintoHi f 
mra"as antes da abert"ra daOlimpíada de Los Angeles, fez uso de esti

para render mais.

Pescara (Itália) - A SeleçãoItaliana de Futebol enfrenta hojea Polônia, num amistoso prepara-tono para a Copa do Mundo de86, no México. Esta será a tercei-ra vez que a Polônia e Itália
jogam depois da Copa de 82 na'Espanha. Na primeira vez empa-taram de 0 a 0 e na segunda ositalianos venceram por 2 a 0 noúltimo 8 de julho.

Enzo Bearzot, que comnlptasua 90* partida dirigindo™S
çao italiana, deverá escalar Tan-credi Cabrini (capitão), TricelaVierchowod e Righetti, Baeni DiGennaro e Tardelli, Rossi, AÍto-belli e Conti. Anton Piechniczek
técnico polonês, jogará com: Ka-zimierski, Kubicki, Zmuda (capi-tao), Wojcicki e Wodoczck Mat-. ysik, Wijas e Komornicki, PalaszOkovski e Voniek.

Paolo Rossi que domingo pas-sado marcou o seu primeiro solna temporada 84/85, contra oAscoh, quando a Juventus'empa-
tou de 2 a 2, durante o treino daseleção italiana mostrava-se fe-iz, afirmando que aquele gol oliberara finalmente. Ele, qui em82, na final da Copa foi o autordos dois gols que derrotaram- aPolônia também se dizia oronto
para enfrentá-la novamente.

Bearzot, que sempre foi umtreinador paciente deve ter perdi-do a sua cota de calma com afalta de gols da seleção. Tirandoa vitória de 5a 0 contra o Méxicoo fato é que a seleção poucoproduziu em termos de gols Fo-ram sete jogos e sete gols, um por
partida. K

Outro que está perdendo a pa-ciência com a falta de gols é otorcedor número um dá seleçãoo próprio Presidente da Repúbli-
ca, Sandro Pertini. Ele, inclusiveameaçou tomar de volta o ca-chimbo que presentou a EnzoBearzot logo após a conquista docampeão do mundo na Espanha

O jogo será realizado em Pes-cara, um porto do mar Adriáticoe o publico estimado é de 34 milespectadores.

Espanha, 82 -telefoto UPI, arqu ivo
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Paolo Rossi, artilheiro da Copa, esqueceuBearzot pode perder o presente

Médico do Roma sabehoje se Falcão opera
Inmi r\ r_»- • "*Roma - o médico do Roma

Ernesto Alicicco, saberá ho-
je se Falcão precisa mesmooperar-se do joelho esquerdo
Falcão esteve no Brasil para lan-
çar uma griffe de moda esporti-
va, aproveitando a ocasião paraconsultar-se com ortopedistas
brasileiros.

FalcAo, de volta a Roma, levouconsigo o preparador ffeico Gil-berto Tim, com quem trabalhou
na Copa de 82, e mais um fisiote-

rapeuta de sua confiança. Emes-to Alicicco disse ainda que as
i"tSaSHVeÍCUladas na 'prensaitaliana de que a carreira de Fal-cao estava em perigcinão passamde especulaçoessensacionalistas

Paulo Roberto Falcão está com31 anos e este ano sofreu umaséria lesão no joelho esquerdoCom sua ausência, o Roma per-deu muitos jogos, ganhando ape-nas 11 partidas em todo campeo-nato italiano.

Vitória síria é
zebra na Ásia

Copacabana Palace vai
homenagear Fittipaldi

Assunção -A lista dos jogadoresparaguaios - entre os qutis nãoesta o nome de Romerito, do Flu-minense - entregue ontem à Fede-ração pelo técnico Cayetano Recausou uma grave crise no óreãoresponsável pelo futebol daquele
país Nelson Dias de Espada! dire!tor do Departamento de Seleção
c^Heragt0- por nã0 concordarcom ela, pediu demissão em cart-terirrevogável. '

De Espada é Re querem ser osresponsáveis pela lista e o choque
pela disputa do poder acabou tu-multuando o trabalho do Paraguai
SSE 

V'^taS 
!S eliminatdrias da Co-pa do Mundo do México, a seremdisputadas, em maio, contra Brasile Bolívia.

trwÍ^°r 
de Se,e^° nâ0 admite

técn£ 
"Se 6m subordinado do

- Não estou aqui apenas paraevar ao presidente os pedidos dotécnico ou para comprar calções e
lute'ras Para os jogadores. Acho
que também tenho o direito deopinar na convocação dos jogado-

Na Federação Paraguaia de Fu-tebol ninguém informa coisa algu-ma. Os funcionários esperam o
d^te ?dH°.dfatCriSe Paia saber ^m
frente' ' 

° POder daqui^para
Cayetano Re não abre mão do'seu direito de convocar jogadores- os treinamentos começamsegunda-feira-, afirmando Ç

tra~balhn Ia™0 [esponsável pelo
Euai nsl % ?e^°- Caso o Para-
culn^Hn 

Váà C°Pa d0 Mu"do, oculpado serei eu.
O outro adversário do Brasil, aBolívia acertou amistosos a seremrealizados em La Paz, em fevereirode 85, contra a Alemanha Oriental

n™ , !ragUai' Além disso. está
projetada uma excursão da SeleçãoBoliviana ao Peru, Colômbia, Ve-nezuela e México, quando jogarácontra as seleções nacionaisJdegsses

França pode
disparar na
classificação

f*P?rÍS,r Com ° seu meio-campo
titular (Luís Fernando, Tiganá Gi-resse e Platini) garantido, a Franca
notV,°£ta,abs?luta no J°g° de hoje
(19h30m locais, 15h30m de Brasi-'Ha) contra a Alemanha Oriental
pelo Grupo.4 da fase classificatória1
para a Copa do Mundo do Méxicono ano que vem.

Após vencer a Copa Européia (2a 0 sobre a Espanha) esta é a
primeira vez que os franceses con-seguem colocar em campo seu ti-me considerado como o ideal, poisTiganá e Giresse' estiveram ma-chucados e não enfrentaram Lu-xemburgo e Bulgária, quando atrança venceu por 4 a 0 e 1 a 0respectivamente.

A Alemanha corre perigo e se
perder, ficará numa posição difícil
pois perdeu da Iugoslávia por 3 a 2e venceu Luxemburgo por 5 a0

O árbitro será o italiano PaoloCasanni e os times serão: França-
Bats; Bibard, Didier Senac, Bossise Amoros; Lufe Fernandes, Tiganá
Giresse e Platini; Yannick Stopyra
e Bruno Bellone. Alemanha: - ReneMueller; Doerner, Troutmann
stahmann e Doeschner; Liebers
Rainer Troppa e Stuebner; Stein- .>ach, Nalf Minge e Andreas Thom

mulantes,

primeiro da

Br"íf ?w"rf1 Hoe?fraçâ0, Mundial <*eonage (WBF) decidiu mudar a sede doseu próxlmo Campeonato Mundill Ini?cialmente marcado para a índia o'torne.o oi transferido pam o Brasil, ?mvirtude de o Governo Indiano não Trgarantido vistos de entrada para todosos funcionários da entidade de jogado-res envolvidos na competição. A cidadeescolhida foi São Paulo.

Brasil derrota
Estados Unidos
pela sexta vez

A Seleção Brasileira de Vôlei conseguiu
ZC^Za\: 

aiUa vantaSen? ^ vftórTasSsXe

Pelo campeonato asiático defutebol a Síria surpreendeu aCoréia do Sul vencendo-a por 1 a0, gol de Radwan Al Cheikh Ooitavo campeonato asiático estásendo disputado em Cingapura eno complemento da rodada deontem índia e Irá empataram de
U cL 0,

Entusiasmado com a respostado mercado aos investimentos
que fez na área do automobilis-
mo, patrocinando equipes noCampeonato Brasileiro de Mar-cas e Pilotos e Chevrolet Stockt,ars o Copacabana Palace Hoteldecidiu prestar uma homenagem
aos pilotos e fabricantes dos car-ros que disputaram a temporada
Será na próxima terça-feira, dia
vÍVh0!? um foquetel. no SalãoVerde do hotel.

VePB^ nnr V i / ' ao.a?rrota.los em Las
15 n fi^P ,« .Í(pAarciais de 5"15- 17-15,15-11, 6-15 e 16-14). Agora, no placar dos 11

polo do Flamengo enfrenta hoje pifo¦ Campeonato Estadual, na piscina doBotafogo, o Fluminense. O jogo será às17 horas.
'Golfe - O espanhol Severiano Bailes-
tros está cada vez mais perto d" umprêmio milionário na África do Sul Elee campeão mundial de golfeque
mentou sua vantagem sobre o segundocolocado do Torneio de Sun dtv obritânico Nick Faldo, marcando 71 

'H'ol-
pes contra 72 do seu adversário mais
Phii!T0;P t0rneio vai PW u"i mi-lhao de dólares em prêmio.
Rústica - Será disputada no dia 13,
domingo em Nova Iguaçu, a 1' CorridaKustica de Engenheiro Pedreira. A pro-va vai marcar a abertura oficial de maisum aniversário do Município e terá 10
quilômetros de percurso. Os vencedores
terão direito a prêmios e troféus

Edital de citação com o prazo de 20 dias. O Doutor liohrri., Wi.l.VJu,z de Dtreuo da 20' Vara Cível da Comarca da Capiul Faz SLberaos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem e mleress ,rpossa que por parte de Diva Mamede foi proposta umãacào d.Execução contra Jurandyr Brito Figueiredo e s/m Beatriz tAlmeida ^gueiredo, tombada sob o n" 6548. para hav^r a imponlncia de tr$ 5.000.000.00. e nüo tendo s,do citados pess,Dalmeíte D seencontrarem em |Uf.ar mcerto e nâo sabido. pSr este insírumén òc.ta-os para no prazo de 24 horas pagarem a mpor ünc a prt"d7la ÓÜnomearem bens a penhora. sob pena de não ..fazendo serem lh"penhorados tantos bens quantos bastem para Karant.a do reclama"do mais acessórios; até final, tudo de acordo com o despacho de flsM, do seguinte teor: Cite-se com o prazo de 20 dias. Rio. 27.11 84 (a)Roberto Wider. tm virtude do que foi expedido o presente e maisduas vias de igual teor que será publicado na forma da lei è afixadono lugar de costume Ciente ainda de que este juízo tem sua sede naAV. Erasmo Braga. 115. sala 205-D. Dada e passada nesta cidade doRio de Janeiro, aos trinta dias do mes de novembro do ano de milnovecentos e oitenta e quatro. Eu. Eliane Monken. Aux Juddatilografer I, eu. Edson Affonso Costa. Escrivão, subsc.cv,, edssino. r li. l.i

amistosos entre as duas equipes, o Brasil
Un^do? 

V'tÓrÍaS' C°ntra dnc° dos EsiSS
Um público de três mil pessoas assistiunc, ginásio Thomas and Mack Center a

nfc f^. 
°S norte-americanos em duas ho-

Rrfmn^ 
mTt0S d5 j°g°- 0 técnico CarlosBrunorp voltou a adotar a tática do reveza-

a, Rprnl rH 
efal0u a equiPe de safda com Ruiau- Bernard, Amauri, Willian, Ronaldo e Xan-dó Depois, jogaram Maurício, MontanaroMarcus V.nícus, Bernardinho, Renan e Domingos Maracanã. .

Os norte-americanos, que não pouparam"aândo 
nníf 

S"f eStrelaS' como v^nha^
Ha^^Pv 

n°sarn'stosos, jogaram com Stork,Hanley, Saunders, Buck, Kiraly e DoodDepois entraram Luyties, Powers Sal-'
rTo mHmnrZlnS' 

S,ageli e Wurtuz- Amanhã,
Estados U^l° 

da SéPÍe de ami«tosos nosts ados Unidos, americanos e brasileirosvoltam a se enfrentarem Honolulu.

Judô brasileiro tem
em Aurélio seu

astro internacional
. Pouco mais de 20 dias foram suficientes nara nJmUpdH°C.ahPa^IÍSta Aurélio Miguel .d 19 anos Sa?
Tjal\]as de Prata e ouro em todos os torneios queO último, Campeonato Mun-

Mas o ponto alto da festa estáreservado para o final, quando osdiretores do hotel vão entregaruma placa ao bicampeão mundialde Fórmula-1, Emerson Fittipal-ai. Como os campeões de Marcase Pilotos, Fittipaldi também cor-reu neste torneio pela Fiat co-
patrocinado pelo Copacabana
Palace. José Eduardo Guinle di-retor comercial da Companhia deHotéis Palace, considerou exce-lentes os resultados.

disputou no exterior
dial Universitário, em . „.„, uau.,uu
réKíp?,Pd|a,C0nf^erac:â0 Brasileira de J"d0. Aureno Miguel conquistou o título d-
pesado, disputado entre 32 países

I

cateeAoUrifL^Íg-el,-qUe 
f0i camPeão mundial dacategoria médio-junior, no ano passado, passou aser encarado como a nova sensação do esporte Ojovem paulista, durante a atual excursão na Europafoi v.ce-campeão da categoria médio-pesado 

'
Áustria, repetindo o feito, dias depois
L°UC?- ?ííes de voltar- A-urélio Miguel venceu oMundial Universitário.

Mas a atuação do paulistanovidade para o judô carioca. Hoje eAABB da Lagoa, será disputada a 6sor Pedro Gama Filho.

na
na Itália,
venceu

nao é a única
amanhã, na

Copa Profes-

SSSçaftfessffiCidade do Rio de Jànefro F^sXr «l 
' ^ 25° Vara Cível da

ou dele conhecimemo iiv^em aUe ne.o6 
°Jresen[e ed™ virem

Antonia das Graças Cruz Mello™e Êlnlif™ ri™ ?"!? flCam cilados
nos autos da AçãoTsumarí«imr "° FlaVI° BaP''sta de Melo,
Edifício Pedra Bo^ta que e^?on^aP°S'amP,0r Co"d°"»nio do
sabido para no prazo é sob as nen« hÍT ,m ,U8ar ,ncert0 e nâ»
tiverem, sob pena de „t ?r»l 

e' oíerecerem a &'<** queverdadeiros os;fa"Õs arfc^aSns^Tn ° S,erem consi<ierados como
ciência de que foi designado nH^?7Pa,Me íUfora' bem como Pa"
para audiência e™ue est" jííz0 fü JinJ?" 

""l1 deJ985' às 14'00hs-
115. 3' andar, sala 306 cS ÔTp ,*• "l^™10 Bra*a "'
finalmente que a ação tem nnr li ^laC'° dí ]usU^- Cie"«
condominiaisdevidalÇpelo imóvel n^0H° im 

"bran<:a de cotas
Olímpio Mourão Filhou 10 Eplr" consur eS l h° 

à R"fa Gal-

Gonçalves Gomes Filho (FD-25? ' Escr,vao- ° *»* - Hugo

Cross faz última
prova do estadual

em Niterói
Muito barulho, poeira e tombos sensacionaisfazem parte da atração. Os artistas vestem capacete

M 228?S 
l/S def°jíro' E ° Pa,co é ° motódromo de

& L t 
s?rác,disputada, amanhã, a penúltimaetapa do Torneio Fluminense de Cross. Cerca de 100

pilotos estão inscritos em quatro categorias (paramáquinas nacionais e importadas).

. Na categoria principal, Força Livre ímia**.
pa?aVapda°u?oÍak0 ^ ?" P^caSmS asse&
Contos A r^nif 

M.e"°' 
Ve soma atualmente 30

AniA •' a ás dele' só os P',otos Henrique Ribeiro eAntônio Augusto Lima. o Guto. com 26 e 20 ponTos•respectivamente, tém chances de alcançar o íder"
Antes de assistir à Força Livre, o público terá aoportunidade de ver a disputa das primeiras coSaçoes nas categorias Estreantes e Novatos (máquinas'nacionais até 125cc), Estreantes até 250cc e Pik>"os

Paterna 
CompetÍÇá° para motos "acionais ate '

'oucc- O início do torneio está marcado para às 9 hs

Tiferem ou,.qUr'°S 
° preSente edi,al virem e dele conhecimento

us, para que paguem

Jair vê na
Argentina o
perigo maior
Jair Pereira, técnico da SeleçãoBrasileira de Juniores, acha que oadversário mais difícil para o Bra-sil na primeira fase do Campeona-

to Sul-Americano a ser iniciado nodia oito de janeiro será a Argenti-na. E advertiu:
-Os argentinos, como sempreserão adversários difíceis. Os bra-sileiros não podem e não devem

sair achando que os bolivianos
chilenos e colombianos serão ad-versários fáceis.

Jair Pereira aproveitou paralembrar um fato ocorrido no Sul-Americano:
- O Uruguai já havia ganho ocampeonato continental por setevezes e o Brasil não conquistara

nenhum título. No entanto, éra-mos considerados como favoritos etodos se lançavam com unhas edentes contra nós.
A Seleção Brasileira de Juniorescomeçou ontem a trabalhar combola e Jair Pereira escalou a equipe

que poderá ser a titular no Sul-Americano com: Cláudio
(Internacional-RS); Luciano
(Matsubara-PR), Luís Carlos
(Grêmio-RS), Alceu (Guarani-SP)e Lira (Vasco-RJ); Tosin (Guarani-bF), Renato (América-RJ) e Neto
(Guarani-SP); Aílton (Olaria-RJ)Gérson (Guarani-SP) e Balaio
(Internacional-RS).

„rüa-)°.;iabido-ío} determinada a citação dos Réim 24hs ou indiquem bens a penhora, a quantia de Cr$ 4.542.147,

interessados

",IZ <k' D"'""": ur' '¦"'""» s'" ' • ¦'¦' V.„, ,1, I,,mnia. RJ/RJ.
I a Manoelse processa o inventário de seusdo qual fica citado p/

Carvalho, o Juiz. 06/12/1984. (FD. 17)

,,.. , Dr- Liborni Siqueira. 2'

bens. movido por Tereza Pereira de Sá
HE!** P-raZO-l^a!'1p-af^r)7ve.ia. (.j R^ AVh^eTe %

garantia da Execução. E para g ^Ch7gUê7o7co„heS„,P^
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Cientes de que este Juízo fu; ¦ ¦ ""
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no local de costumf Rio Rll tSL*" '"'P^' ° edi,al foi a«"ado
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Goleada dos reservas
deixa Edu mais confuso

Se o resultado do treino da últi-
ma quarta-feira já deixara Edu
desconfiado, o coletivo de ontem
só veio fazer o técnico ficar mais
confuso. A rotina do Vasco foi
totalmente alterada e provocou o
.receio dos supersticiosos. Os titu-
lares, que habitualmente perdem
para os reservas na quarta-feira e
reagem na sexta, depois de uma'
excelente atuação no primeiro co-
letivo da semana, foram derrota-
dos impiedosamente pela equipe
reserva por 4 a 1. O pior é que não
mostraram qualquer poder de rea-
ção e tiveram um péssimo desem-
penho do princípio ao fim.

O mais desagradável para Edu
foi que ele manifestou durante a
semana preocupação com o jogo
aéreo do Fluminense, tanto que
intensificou os trabalhos para neu-
tralizar a arma principal do adver-
sário, e acabou ludibriado. Com
tabelas rasteiras e bastante rápidas
,em cima de Ivan e Daniel Gonza-
lez, os reservas envolveram o time
titular do princípio ao fim. No final
da primeira parte, de 45 minutos,
eles já venciam por 3 a 0. Nem a
passagem de Mauricinho - era o
destaque entre os reservas - para
os titulares mudou a situação.

Tal foi o calor que a equipe

principal sofreu que Daniel Gonza-
lez e Ivan saíram do treino antes
do fim. Eles reclamaram de dores
musculares. Ivan acusou um certo
temor ao técnico. Ele sentiu uma
fisgada na coxa, contusão que já o
afastou de um jogo recentemente,
e ficou em observação.

Para minorar o sofrimento de
Edu, Mauricinho treinou o tempo
todo e se transformou na melhor
figura do coletivo. Começou entre
os reservas e com poucos minutos
já comandava todas as jogadas de
ataque com dribles desconcertan-
tes que levaram pânico à defesa
titular. Dele surgiram os lances
dos gols do cabeça-de-área Maurí-
cio, ex-júnior, Beto e Nenê no
primeiro tempo do treino. Badu,
contra, e o centroavante Maurício,
em experiência no clube, comple-
taram o marcador de 4 a 1.

A boa presença de Mauricinho,
contudo, não acabou com o misté-
rio do treinador. Devido ao período
que ficou sem treinar, mais de uma
semana, Edu preferiu esperar até
hoje ã tarde, na recreação, para
confirmar a escalação do atacante.
Se ele. estiver bem será o ponta-
direita com a saída de Romulo
para o deslocamento de Marqui-
nho para a esquerda.

Jogadores não têm medo de ninguém
Um dos líderes do time, ao lado

de Roberto Dinamite e Ivan, Da-
niel Gonzalez .revelou não estar
nada preocupado com o adversário
de amanhã. Ele não teme a força
do conjunto do Fluminense, a du-
pia Washington - Assis, Romeri-
to, ou o tão falado jogo aéreo. Para
Gonzalez, se alguém terá de entrar
em campo temeroso, não será o
seu time e sim o Fluminense. Afi-
nal, Vasco e Flamengo chegaram
às finais por méritos, conquistando
cada um deles, dentro de campo,
um turno.

Já o Fluminense, segundo o za-
gueiro, para se classificar teve de
se valer de um artifício do regula-
mento: a contagem geral de pon-
tos. E lembrou que ainda assim se
utilizou do outro favorecimento:
só se garantiu, porque o Flamengo
havia conquistado a Taça Guana-
bara, já que ficou em igualdade de
condições com seu concorrente,
aproveitando-se de outra conces-
são, permitida por outra brecha do
mesmo regulamento.

- Só que este campeonato já é

do Vasco. Nosso time está em as-
cénsão e esta é uma vantagem que
faremos valer dentro do campo.
Conseguimos superar o descrédito
de todos e não é agora que iremos
desanimar.

Menos afeito a questões de regu-
lamento, Marquinho mostra a
mesma confiança de Gonzalez e
garante que seu time vencerá o
Fluminense, dando um importante
passo, para a conquista do título.
Na sua opinião, o Vasco chegará à
vitória pelo meio, em cima de Duí-
lio e Viça, dois bons jogadores,
mas que não possuem velocidade
para acompanhar os atacantes do
Vasco.

Quem não pareceu muito afina-
do com a euforia do grupo foi
Romulo. Ele não escondeu sua re-
volta ao saber que ficaria fora do
time para a volta de Mauricinho:

- Por que eu tenho que sair? O
que foi que eu fiz para sair do time
num momento desses? Eu não que-
ro perturbar o ambiente, mas se
for confirmada a minha saída fica-
rei muito chateado.

PM terá mais de mil
homens no Maracanã
Ao invés dos 300 homens nor-

malmente em serviço no Maraca-
nã, os jogos decisivos do Campeo-
nato Estadual terão, a partir de
amanhã, um efetivo de 1.100 poli-
ciais. Esse é o principal aspecto do
esquema especial montado pela
Secretaria de Esporte e Lazer, en-
volvendo a participação da Polícia
Militar, do Detran eda CTC.

O secretário Jorge Roberto Sil-
veira espera um clima calmo e
tranqüilo, com total segurança pa-
ra os milhares de torcedores que
irão ao estádio. Aliás, ele lembra
que, desde o início da sua adminis-
tração, não houve nenhum episó-
dio grave de violência, fato que
atribui à orientação dada pela Se-
cretaria à PM:

- Ao invés de reprimir e aumen-
tar a tensão, a Polícia deve acal-
mar os ânimos e usar sempre o
diálogo. Temos recebido, também,
um grande apoio das torcidas or-
ganizadas, que hoje atuam como

um braço informal da administra--
ção.

Ao Detran, Jorge Roberto, que
teve ontem uma reunião com re-
presentantes dos três órgãos, pediu
que fosse montado um esquema
que facilitasse o escoamento após
os jogos. Também poderá haver
um aumento do número de ônibus
em circulação, segundo estudos da
CTC, mas o metrô dificilmente
funcionará domingo, já que esse
dia é dedicado à conservação dos
trens e das linhas.

Na próxima semana, possível-mente quarta-feira, serão iniciadas
as obras de recuperação e amplia-
ção dos oito banheiros da geral,
orçadas em CrS 138.625.000. E.
ainda este mês, a Empresa de
Obras Públicas (Emop), dará início
à elevação do piso da geral em 40
centímetros, que custará CrS
143.604.200. As duas obras deve-
rão durar 90 dias e, como os nume-
ros foram calculados em julho, já
foi liberada uma verba suplemen-
tarde Cr$ 190 milhões.

Clubes procuram evitar evasão
Um forte esquema de segurança

- com 70 integrantes - será monta-
do amanhã, por ocasião do primei-
ro jogo decisivo do Campeonato
Estadual, com o objetivo de neu-
tralizar a invasão de torcedores
não apenas pelas roletas, como até
pelos muros do estádio. A seguran-
ça estará a cargo de Ari Vieira, do
Vasco, e houve concordância dos
três finalistas- Flamengo, Flumi-
nense e Vasco - nesse esquema,

tanto é que as despesas sairão do
borderô dos três j ogos.

O presidente da Ferj, Otávio Pin-
to Guimarães, tentou junto ao pre-
sidente do Metrô, Heber Mara-
nhão, a liberação dos trens para o
jogo de amanhã, mas não foi possí-
vel. Heber disse que na segunda-
feira poderá haver a liberação até
às 24h, principalmente para permi-
tir a saída dos torcedores com mais
conforto.

Arnaldo dirige clássico de amanhã
Arnaldo César Coelho apita o

primeiro jogo da decisão do Cam-
peonato Estadual, amanhã, às 17
horas, no Maracanã, entre Flumi-
nense e Vasco. Seus auxiliares se-
rão Pedro Carlos Bregalda e Luís
Carlos Gonçalves. Na preliminar
jogam os juniores de Flamengo e
América, a partirdas 15h30m.

Se o Fluminense for o campeão,
deve fazer o jogo inaugural da

Taça de Ouro contra o Santos -
atual campeão paulista - no Mara-
cana. Se perder, enfrenta a equipe
paulista no Morumbi segundo se
comentava ontem na CBF. O jogo
de estréia procura premiar os cam-
peões regionais do Rio e de São
Paulo. Se o Flamengo for o cam-

.peão fará o jogo no Maracanã
contra adversário a ser escolhido,
o mesmo acontecendo com o Vas-
co.

Publicidade na camisa
e TV cobrem déficit

Após acertar a venda dos direi-
tos de transmissão para a televisão
dos jogos decisivos do Campeona-
to do Rio de Janeiro, numa reunião
com o Presidente da Federação,
Otávio Pinto-Guimarães, mais os
representantes dos outros dois clu-
bes envolvidos na final, o presiden-
te Manuel Schwartz. do Fluminen-
se, deixou quase certo um contrato
de publicidade nas camisas que
será confirmado hoje.

As negociações foram realizadas
com uma companhia seguradora
que pagará CrS 200 milhões pelos
dois jogos previstos, o de domingo
contra o Vasco e o contra o Fla-
mengo. Caso o Fluminense ainda

'partícipe de uma terceira partida,
será discutida uma nova cota.

Com este contrato de publicida-
de mais o que deverá receber da
televisão, cerca de CrS 100 milhões,
fica praticamente coberto o déficit
do Departamento de Futebol Pro-
fissional. calculado em CrS 300 mi-
lhões.

Isso também facilita o acerto dos
prêmios para os jogadores pela
conquista do título. Duílio, que na
reunião de anteontem já havia se
definido pessoalmente favorável à
proposta, convenceu ontem seus
companheiros que será vantajoso
ratear todo o lucro conseguido pe-

,1o clube nos jogos decisivos.

Jandir desfalca o Fluminense
Laranjeiras - Foto de Gerson Perez
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Assis treinou com desembaraço e acredita estar perto da
forma que o consagrou no campeonato brasileiro, ano passado

Jogador fará falta ao time, segundo Assis
Embora considere que Renê

cumpriu com competência a sua
função contra o Flamengo, Assis
acredita que Jandir fará falta no
Vasco. Entre as suas qualidades,
ele destaca a tranqüilidade que o
apoiador dá ao ataque, com a fir-.
meza no bloqueio e a capacidade
de desarmar o adversário.

- Eu jogo com o Jandir há um
ano e conheço bem a sua impor-
tância na defesa, além de ser um
bom apoiador. Ele faz muita falta e
substituí-lo é uma missão muito
difícil.

Assis acha que ainda não conse-
guiu atingir novamente o rendi-
mento que alcançou no final do
Campeonato Brasileiro, mas acre-
dita que o nível de exigência das
últimas partidas também contri-
buiu para o seu aprimoramento.
Da mesma forma, entende que a
tendência do Fluminense é crescer
de produção nos jogos decisivos,
que exigirão bem mais do time.

-Tanto Vasco como Fluminense
tiveram altos e baixos. O Vasco foi
mal no primeiro turno e agora está
se recuperando. O Fluminense
também deixou escapar o título da
Taça Guanabara, mas os próprios

adversários nos deram novas opor-
tunidades e estamos reencontran-
do o nosso melhor futebol, que
deverá melhorar ainda mais nesses
jogos. Pior é jogar contra time
pequeno.

Confessando-se um otimista, As-
sis salientou, porém, .que jamais se
considerou campeão antes da vitó-
ria. Mas, desta vez, não resistiu e
chegou a fazer uma previsão de
como será seu casamento, no dia
14 de janeiro, com a noiva Anne,
em Curitiba. »,

- Vou entrar na igreja com a
faixa de campeão.

Jandir está mesmo fora do pri-
meiro jogo do triangular decisivo,
amanhã, contra o Vasco. Ao fazer
um teste físico de alongamento,
antes do treino de ontem pela ma-
nhã, nas Laranjeiras, ele voltou a
sentir o músculo posterior da coxa
direita - o mesmo que o afastara
da equipe - e foi vetado pelo medi-
co Arnaldo Santiago.

O jogador, que se considera o
melhor do Brasil na sua posição,
não se conformou com o reapare-
cimento do problema muscular e
encontrou uma estranha explica-
ção para a contusão: "é olho-gran-
de". Jandir não se referia a nip-
guém dentro do Fluminense, onde,
apesar da disputa da posição, acha
que todos o apoiam. Suas suspeitas
recaem sobre outros clubes, outras
pessoas, que tanto podem estar
apenas querendo afastá-lo da deci-
são como até mesmo impedir sua
convocação para a Seleção Brasi-
leira.

A minha empregada, Maria, foi
a um centro espírita e disse que eu
estou carregado. Já tomei as mi-
nhas providências e mandei até
benzer um chaveiro que carrego
sempre comigo - disse o apoiador.

Maria, porém, não foi a primeira
a denunciar os trabalhos feitos
contra o Fluminense. Anteontem,
telefonou para o clube uma pessoa
que se identificou como Caboclo
Guarani, querendo falar com Carlos
Alberto Torres para alertá-lo do
que se passava. O treinador estava
no campo e não pôde atender, mas
depois disse que aceitaria qualquer
tipo de ajuda.

Carlos Alberto lamentou a perda
de Jandir, cuja escalação já havia
garantido. Mas a manutenção da
formação que derrotou o Flamen-
go também satisfaz b treinador e
até o desencarrega de ter que to-
mar uma difícil opção:

Seria, para mim, muito difícil
tirar um jogador motivado. Além
disso, tanto o Renê quanto o Leo-
mir estão muito bem no time.

O treinador considera válida a
tática de Edu, fazendo mistério
quanto a escalação do seu time.
Afinal, ele adotou o mesmo proce-
dimento antes do jogo contra o
Flamengo, mas acha que, se o
Fluminense jogar o futebol apre-
sentado no último sábado, não há
mistério capaz de lhe roubar o
título.

Teresópolis- Foto de Olavo Rufino
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Bebeto foi um dos destaques do treino em Teresópolis
acertando muitos chutes ao gol e esnobando com bicicleta

Adílio garante, em conversa,
que está em condições de jogar
Como Gilmar amanheceu com o

tornozelo esquerdo totalmente in-
chado e não terá mais condições
de jogar este ano, os médicos do
Flamengo, Célio Cotecchia e Giu-
sepe Taranto, resolveram apressar
uma conversa que teriam com Adi-
lio para saber se o atacante já se
achava totalmente recuperado da
contusão que o deixou longo tem-
po (hoje faz 60 dias) fora da equi-
pe. Zagalo e o preparador físico
Francalacci também participaram
da reunião e o próprio Adílio dei-
xou claro que jogaria sem maiores
problemas se fosse até amanhã:

Só não dei tudo nos coletivos
para não gastar o meu futebol,
disse brincando o apoiador.

E foi mais além:
Se fosse jogo prá valer, decisão

mesmo, ia partir para cima, a fim
de decidir logo. Podem contar co-

migo que estou inteirinho e pronto
para colaborar com mais uma con-
quista. Sinto a perna mais forte,
não tenho receio de driblar e nem
chutar, mas só não quero arriscar
em treino. É aquela velha história:
jogo é jogo, treino é treino.

Antes da decisão com Adílio, os
integrantes da delegação do Fla-
mengo não esconderam um certo
temor, principalmente porque Gil-
mar já estava vetado e no banco
Zagalo não teria uma alternativa
de jogo para a esquerda. Diante
disso, Zagalo resolveu chamar o
ponta-esquerda Paulo Henrique
(filho do ex-lateral) que faz parte
do elenco dos juniores e que, ama-
nhã, estará jogando pelo Flamen-
go na preliminar do Maracanã.

Gilmar colocará gesso no local
machucado e lamentou a contusão

' 
justamente num momento decisi-

. vo:
- Triste é saber que joguei lá

naquele campinho do Olaria cheio
de buracos e não aconteceu nada.
E que, aqui, nesse tapete verde do
Clube Comary, eu me machuco.

Após o campeonato, Gilmar fará
uma operação do desvio de septo,
a fim de que não fique prejudicado
na sua respiração. O lateral Jorgi-
nho também deve operar no fim do
ano: vai extrair uma verruga na
sola do pé direito que o incomoda
bastante e chegou a ameaçá-lo de
ficar fora do jogo contra o Flumi-
nense. Ontem cedo, Jorginho não
treinou, mas à tarde, com o pé
mais descansado, pôde participar
normalmente do treino alemão e
nâo representa problema para o
primeiro jogo do Flamengo na de-
cisão, quarta-feira.

Flamengo pronto para decidir título
Fim de treino em Teresópolis.

Zagalo não esconde o cansaço por
mais um dia de treinamento puxa-
do. Pela manhã, os jogadores fize-
ram um treino técnico e, à tarde,
um treino alemão, a fim de fortale-
cerem o sistema de marcação da
equipe. Pouco depois, o treinador
fez um balanço do que representou
a ida dos jogadores para Teresópo-
lis:- Foi uma medida oportuna.
Tem horas que temos que segurar
o elenco. Não que houvesse qual-
quer tipo de indisciplina. Mas é a
melhor forma de você integrar um
grupo num momento decisivo.
Tem momentos que por mais pro-
fissional que o jogador seja, ele
acaba dando uma relaxadinha. É
uma praia, uma festinha à noite,
uma alimentação ruim, uma noite
mal dormida. Aqui não, é tudo
regrado e todo mundo come do
melhor.

Zagalo já vê o time preparado
para a decisão. Sabe que na hora
de mostrar seu valor irá partir com
muita vontade em busca do título:

Por tradição, o Flamengo sem-
pre cresce nos momentos decisi-
Vos. E com o Maracanã cheio, a
torcida apoiando, dá para sacudir.
Por isso, mesmo sabendo que a
missão já está cumprida, vamos
fazer tudo para ganhar esse cam-
peonato.

Voltando a afirmar que só sai do
Brasil para um time da Europa e
que srrjóga como ponta-direita na
Seleção, Titã acredita que o Fla-
mengo poderá vencer o Campeo-
nato se conseguir o mesmo nível
das atuações do primeiro turno:

Com a volta do Adílio, o time
vai crescer e se impor mais.

Sobre a sua permanência no Fla-
mengo, o jogador preferiu nada.

falar, mas sabe-se que será difícil.
Semana passada, o procurador do
atacante, Sérgio Balbuena, procu-
rou o presidente George Helal a
fim de saber da possibilidade da
renovação do contrato que se en-
cerra no dia 31. Helal desconver-
sou e achou melhor só tratar do
assunto no fim do campeonato.
Estranhamente, pois a intenção da
diretoria tem sido a de antecipar a
renovação de contrato de alguns
jogadores com o objetivo de não
desfalcar a equipe na fase de nego-
ciações, quase sempre depois do
contrato vencido.

Os jogadores treinam hoje em
regime de tempo integral e voltam
para o Rio amanhã cedo. Segunda-
feira haverá um coletivo na Gávea
como apronto para o primeiro jogo
da decisão, quarta-feira, contra o
perdedor do jogo deste domingo
ou com o Vasco, caso haja empate.

Moisés foi
mesmo fazer
contratações
Por mais que o benemérito Cas-

tor de Andrade desminta, a viagem
de Moisés ao Sul do País é mesmo
para tentar a contratação de refor-
ços para o Bangu. A confidencia
foi feita pelo zagueiro Polozi, cujo
passe pertence ao Palmeiras. Se-
gundo ele, o treinador deverá pas-
sar por São Paulo para comprar
seu passe, avaliado em Cr$ 20 mi-
lhões.

A viagem de Moisés, oficialmen-
té é particular - férias -, mas
comenta-se no Bangu que, na ver-
dade, ele foi tentar a contratação
de jogadores em Porto Alegre e
Curitiba. Na volta, passando por
São Paulo, ele iria ao Palmeiras
para acertar a contratação, em
definitivo, de Polozi.

Jogadores do
América ainda
têm esperança

Enquanto o representante do
América na Ferj, Léo Almada, con-
tinua empenhado no levantamento
total das dívidas do clube, os joga-
dores aguardam com ansiedade a
chegada do dia 16, quando pode-
rão, segundo promessa do presi-
dente Lúcio Lacombe, resgatar as
promissórias que receberam como •
garantia do pagamento dos sala-
rios de outubro, novembro, dezem-
bro,o 13'-'e as luvas devidas.

Ontem, nenhum dirigente do
América foi encontrado, o mesmo
se dando com o supervisor Rober-
to Seabra. No Departamento de
Futebol, ninguém sabia dizer se os
contatos para as vendas dos passes
de Gilberto, ao Vasco, e Moreno,
para um clube paulista, evoluíram.

Recebendo ou não no dia 16,
jogadores, comissão técnica e fun-
cionários do Departamento de Fu-
tebol marcaram, para o dia seguin-
te, em Vila Isabel, a festa de con-
fraternização de final de ano.

Botafogo vai
ter Fantoni
ano que vem
A resposta que todos no Botafo-

go aguardavam com ansiedade
acabou sendo positiva: Orlando
Fantoni continuará mesmo como
técnico na próxima temporada. E
foi ele próprio quem comunicou
esta decisão aos dirigentes, ontem,
após mais uma consulta que fez ao
seu médico particular, que o consi-
derou praticamente curado da
pneumonia. E dentro de mais ai-
guns dias o "Titio" já terá condi-
ções de voltar às atividades nor-
mais.

Quanto aos reforços para 85,
nada ainda está resolvido. Os diri-
gentes já sabem que o Corintians
não venderá Arturzinho e também
já não sonham mais com Leiz e
Mendonça da Portuguesa de Des-
portos. O jogador cotado agora é
Mário Sérgio, atualmente suspen-

.so por 90 dias por causa do doping.
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Ideal comunitário
recupera economia
de Boa Esperança
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U* ?lstante320 km de Vitória, Boa Esperançaesta localizado na região de maior tensão socialdo Estado, onde 21 municípios próximos perde-ram. nos últimos anos, 300 mil habitantes paraas regiões amazônicas. Só de Boa Esperançanaquela época, partiam, em média, 10 cami-
Sm ? 

°r^meS leVando famíIias Para os Estadosde Mato Grosso, Goiás, Rondônia e Pará Ascasas tinham perdido valor comercial e peque-nas e médias propriedades estavam sendo ven-
?Sf 

a pecuaristas a Prec-os mínimos. O muni-cíp.o sobrev.v.a de 18 mil cabeças de gado paracorte e da exploração de madeira.
O apelo a um sistema de organizaçãocomumtária surgiu em 1971. EncontS dSSS

SlfêíS J "aS eSColas' reunindo famílias natentativa de conter o êxodo rural, o desapareci-
™í?l? a3S ProPriedades e a destruição total das
Sn f978\nhPeríèHnCÍa SÓ Vei° a «concretiza?
WaíÍSI ' soba.llderança de Amaro Covre, quevoltou a ser eleito prefeito do município.

O trabalho que, a partir de então, vemsendo desenvolvido pela comunidade de Boaesperança atraiu a atenção do sociólogo Mar-cos Candau que o relatou no painel "Organiza-
çao Comunitária" no Seminário sobre PolíticaHabitacional e Trabalho, realizado na Associa-
çao Comercial do Rio de Janeiro.

Como primeira medida, a vida ativa domunicípio passou a ser transferida para ointerior dos centros comunitários, agregados atrês centros irradiadores, localizadas nas re-gioes Norte, Sul e Centro de Boa Esperança,cada centro comunitário tem um líder eleito eo representa no centro irradiador onde é feito oplanejamento setorial e a harmonização deforças para resolver os problemas da comunida-ae. Os lideres passaram a reunir-se a cadaprimeira quarta-feira do mês em assembléia
fcTat/efeRuri"60'5065 

Sã° P°StaS 6m Pratica

i. Como resultados, obtidos paulatinamentefo, reestruturado todo o setor agS De,; ultimo muiuçfpio na tabela econômica dõ Estado Boa Esperança passou à condição de 20" emque pese seu pequeno território - 344 km^ !Sua
ocupação agrícola é hoje 91% maior do que a domunicípio v,z.nho de Nova Venécia, cuja área éseis vezes maior. Toda a mão-de-obra de BoaEsperança foi empregada. Essa nova situaçãoenr'aHfceu o proprietário rural, enquanto o

d f d^ptís T3ebsa|remUner-aÇã° adma da mé-oia ao Pais. 13 salários mínimos por quatromeses de trabalho na lavoura de cafe Nas oitoI TZlVoZT m16 trabalha em outras Su,.,.- e nas hortas familiares e coletivas.

vés i"]n!íw 
f0Í integrada na Produção, atra-ves da industria caseira. Foram feitos cursosprofissionalizantes que lhe deu condições defabricar sabão, massa de tomate, ketchup geleias, compotas, licores^doces em calda, lingüfçadefumada, queijos e peças de artesanato (celtas, balaios, vassouras e gaiolas). As criançasapós as aulas e os deveres de casa, se integram

, ao trabalho da mãe. O desenvolvimento dessasindustrias caseiras permitiu a criação de umaeira na sede do município e a organização™
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,eVara.esses Prod"tos a outroscentros de consumo mais distantes.
Atualmente, Boa Esperança evoluiu do seuprograma de governo comunitário para o ciecooperativa de distribuição da produção, ligando diretamente produtor ao consumidor O- plano consiste em articular as cooperativasagrícolas as de consumo que estão sendo for-

SSncentros comunitários dos bairros edistritos do município. Só foi possível após aorganização agrícola e social e garantirá apopulação preços reais dos gêneros.
A meta do prefeito Amaro Covre é asocialização de fato da produção. A comunidade almeja chegar em breve e outros munKoscom sua produção, mas somente negoSdocom aquelas que tenham igualmente movimeíto comunitários para assumir as cooperSsdos seus bairros. O sistema consistirá na d stri-buiçaodos produtos de Boa Esperança a preços

^mÍDÜSte °-,UCr° d° '«SAssim a população nao só de Boa Esperança
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mUnÍC,'PÍOS c°m ação S
auãÀuí LCOmprar ac-prec;os bem menores,quase 50 % mais baratos. E com a cooperativa.se .evitara a marginalização dos produtos.

Essa é uma das decisões que não foramtomadas pelo prefeito e sim pelo ConselhoMunicipal de Desenvolvimento, denominaçãode uma assembléia popular que orienta a vidaeconômica e social de Boa Esperança e na qualtem lugar cativo todas as lideranças comunitá-nas, ao lado do prefeito, do juiz de direito
gerentes dos bairros e distritos, pastores epadres das igrejas, presidentes de sindicatos eôrgaos de assessoramento técnico, entre outrosa Emater do Estado do Espírito Santo.

O êxito obtido em poucos anos resulta deuma fórmula bastante simples: cumprir a von-tade da comunidade e não a do prefeito Osistema é democrático por excelência Os lide-res que participam dos três centros irradiadoressao escolhidos por conjuntos formados porgrupos de 12 famílias e é lá que eles iniciam adiscussão dos problemas e cogitam das solu-
çoes. So os problemas não resolvidos ou maisrelevantes é que são levados ao ConselhoMunicipal de Desenvolvimento, onde as pro-postas setoriais, assim como as globalizantessão assumidas pela Prefeitura, cujo orçamento'inclusive, é adaptado às decisões desse Conse-lho. i

"Viu, Maluf, o quanto você é querido?"
iQ8o°.autor.da frase/pronunciada em março de1980 durante a festa de lançamento do PDS emSao Paulo, em que o nome de Maluf foi aclamadocomo futuro candidato à sucessão do PresidenteFigueiredo, e do o deputado Flávio Marcílio, hojeseu desencantado companheiro de chapa naseleições de 15 de janeiro do ano que vemTao enganado quanto Flávio Marcílio e ou-tros políticos que lhe fizeram coro naquela gran-de festa pedessista de São Paulo, Paulo Malufacabou praticamente alijado da disputa presiden-ciai, em que enfrentará Tancredo Neves/ JoséSarney, mas deixa no seu rastro o regime de 64 e oseu partido destroçados, realizando o due asoposições não conseguiram em 20 anos de lutaininterrupta. '
: Mas se Maluf realizou o que as oposiçõesnao conseguiram e se é verdade, como observado-res tanto a direita como à esquerda semorerepetiram que ele é um político vivo, astutomatreiro, hab.l e até inescrupuloso, onde errou"Seguramente, para a maioria, no desprezo

que votou à opinião pública, que as oposiçõeslevaram às ruas para aclamar Tancredo Neves evirar a cabeça do Colégio Eleitoral, onde eleparecia imbatfvel para os observadores menosavisados, que não viam na sua ação a força quedesagregava o PDS e, via de conseqüência, arras-tava para o fim os ideais da Revolução de 64
m i ^a ÍUa. marcha inexorável para o poder,
Prof?; e!deo° m°mento em que assumiu aPrefeitura de Sao Paulo, em 76, jogou, manobroue intimidou todos os que atravessaram seu cami-nho. Ha anos, na Câmara dos Deputados, quandoele ainda era o governador de São Paulo, diziá-seque suas conversas com os correligionários eraminiciadas invariavelmente com uma pergunta-'Qual é o seu problema, familiar, político oueconômico?

O senador biônico Affonso Camargo Netohoje engajado na candidatura de Tancredo Neves'dizia em 1980, quando ainda integrava o falecidoHP, que com Maluf o negócio é colocar as costasna parede e as cartas no peito, para ele não ver o
Mas nem todos assumiram a cuidadosa posi-çao de Affonso Camargo e suas cabeças acabaramrolando sob o cutelo com que Paulo Maluf searmou para enfrentar todos aqueles que podiamou tentaram cortar os seus passos rumo à Presi-dência da República.

. Até os mais precavidos, e nesse HruDo seincluem grandes estrategistas políticosSi omágico general Golbery do Couto e Silva nãoconheciam, nas últimas eleições indireta 
'oara

governador, o real poder de fogo de Maluf etiveram que engolir a sua vitória em 1978 Suídamente foi assimilada a derrota, que na verdaderepresentava uma grande rachadura no regfmeEnfrentando o todo-poderoso Delfim Nettoseu amigo de mais de 20 anos, Maluf diíiaTaraesp.caçar a sua parte adversária, quê AfonsoCelso Pastore, então seu secretário de Fazenda
País°'TaTT qUe maÍS entendia de ecotfoSnoPais. Faz dez anos que o Delfim não tem maistempo de estudar e faz dez anos que o PasTore só

Algum tempo depois, na execução H-, *>¦-,política de morcego - ,í orde - e ! assopra - Malufdiante da vitoria de Delfim sobre Carlos Rischbie-ter afastado do Ministério da Fazenda, emendavaa S,t^a° e, dlante de repórteres incrédulos dS
Rmoil• * ? ÍE "a° é ° melhor economista doBrasil, e o melhor economista do mundo "

Sempre minando terreno, Maluf foi abrindoas brechas para acomodar sua candidatura obtendo concessões como a do ministro da Aeronáut"ca, Deho Jardim de Mattos, que o aconselhava ao
Hn RMnp 

hecTnt0 df posição de um advogadodo BNDE em favor de uma averiguação sériasobre as operações fraudulentas do grupo Lutfal-
lei'. - Vem agora um advogado vulgar nara Hl7Pr
Í?H 

E^rMf°SSe Presidenteg demiürla oPpres,dente do BNDE por ter deixado esse advogado fX

RjoPalaçeHotel, novembro de 1984-Foto de Ivan Lima
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Abatido, Maluf inclinã-se a ™Tífe^
que maus passos levam à derrota

E Heitor Aquino, na mesma época aindatodo-poderoso secretário particular de Figueiredodizia admitir com naturalidade a postulação de
írínlp ?Tàfne-&>ÀÁ que era governador dogrande Estado de Sao Paulo, e até afirmava:

Cá/nia2Ldol,DePutados/Arquivo, agosto de 1979
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Marcílio encerra o ano legislativo
pensando em mudar-se. para o Planalto

'"¦'•-.

, - Eu, como pretendo ser membro do Direto-no, posso ate votar em Maluf, quem sabe?
Na canoa da sua candidatura ã sucessão defigueiredo, embarcaram finalmente 493 partici-pantes da convenção pedessista de agosto desteano, que sepultou as esperanças de Mário An-dreazza, um velho aspirante à Presidência daRepublica. Antes de Andreazza, outros "presiden-

ciayeis tinham sido abatidos pelo cutelo deMaluf como o Vice-Presidente Aureliano Chaves,Hélio Beltrão, Marco Maciel e Costa Cavalcanti.

r»aJf?n0S imP°tentes do que o sistema, querespeitou e apoiou o alheamento do PresidenteJoão Figueiredo, da escolha do seu sucessor ospolíticos derrotados na convenção pedessista - osque ja estavam na Frente Liberal e não compare-ceram e os 350 que acompanharam até o fim acandidatura Andreazza - também cada vez maisacossados pela pressão popular em favor de Tan-credo Neves, começaram a pular do barco de

salviS0Va 
Se sa,varam. outros ainda estão sesalvando A maioria destes aderiu a Tancredosustentando os mais diversos motivos, algunscontinuam mantendo uma posição independentenao formando nem com Maluf nem com Tancre-do Poucos parecem que vão até o fim na mesmaembarcação, como o ministro da Justiça, IbrahimAbi-Ackel, e o deputado Prisco Viana, do PDS da

Mas como em política o adversário de ontempode ser o aliado de hoje, e o aliado de h<"je™adversário de amanhã, parece cedo para que sepreveja o uturo que vão tomar os polEs qüe semantém alinhados com a candidatura, nesta ai tu-ra nem mais governista, como Maluf deixou claro
dosSennr]pmeir0,dÍSCUí:SO "a Càmara d°s SéSSdos onde espalhou chispas para todos os ladosinclusive sobre a falta de providências do Governopara cobrir os grandes escândalos financeiros

De um modo ou de outro, os políticos queforam ou ainda sao malufistas, estão com a bóiasalva-vidas à mão. Ela só está afastada do regimeadvindo da Revolução de 64, que parece definkivãmente um capítulo encerrado da nossa História.

r.

Orgâo de Mariana
volta a tocar

depois de 47 anos
nroa?6P°ÍS. de 47 anos de si'êncio, o mais antigoorgao existente no Brasi] voltará hoje a II ti?seus sons harmoniosos, para saudar o amanhecer na catedral da Sé^ de Mariana que ôadquiriu no século XVIII. Parado desde 1937somente em 1978 foi enviado à Alemanha oara
do^aesSfco^n0>tVOltand0 V6 an0S dePois quan-do já se completavam as obras de renovação dahistórica igreja mineira. "vaçao aa

A iniciativa de recuperar uma das mais
daall0d1recPãoÇadadarCU'tUr/SaCra d° Pa^ Parfiuaa direção da Cemig-Centrais Elétricas de

ÍOO mi Cí? .^«.«lobais. superiores aUSiuu mil, a Cemig ampliou a campanha em buscade mais recursos. Aderiram então a eKempresas Andrade Gutierrez, Ferrostaal Isomonte Trubomatic, Voith, Krupp Mannes"mann, Lufthansa e Mercedes Benz 
Mannes"

Em 1745, a então Vila do Carmo posterior
afoBfsoS3^ 

fd eSC°lhÍda Para a mstSoao Bispado Com o surgimento da diocese foidesignado frei Manoel da Cruz se!.primeiro

O prelado entendeu que a catedral deviasofrer uma renovação e possuir um órgão paraabrilhantar as cerimônias religiosas Iniciouentão gestões junto à Corte de Lisboa.

<;* Ho 
a^UÍSÍÇão,de V"1 órSao Para a catedral daSé_de Mariana foi determinada em 1747 por dJoão V.rei de Portugal. A escolha recaiu sobreum orgao ja existente em Portugal desde 1701

ÀPPCadP .fm Hamburgo, na Alemanha, porAKP Scnmtger, famoso organeiro barroco.

PhD 
Someníe .em 1753, entretanto, o órgãochegou a Mariana, tendo sido então inaugura"do. Schnitger produziu cerca de 160 órgãos dosquais apenas 40 ainda existem. Desses¦ fomente

Futuro Presidente
analisará projeto
Rio Porto Livre

m^n? P\°Let0a° Ri0 Port0 Livre estará total-mente elaborado no início de março do próxi-mo ano, para ser submetido ao futuro Presiden-te eleito nos primeiros dias de seu mandato. Adecisão foi tomada ontem por 25 empresários erepresentantes da Cacex, Lóide Brasileiro e deentidades de classe dos armadores e transita-nos, ao final da reunião dos membros doConselho Permanente de Comércio Exterior daAssociação Comercial do Rio de Janeiro.
_ O Conselho também aprovou a constitui-çao, na próxima reunião, dia 19, de uma comis-sao composta de técnicos e empresários emcomercio exterior, legislação tributária e políti-ca portuária, entre outros especialistas queterão a responsabilidade de elaborar até marçoo anteprojeto do Rio Porto Livre que procuraráse conjugar a outro projeto de igual porte - oCentro de Comércio Internacional no Rio, queesta sendo estimulado pela presidência da As-sociaçao Comercial do Rio de Janeiro.

A reunião de ontem do Conselho Perma-nente de Comércio Exterior da ACRJ foi presi-
Eurv FSiíííS 

d° ConSelh°- ° •"PrSStó¦ bury P. Luna, e deu continuidade ao seminárioque se realizou, durante a 3' Semana R o
Lneernn™ '• em outubro. no Copacabana Pá-lace, quando a moção de aprovação unânime áenaçao do Rio Porto Livre foi consagrada nãoso por empresários ligados á exportação eimportação, como armadores, representantes defirmas transitárias (agenciamento de cargas)da industria de construção naval e pela direto-na da Companhia Docas do Rio de Janeiro etécnicos da Receita Federal (alfândega).

F„r Jpd0S 
reconhece.m - segundo o empresário

te nyf,mii Hna 
~ qUe S-Ri° de Janeiro é rea'men-te o fun. de acesso direto de importantes áreasgeoeconomicas do País como o vale do Paraí-ba, regiões de Minas Gerais. Planalto Goiano edo Espirito Santo, que terão no empreendimen-to maiores facilidades para seu esforço deexportação e também de importação.

- O Rio Porto Livre - acrescenta - é nomomento, uma comunhão de vontades expres-sas por importantes setores comerciais e indus-tnais que ja decidiram formular o projeto queserá completo e minucioso, de modo a que opoder decisório do futuro presidente da Repú-blica possa ser exercido da forma mais rápidapossível e com plena convicção.
Se aprovado, o Porto Livre será importanteagente propulsor do desenvolvimdnto de seto-res econômicos em cadeia e propiciará a gera-çao de novos empregos, expansão de empre-sas existentes e criação de novas. Seu raio deação se estenderá além das áreas próximas atéaos países do Cone Sul - Argentina, Uruguai eChile - e também Bolívia e Paraguaiconstituindo-se num imenso portão de entradae saída de mercadorias e até em centro detransbordo de produtos destinados aos merca-dos africanos.

- Imediatamente à aprovação, dezenas deempresários do setor de comércio exterior procurarão se estabelecer junto à área do Porto
hTf' 

sfm necessidade de pesados investimentos, tanto da iniciativa privada como de setores
ISívTEt 

Ígad°S a° emPreendimento
l"ry,R Lufna.esclarece que há todas as garan-tias das autoridades portuárias do Rio de Janei-ro de que existem áreas disponíveis para a fasede implantação do projeto, não só de parte dolarmazéns das Docas como até fora da áriaprimária do Porto, o que já existe com ntarmazéns alfandegados. °S

- Para o projeto também serão atraídossetores como a indústria naval (reparos denavios), empresas transitárias, armadores, trad-dmgs e os grandes importadores e exportado-res, entre outros)- conclui o presidente doConselho Permanente de Comércio Exterior daAssociação Comercial do Rio de Janeiro f
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Editorial

A hora
da verdade

A hierarquia da Aliança Democrática
experimenta as primeiras emoções do Poder,
ao constituir a comissão de notáveis da. economia, incumbida de formular o projetoadministrativo do candidato Tancredo Ne-

S ves. Da parte política, evidentemente, cuida o
próprio Tancredo, ninguém melhor que ele
para isto.

A equipe econômica recém-nomeadá exi-
be curiosa formação ecumênica, quanto às
origens, sendo este, aliás, um dado extrema-
mente positivo. Nela têm assento alguns dos ¦
mais assíduos e implacáveis críticos do mi-
nistro Delfim Netto e sua ação no Planeja-
mento, sendo este o traço comum que os
identifica.

No caso, mais que previsível, de vencer
Tancredo Neves, espera-se e deseja-se, ar-
dentemente, todo sucesso para a nova ordem,

[ na gestão dos assuntos econômicos. A pardos interesses óbvios da sociedade, é preciso,também, que os ilustres assessores de hoje
(alguns, certamente, ministros de amanhã)K
justifiquem o discurso critico dos últimos

l cinco anos, por todos os meios de comunica-' 
ção.

Houve tempo em que alguns desses se-
nhores se revezavam em patrulha permanen-
te pelos vídeos disponíveis, atribuindo todos
os horrores da crise econômica simplesmente
à ação de Delfim. Apesar de se expressarem
em idioma um tanto hermético, chegaram a
merecer certo ibope, ao refletir o descontei! -
tamento unânime da população em face da' crise.

Assim, pelo menos de televisão - alguns
até de importantes cargos públicos - são, em
geral, bastante conhecidos os personagens,suas teses e a carga de amargura contra o
adversário comum, o já mencionado Delfim
Netto.

Agora, parece haver-lhes chegado a ho-
rá. Mas que tratem de acertar na aplicação
do remédio que, durante tanto tempo, defen-
deram para a enfermidade do paciente. Do
contrário, serão devolvidos' rapidamente àcátedra. E sem passagem pela televisão, pois
que os tempos de patrulha estão passando.

O novo combate
Ao agradecer a homenagem que lhe

prestou o PMDB do Rio de Janeiro, reunin-
do algumas das mais atuantes lideranças
políticas do Pais, o deputado Ulysses Guima-

j rães, presidente nacional do Partido, elegeui a questão econômica como preocupação cen-trai do "futuro Governo Tancredo Neves".
Apontou a formação da Assembléia Consti-
tuinte como grande acontecimento político,do próximo periodo, capaz até mesmo, se-
gundo sua previsão, de mobilizar o Pais em
maior intensidade^superior à campanha das
eleições diretas.

Ulysses acertou na mosca.
A crise econômica e a inflação consti-

tueni, de fato, a prioridade número um dos
nossos cuidados.

A Constituição de 69 não tem mais nada
a ver com a realidade dos novos tempos.

Governantes e partidos são transitórios,
mas a Constituição a ser anunciada pelaAssembléia há de ser perene, como proclamaUlysses Guimarães, ao citar o admirável¦exemplo da Constituição dos Estados Uni-

: dos, nos seus 200 anos de existência.
A atividade eventual de políticos e de

partidos, ainda no entendimento do presi-'¦ dente do PMDB, pode resultar ou não em
benefícios para o conjunto da Nação. Mas a• Constituição, devidamente adequada aos in-'¦ teresses da coletividade, é o instrumento
capaz de garantir a legítima defesa do
direito às liberdades individuais, à oportuni-
dade de trabalho, educação, saúde - enfim, o
direito elementar a uma vida mais digna
para cada cidadão brasileiro.

Mas eis que Ulysses Guimarães avança
: do campo puramente político, para realizar

j ponderada incursão no terreno do econômi-
! co. Ao alertar para as imensas dificuldades
| do próximo periodo presidencial, como des-
dobramento da crise econômica que ainda

j não foi vencida, ele fere o tema com um
equilíbrio e sensatez que a Oposição estava a
dever no particular.

I De fato é bom que os oposicionistas de
hoje se preparem com responsabilidade parao exercício do Governo, onde só caberá
.trabalhar. Ali não vale usar a retórica do
FMI, da moratória para a divida externa, c

.outros tigres de papel a que costumavam'recorrer 
quando ainda não vislumbravam a'. chance de alcançar o Poder.

Na palavra do líder principal da Oposi-
ção, a inflação é o maior inimigo. Só resta,
pois, combatê-lo. Por mais amargos sejam os
remédios a usar neste combate, como adverte
e deseja o novo Ulysses que o Poder modelou.

UtÜJHCL fttflfl. Agora, de terça a domingo

Cândido
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Diário da corte
E melhor dar do que morrer

Tempos
bíblicos

Quem conhece o Apocalipse do Otimismo? Pois ele
existe, e está existindo no Brasil.

Vejam a frase do Presidente Figueiredo no discurso
aos oficiais das Forças Armadas: "Novos tempos estão
chegando."

Vejam a frase do brigadeiro Délio Jardim de Mat-
tos, saudando Figueiredo: "Em tudo se aproxima o fim
de um ciclo.""Apocalipse now, já", mas no sentido oposto ao da
Bíblia. Substitua-se, no caso, o anúncio do terror e do
horror finais pelo anúncio das mudanças que a maioria
da Nação acredita benfazejas.

Novos tempos, novos tempos - bem que estamos
precisados deles, depois de tantas rebordosas terminan-
do em ão: inflação, recessão, desempregão, tributação,
exaustão física, financeira e psicossocial. O Presidente
Figueiredo até que conseguiu administrar um ano de
1984 que nada tem a ver com outro apocalíptico, o
George Orwell, mas apocalíptico da pesada, para valer.
Muita coisa melhorou em 198-1, para o bem do Pafs e
felicidade especial de Tancredo Neves, que já vai encon-
trar a barra econômica bem aliviada.

Na verdade vivemos'tempbs surpreendentes. Dizia-
se que Figueiredo só pensava em continuar e no entanto
é ele quem se apressa em saudar o seu sucessor, três
meses antes do final do mandato. E com que alegria,
entusiasmo e esperança! "Novos tempos estão chegan-
do." Não parece uma frase muito mais própria para a
Oposição do que para o Governo?

'
O.R.T.N.

A Polfcia de Nova Iorque desistiu de
aconselhar isso porque as feministas
ficam indignadas. Caroline Iselin mor-reu porque não deu a um crioulo de
faca: Ele ainda levou 12 dólares. Elaresistiu. Tinha 23 anos e é (era...) for-
mada em Harvard e uma moça inteli-
gente que queria ser atriz. No prédioonde o crime aconteceu, todo mundoouviu os berros de Caroline e ninguém
fez nada.

- Eu ia dar uma opinião. Mas li hoje o
pai dela no "Daily News". É um psi-
quiatra rico de Boston. Diz o dr. Philip
Iselin que b assassino estuprador não
foi socializado por uma família e escola.
Que se conhecesse Caroline em outras
circunstâncias, ela o teria ajudado. O
dr. Philip Iselin é contra a pena.de
morte. Eu também. Acho que o Estado
entrar no crime oficial é dispensável e
perigoso. E nada resolve. Mas se eu
fosse o pai de Caroline gostaria de
pegar esse crioulo e amarrá-lo e corta-
Io em pedacinhos com gilete. É prova-
vel que no meio eu não conseguisse.
Nojo. Mas eu seria incapaz de ser tão
civilizado como o dr. Iselin.

O dr. Iselin explica porque os liberais
perdem eleições nos EUA. A idéia libe-
ral de que todo criminoso é vítima de
miséria não resiste à menor análise.
Acho inconcebível que alguém mate
uma estranha porque esta lhe recusou
sexo. Seria mais aceitável que matasse
uma conhecida e amada. O crime pas-sionàl é compreensível (não perdoável).Esse crime seco e impessoal é diferente.
Pela tese dos liberais, todos os crimino-
sos seriam pobres. E os ricos seriam
virtuosos. O idiota Foulcault chega per-to de sugerir em "disciplinar e punir"
que é exclusivamente a dominação declasse que categoriza o crime como não
político e assim "cria" o criminoso
comum.

Eu hoje ia escrever sobre a "Mãe
coragem", que vi pela Royal Shakes-
peare Company. A morte de Caroline
me trouxe "às pressas" a Nova lor-
que... .

- Sou o único jornalista que vocês
leram de qualquer nacionalidade que

Paulo Francis
De Nova Iorque

disse que a recuperação econômica de
Reagan era fajuta. Agora que ele foi
reeleito, todo mundo diz. Por Cr$ 500
que vocês pagam por este jornaldeve ser "gratificante" 

(não descreverei
o que me passou pela cabeça sobre o
pobre dr. Iselin citado acima. Uso a
palavra "gratificante" como insulto) ter
a informação correta.

O filme "1984" faz uma injustiça- a
Orwell. Transforma o livro todo num
filme de horror. Não há os comentários
de Orwell sobre a técnica de dominação
pelas comunicações e pelo manuseio do
passado e do presente. Pobre Orwell.
Ele era extremamente inculto. O exem-
pio mais comentado da tortura do "he-
rói" Winston Smith pelo vilão 0'Brien
(o último papel de Richard Burton quenão tem muito a fazer e faz admirável-
mente) é a história que dois e dois não
são quatro. O fato é que não são em
termos filosóficos. É uma convenção
facilmente desmontável por filósofos de
Bertrand Russell a Wittgenstein. O cu-
rioso é que outro dia mesmo reli um
ensaio de Russell em que ele usa preci-samente o dois e dois para mostrar isso.
O ensaio é contemporâneo de Orwell.
Mas ele só parece ter lido jornais e
revistas e alguns livros políticos meno-
res e literatura. Não há em toda a obra
dele a sugestão de que tenha lido Marx
ou Russell ou qualquer outro dos gi-
gantes do pensamento moderno. E há
aquela coisa curiosa de que fala sempre
de "campos de concentração". Nunca
menciona os campos de extermínio.

O diretor de "1984" criou um caso
dos diabos por causa da música do
filme de "Eurythmics". Acha porcaria.
Diz que o produtor impôs. É claro que é
ridículo pôr um rock manso chamado
"Sex crime" no meio da alegoria de
Orwell. Mas o filme é tão sombrio e frio
que qualquer ruído nos distrai satisfato-
riamente. O diretor é Michael Radford.
Imagino que tenha estado no Brasil
vendendo o filme. Notem que não me
arrependo de ter visto. Acho insuficien-
te.

Me diverti muito com "Loot" em
Londres. É uma das peças de Joe Orton

que morreu aos 34 anos de idade assas-
sinado pelo amante. Orton tinha gênio.Depois reli "O que o mordomo viu". É aúltima dele. Se aproxima de Oscar Wil-
de (se não houvesse censura). "Loot"
quer dizer saque. Por que não se faz
mais Orton no Brasil? São peças de 6 ou7 personagens e certamente "contes-
tam as estruturas" e são de morrer derir.

No avião de volta li dois romances
(um é novela) de Muriel Spark: "Not todisturb" e. "The Mandelbaum Gate". Éo sétimo que leio dela em sucessãoNinguém me diverte mais. O" romancemoderno mais engraçado que li este
ano é "Loitering with intent".

E bom escrever numa língua viva e
que corre mundo. É possível até serescritor sério e ganhar dinheiro.

Um filme extraordinário é "Um do-
mingo no campo" de Bernard Taver-
nier. E o elogio da mediocridade honra-
dá. E a história de um pintor acadêmico
que é colhido pelos impressionistas e
não se adapta ao novo estilo. Se sabe
fora da onda mas continua produzindocom toda honestidade. Quando vejoesse tipo de filme, chego a acreditar quecinema seja arte.

Se come por metade do preço em
Londres em relação a Nova Iorque.
Aqui as facas matam gente decente
como Caroline Iselin e entram no nosso
bolso para nos tomar o dinheiro. Está
por 7 dólares um mísero hamburger. A
cidade bate os recordes de gente sem
moradia. Havia 17 mil entre os acolhi-
dos (há os não) pela Prefeitura quandocheguei.. O "Financial Times" (um jor-nal conservador honesto) comparou
outro dia Reagan ao presidente Hoover.
E o senhor da grande depressão de
1929.

Vejo que Maluf está às esquerdas
propondo diretas já e chamando o Go-
verno de autoritário. Não entendi. Mas
se alguns dias em Londres me trazem ochoque de Nova Iorque é pedir demais
que eu também entenda simultânea-
mente o Brasil. Talvez eu esteja enga-
nado e os "desconstrucionistas" semsaber estejam mais próximos da reali-dade do que meu racionalismo empíri-
co. Eta ferro!

A restauração do
organismo eclesial

O extraordinário progresso no campo
das comunicações sociais requer de nós
uma crescente capacidade de discerni-
mento. Caso contrário, somos conduzi-
dos a desvios funestos. Abstraindo da
boa ou má fé, a exigência de um espíri-
to crítico se impõe, para identificar a
parcela de verdade ou de erro no que éveiculado. Tal necessidade aumenta
quando a transmissão de assuntos ecle-siásticos é feita por um leigo na matéria
ou passa pelo crivo de ideologias.

Um exemplo: conhecido jornal cato-
lico da França, na edição de 30 de
outubro último, divulgou a entrevista
do padre geral da Companhia de Jesus
ao The New York Times de 28 do
mesmo mês, logo difundida na impren-
sa mundial. Nela, ele se declara decep-
clonado pelos "aspectos negativos da
posição romana concernente à Teolo-
gia da Libertação". Tenho em mãos a
fotocópia do mesmo periódico parisien-se, de 1-2 de novembro seguinte, com
um desmentido formal. Dissera exata-
mente o oposto.

Estudos e notícias religiosas estão a
reclamar dos fiéis uma atitude pruden-te para separar o joio do trigo.

Trago hoje três temas que eviden-
ciam a exigência de um exame paradistinguir o certo do errado.

O primeiro são os variados movimen-
tos pela paz e sua conotação política. A
concórdia entre os homens é uma idéia'
profundamente cristã e exerce um na-
tural fascínio nas massas. Essa resso-
nância na sensibilidade popular consti-
tui, por si, uma força que, bem orienta-
da, produz efeitos benéficos; educar o
homem para se contrapor à guerra. A
deficiência está na facilidade de ser
utilizada em proveito de outras finali-
dades. Vê-se, então, claramente, a im-
portância do discernimento e a cora-
gem de um cristão se opor às manipula-
ções em favor de propósitos antagôni-

Dom Eugênio de Araújo Sales
cos aocristianismo. Por isso, o "inocen-
te. útil" é mais pernicioso ao bem co-
mum que o adversário a descoberto.

O segundo tema, para exemplificar, éa opção socialista, acobertada pelo jus-to anseio de justiça social. Todo ofracasso, enorme, dos regimes comunis-
tas é diluído habilmente por uma inteli-
gente, embora falsa, argumentação.
Busca-se ardilosamente no Evangelho
adredemente interpretado, justifica ti-vas para opções inaceitáveis ao cristão.

Após identificar as deficiências denosso quadro global com o "sistema", osocialismo é apresentado como a solu-
.ção preferível. O mais grave é que isto,
por vezes, é feito abusivamente sob onome da Igreja, enquanto toda a sua
doutrina social é submetida a certo
silêncio.

O terceiro exemplo, diante da neces-
sidade imperiosa, hoje em dia, do dis-
cernimento para enfrentar o avanço do
erro me ocorre com a recente entrevis-
ta do cardeal Josef Ratzinger a uma
revista católica italiana. Ele aborda as
origens da crise religiosa, neste período
pós-conciliar. Diz o cardeal: "Esperava-
se uma nova unidade católica e, pelocontrário, se caminhou para uma divi-
são que - para usar a expressão do
Papa Montini - parece passar de uma
autocrítica a uma autodestruição" ("Je-sus", novembro de 1984, pp. 70 e ss.)."Nesses vinte anos, cresceram, no inte-
rior da Igreja, as forças latentes carac-
terizadas por aspectos agressivos, cen-
trífugos, por vezes irresponsáveis; e no
exterior, uma ideologia liberal radical,
do tipo individualista, de um racionalis-
mo e hedonismo". Uma falsa preocupa-
ção com a autonomia dos homens colo-
ca em segundo plano os direitos da
verdade divina. "Por 'restauração' en-
tendo a .busca de um novo equilíbrio
depois dos. exageros de uma abertura
indiscriminada ao mundo e de uma

interpretação excessivamente positivaao espírito agnóstico e ateu; então, sim,essa restauração é desejável e, aliás, jáestá em execução."
Há um enfraquecimento da Fé emDeus. Ele é aceito em uma relação deamizade e não em sua condição trans-cendental, Pai onipotente, Criador.
O outro ângulo da dificuldade está nanatureza da Igreja, que não é um proje-to humano, sociológico mas sobrenatu-

ral. Em decorrência, surgem desvios nocampo dogmático e ético. Aqui se in-cluem certas teologias da libertação
que se orientam para uma interpreta-
ção sócio-econômica, com risco deenveredar-se para "uma interpretação
política da Fé".

Também a questão se apresenta no
distanciamento de uma compreensão
da Escritura Santa conforme ela é ensi-
nada pelo Magistério.

> Em resumo, nesse período pós-conciliar, de extraordinária riqueza, ai-
guns buscam esclarecer'a verdade docristianismo, antes no natural que nodivino. O Cardeal Ratzinger não é pes-simista. A existência dolorosa desses
problemas e a atuação de forças centrí-fugas não se originam do Vaticano IImas de uma falsa compreensão do mes-mo. Felizmente, caminhamos para umarestauração de todo o organismo ecle^sial.

Estas considerações sobre a atual
problemática estão a exigir, por partedos fiéis, um espírito crítico diante denotícias e comentários sobre a matériaNestes três exemplos - movimentos
pela paz, desvios no atendimento aos
autênticos anseios de justiça social e
crise da Fé - se evidencia o imperioso
dever do discernimento. Assim, alcan-
çaremos o objetivo do Concilio: uma
Igreja renovada, a serviço dos homens,
segundo os critérios instituídos porCristo.

. *

O dito
há um ano

(8.12.83)
"Cuba é mais importan-

te para o mundo do que os
Estados Unidos e o Brasil
juntos."

(Fidel Castro, aos integrantes de
uma delegação parlamentar brasi-
leira em visita a Havana; no Esta-
do de S. Paulo.)

"O Brasil está falando
fino nas negociações dadívida externa. O País pre-cisa falar grosso."

(Hélio Beltrão; no Estado de SPaulo.)
' "Por mais desorganiza-

do que seja o sistema fi-
nanceiro internacional na-
da justifica os 200% de
inflação, senão a inépcia
para combatê-la."

(Mário Henrique Simonsen; no
Estado de S. Paulo.) % '

I
"Fotografa agora e pu-blica no seu jornal. Vocês

só publicam foto minha
com o dedo no nariz. Va-
mos, fotografa."

(Presidente Figueiredo, "quase
apoplético", dirigindo-se - com o
dedo próximo ao nariz - para os
fotógrafos que documentavam seu
encontro com o Governador do
Acre, Nabor Júnior, no Palácio do
Planalto; no Estado de S. Paulo.)

"A velha desculpa de
que não estamos em con-
dições de viver uma de-
mocracia não corresponde
â realidade."

(Eduardo Portela; na Folha de SPaulo.)
"O Governador falhou,

mas Deus vai iluminar seu
coração."

(Dona Catarina, mãe do deputa-do Agnaldo Timóteo, a respeito dabriga de seu filho com o governa-dor Leonel Brizola; na Ultima Ho-ra.)
"Ele está muito mal as-

sessorado." -
(Deputado Mário Juruna, sobre

o governador Brizola; no Globo.)
"Secretário, a gente jáchega aqui morto. Ainda

tem uma voltinha?"
(Fernando Villas Boas, do blocoFlor da Mina do Andara í, ao secre-

tário de Turismo Nestor Rocha,sobre a voltinha sugerida porDarcy Ribeiro, na Praça da Apo-teose; no Globo.)
"O sr. Didu de Souza

Campos desfilava ontem
elegantemente pela Rua
Santa Luzia, no Centro,
calçando um pé de sapato
preto e,outro marrom."

(Coluna do Zózimo; no Jornal
do Brasil.)

"O PDS aceitar eleições
diretas é um absurdo."

(Delfim Netto; no Jornal do Bra-
sil.)

"Fizemos o que a Nação
clamava, no tempo pró-
prio e em condições extre-
mas."

(Presidente Figueiredo, em dis-curso durante almoço de fim deano com 123 oficiais-generais; naFolha de S. Paulo.)
"Somente um nome de

consenso e com uma vida
pública inatacável poderádar ao PDS a vitória no
Colégio Eleitoral."

(Leitão de Abreu; no Estado deS. Paulo.)
"De nada nos en vergo-

nhamos."
(Presidente Figueiredo, sobre aRevolução de 64; na Folha de SPaulo.)
"Até janeiro de 85 mui-

ta água vai rolar debaixo
da ponte."

(Lufe Carlos Prestes; na Folha deS. Paulo.)
"Diretas para a Presi-

dênciasó em 1991."
(Almirante Maximiano da Fon-seca, Ministro da Marinha; na Fo- '

lha de S. Paulo.)
"Estou na boca de espe-

ra."
(Magalhães Pinto, a respeito desua posição quanto à sucessão pre-sidencial; no Globo.)
"Posso obter muito

mais votos no PMDB do
que a oposição no PDS."

(Paulo Maluf; no Jornal do Bra-
sil.)

l
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Ultima Htfia
Para enfeitar a mesa de Natal ü

Agora, de terça a domingo sábado, 8 de dezembro de 1984
.m

Gloria Alvarez
¦ Umasugestão simples e de muito efeito, execu-tada com flores artificias é a que Mercês Gouvêacriou para enfeitar mesas no dia de Natal. Partin-do de um motivo exclusivo (um decalque holan-dês) que ela imprime às porcelanas que pintajuntamente com Cynthia Carneiro, a artesã mon-tou um arranjo alto em torno de uma vela,também feita artesanalmente - por Cynthia Fi-

gueira de Mello e Maria Clara Martins,'especialis-
tas no assunto.

O material básico para começar é um círculode isopor de 24 cm de diâmetro com uma aberturano centro que caiba a base de uma manga de velade sete.dias; papel camurça verde para forrar estabase; a própria manga da vela de sete dias; umavela branca bem alta; cedro (desidratado ounatural, pintado com spray verde); papel crepom;arame fino; espetos de churrasquinho; cola; alica-te; tesoura; flores; e folhagens de pano: bico-de-papagaio, edelweiss, folhas de azevinho e duas
pinhas grandes.

Prepare inicialmente a base cobrindo o isoporcom o papel camurça, adaptando a vela à manga eesta à base. Depois cuide das flores, folhagens e'
pinhas arrematando os galhos com os espetos dechurrasquinho. Amarre-os primeiramente comarame e depois cubra-os com tiras de papelcrepom.

Finalmente, monte - em torno da vela -
espetando no isopor e colando com durex emvolta da manga as pinhas, as flores e folhagens.

Para quem gostou da sugestão, mas não temtempo para fazê-la, Mercês Gouvêa aceita enco-mendas nêo só do arranjo (Cr$ 240 mil), comotambém dh porcelana decalcada no mesmo moti-vo natalino (cada prato raso a Cr$ 35 mil desobremesa a Cr$ 30 mil; de pão a Cr$ 25 mil). Ostelefones são: 226-2314 ou 265-5618.

Foto de Gerson Perez

Fotos de Avanir Niko
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Bombons de chocolate ou de frutas secas, arrumados em caixas colori™enfeitadas com motivos natalinos, funcionam como simpáticos presentes

Depois de preparada a base, é hora
de colocar as flores e folhagens

Eis o material necessário
para montar o arranjo

Pronta, a sugestão de
Mercês Gouvêa fica assim

Biscoitos e bombons:
delícias de Natal que

também são presentes
Rose Esquenazi

Quem não gostaria de ganhar uma caixinha bem
decorada e cheia de biscoitos de aveia com especiarias,
bombons de chocolate ou bombons de frutas? Seguindo
as receitas da professora de culinária Gracia Wenia,
você prepara essas delícias facilmente e ainda ganhaelogios. Para quem prefere comprar, anote o endereço-
Figueiredo Magalhães, 226/301.
Bombons de chocolate
200 gramas de chocolate amargo
1 colher(sopa) de gergelim branco
Papel de alumínio
IVIodo de fazer

Derreter 200 gramas de chocolate amargo e deixaresfriar completamente. Juntar 1 colher de sopa de
gergelim branco ligeiramente torrado. Misturar bem eencher as forminhas próprias de fazer bombons. Colo-car no freezer ou no congelador, tampando com papelde alumínio, durante- 20 minutos mais ou menos.
Retirar e desenformar. Arrumar em forminhas de papelé pôr na caixa de bombons que você compra pronta oumesma faz.
Bombons de frutas
250 gramas de frutas secas (tâmaras, passas, damascos.tigos secos e ameixas)
3 a 4 colheres (sopa) de vinho tinto doce
canela, cravo e noz-moscada a gostoaçúcar mascavo (facultativo)
Modo de fazer

Fazer bolinhos com as frutas picadas e que játoram temperadas com o vinho. Os bombons são dotamanho de uma noz e podem ser enfeitados com
passas, gergelim branco ligeiramente torrado na frigi-deira, tamaras, damascos e ameixas, sendo que os trêsúltimos enfeites são feitos como o tradicional olho-de-sogra.
Biscoitos de aveia e especiarias
3 ovos

1 xícara de óleo
xícara de aveia

112 xícaras de farinha
1 xícara de açúcar

6 colheres (sopa) de germe de trigo
Cravo, canela e gengibre em pó, a gosto
Modo de fazer

Misturar os ovos, o óleo, a aveia, a farinha, oaçúcar, o germe de trigo e os outros temperos. Com asmãos molhadas, formar os biscoitos que se assam emtabuleiro não untado. em forno médio.

Pousada das Rocas-Marina Porto Búzios
apresentam—CLÁUDIO CAVALCANTI

EM

Para Matar
de Frederick Knott

Tukanos ganham gramática própria
Teresa Tavares

MARIA LÚCIA FROTA - ROGÉRIO
FROES. - MARCOS WAINBERE -
ELCIO ROMAR
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TEATRO:

Nelson Rodrigues
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Direção
CLÁUDIO CAVALCANTI

Apresente este recorte na bilheteria
Ultima Ma PAGA A METADE J

De norte a sul do País, as comunidades indígenasnao aceitam mais que o seu território seja invadido
pelo branco. Isto se percebe facilmente, e não sóatravés do recente episódio em que os índios da tribodo cacique Raoni se rebelaram contra o desrespeito nademarcação de suas terras no Xingu. Há também aoposiçaodos maturarás à entrada em sua aldeia, no nédo Pico da Neblina, de professores mandados lecionarportuguês para as suas crianças em março. Só lhespermitirão a entrada se aprenderem, primeiro a escre-ver e ler a sua língua, o. tukano - e o Governo doAmazonas acatou exigência.

A Fundação Escola de Serviço Público do Rio deJaneiro, teve de reformular o concurso para o magisté-
rio público do Amazonas, que lhe caberia organizar, eteve de exigir condição básica: a de que os professores
que forem para a tribo sejam nativos de lá, com bonsconhecimentos de português. Dessa maneira, poderãoensinar aos índios maturarás a escrever o seu idioma
sem que precisem freqüentar um curso de tukano,
antes de irem lecionar na tribo.

A transmissão do português através dos filhos efilhas da tribo produzirá impacto sobre a cultura bemmenor se imposta por estranhos ao seu meio Alémdisso, se os professores poderão tirar partido dosensinamentos gráficos da sua língua, os índios também
poderão tirar vantagem do que lhes for ensinado de
português, garante a lingüista da Funai, Ruth Wallacede Garcia Paula.

Ela entende que os índios podem se defendermelhor dos brancos sabendo português. E acrescenta
que assim a coisa pode ser feita de maneira limpa: "Isso
é o mínimo que a cultura do branco pode fazer pela doíndio para compensar a destruição que exerceu sobreesta".

Não discorda, entretanto, do sertanista Orlandovnias Boas, quando diz que o índio só sobrevive dentroda sua própria cultura. Apenas considera o fato de serna atualidade praticamente inevitável a destruição dacultura indígena. Por isso, acredita necessária a criaçãode mecanismos para retardar esse processo ou atémesmo estacioná-lo.
Vê então com boas perspectivas a entrada desses

professores dentro das aldeias dos maturarás. Temcerteza que eles não vão destruir mais sua cultura, mas
que irão ajudar os índios a se prepararem para um

maior contato, "que no futuro será inevitável" Masressalva que o processo de interiorização do brancoimpede que se isole o índio dentro de uma redoma devidro.
Ruth lembra que, por falta de preparo, as tribossituadas a margem da Transamazônica quase foramdestruídas quando da construção da rodovia. Com esseaprendizado, no mínimo se está adequando o índio auma nova situação que, mais cedo ou mais tarde teráde enfrentar.
Este trabalho tem uma dupla função. Primeiro, acultura se preserva, pelo menos graficamente. Com aconfecção de uma cartilha, feita pelo padre CasimiroBeksta, que trabalha na área do Amazonas, paraensinaros>maturarás a ler eescrever,tem-se um roteiro

básico do seu idioma. Assim foi feito com diversas
culturas indígenas que atualmente só são conhecidas
através das cartilhas que foram deixadas, pois as tribosdesapareceram. Ruth cita o exemplo dos tupinambás
da época do descobrimento. "Não restou um só repre-sentante para contar oralmente a sua história".

Outro ponto destacado é o da-forma de organiza-
çao du cartilha. O manual seguiu as necessidadesbásicas a serem preenchidas por quem vai ensinaralguém a ler e escrever: a de se usar exemplos de
palavras que tenham relação com a cultura do povo deforma a facilitar a assimilação. Desta maneira pode-seencontrar logo na primeira página da cartilha a palavrabeija-flor escrita em tukano (mimi).

O trabalho de preservação gráfica do idioma indí-
gena é feito de forma semelhante pela própria RuthWallace. Ela vai até as tribos, como a dos guaranis,com os quais trabalha no momento e transcreve foneti-camente as palavras da aldeia em questão. Em seguida,faz um estudo fonológico da língua daquela naçãoindígena, e assim produz uma espécie de dicionário
para os monitores. Eles vão lá e, como já sabem alíngua daquele povo, podem ensinar mais facilmente o
português.

Todo esse trabalho é antecedido, entretanto, pelachegada dos sertanistas, que fazem os primeiros conta-tos com os índios. A finalidade é tanto a de preparar oíndio para enfrentar o branco, como também a deconseguir armazenar graficamente toda a cultura deum povo para que se tenha no futuro pelo menos o
conhecimento de como eles falavam.

A CRITICA CONSAGROU:
Beatriz Segall dá um verdadeiro
show de técnica a serviço da
emoção.

( Flávio Marinho - O Globo)
Com uma equipe profissional
que conseguiu desenvolver
trabalhos ricos e generosos,
sérios e sinceros, EMILY está
seguramente, entre as melhores
montagens que assistimos
este ano.

(Maksen Luiz -J.B.)
Beatriz Segall. iluminada,
magnífica, nos dá uma
esplendorosa Emily.

(Wilson Cunha - Manchete)

João Batista Pinheiro apresenta

Beatriz Segall
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 Rua Joana Angélica, 63 - Tel.: 227-9882

Direção:

MIGUEL FALABELLA
Tradução: Ma. Julieta Drummond de Andrade
Cenário: Maurício Sette
Figurino: Kalma Murtinho
Iluminação: Aurélio de Simoni
Trilha Musical: Antônio Mecha
Programação Visual: Valério Rodrigues
Fotografia: Alair Gomes
Diretora de Produção: Arcy Quinhões Audi

de 4a a 6a : 21:30 - sábado:
5as : vesperal às 17 hrs.
domingo: 18:30

19:00 e 21:30

HOJE O MELHOR
PROGRAMA É FICAR

NA MANCHETE
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=f~ 12:00
AGRICULTURA

DE HOJE
Direção:

CARLOS ALBERTO SANTOS

VOCÊ E A
INFORMÁTICA

Tema de hoje:
O COMPUTADOR NA

INDÚSTRIA

21:15
Santa

Marta Fabril
Direção:

GERALDO VIETRI

22:1S
SALA VIP

ENSAIO DE UM
ASSASSINATO
Com Robert Preston

e Lyn Redgrave

00:15
DEBATE EM
MANCHETE
Com o Presidente do Centro Comercial de SP
GUILHERME AFIF

Direção geral: ARNALDO NISKIER

ágE

REDE MANCHETE
Televisão de primeira classe.

CANAL 6 - PARA 0 GRANDE RIO UHF CANAL 20

Apoio
Cultural da sua:

Caderneta
de Poupança
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; Eduardo

Mascarenhas
Os silos

da paixão
"Mas você só vive me co-

brando. Reclama de tudo, briga
por qualquer coisinha, nada a
satisfaz. Quando a gente come-
çaa conversar, na segunda fra-
se já começa o clima de discus-
são e bate-boca. Parece até quecircula adrenalina o tempo to-
do pelas suas veias. Não, adre-
nalina não. O pavio é tão curto
e a explosão tão forte que pare-ce que circula mesmo é trini-
troglicerina. Assim eu não
agüento mais. Você não enten-
de que eu tenho mil coisas parafazer, tenho um projeto de vi-da, tenho sonhos a realizar enao posso parar a minha vida
por você!

| É engraçado, você também éi uma pessoa cheia de projetos,sonhos e afazeres. Sempre meadmirou sua garra e disposi-•ção. Mas de uns tempos para cá
;.você regrediu, está desmotiva-
fda para tudo, só pensa em mim.
;Isso já não me homenageia
vmais. Não é amor de mulher, de
;gente grande. É amor de crian-
xinha que vive em função de
.estar enfim sós com sua mãe.

Você não entende? Isso não é
gostar, é carência, braba. É
uma eterna boca aberta, sem-
pre faminta. Nada a sacia. Se a
gente passa uma noite gostosa,
juntos, você se acalma, mas
logo no dia seguinte a goelatica larga outra vez.

E o incrível é que você sabe
que você gostou e gosta demim e eu de você, exatamente
porque, éramos pessoas inten-
sas, extensas e ativas. Se eudiminuir minhas atividades eunão serei mais o homem quevocê ama. Você não percebe acontradição?

. Reconheço que nesses oitomeses minha vida tem andado
;superapertada. Parece que caiu
um caminhão de solicitações
sobre a minha cabeça. Não te-
nho podido ficar junto com vo-
cê o tempo que ficávamos anti-
.gamente. Mas tempo não é algo.
.que se mede apenas por relógio.'Não é só quantidade. Existe um
tempo qualitativo. A qualidadeconta e você parece não ser
mais capaz de sentir isso.

» Você se irrita até quando po-nho musica na vitrola, músicas
:de amor. Coloco-as para você eisso não a emociona. Você dei-xou até de ser minha compa-
Cheira. Você não torce mais
por mim. Não vibra mais por•minhas realizações. Aliás, vibra
sim, com vibrações negativas e•baixo astral. Me passa a sensá-
Çao de que você está torcendo
contra. Assim como é que eu

. vou poder amá-la? Vou acabaré sentindo mais prazer estandolonge de você. Sei lá, você de-
veria fazer análise.segurar mais .sua cabeça, conviver melhor
com essa carência. Você não
J. iz nada?"
'f* "Digo sim. Tudo que você
{está falando é verdade. Estou
jpie sentindo desagradável, irri-
jtadiça, carente, mal-amada.
fjvleu entusiasmo pela vida
iesmaeceu-se e quase vivo em
jfunção de você. Como uma
criancinha. Você coloca uma
jmúsica na vitrola, me irrita
Fico pensando: "Lá vem ele".
Ao invés de viver o amor, prefe-re cantar o amor. Torço contra
seus negócios. Seu entusiasmo
me deixa enciumada. Sua felici-
dade me infelicita. Cheguei a
pensar que .estava regredida
precisando de um psicanalistaMas não estou não. Esse papo de .
tempo qualitativo não dá mais.
Quero é presença física, concre-
ta. Quero é vibrações líricas e
amorosas comigo. Mas não porbeijinhos pelo telefone ou carti-
nhas de amor. Quero é tempo
de relógio sim.

| Eu não estou voraz e de goe-Ia larga, como você diz não. Eu
estou é carente mesmo. Estou
faminta, famélica, desnutrida.
Se meu-sentimento pudesse ser
fotografado eu já vejo a minha
imagem. Seria aqueles escom-
bros da Etiópia. O corpo da
gente não precisa de comida?
Pois nossa emoção também. E a
única coisa que a alimenta é a
energia embevecida que vem
daquele que nos embevece. I
não pode ser na base da homeo-
patia. Agora não. Agora eu es-
tou no CTI da emoção. Preciso
cuidados especiais. Soro de gli-cose e de doçura na veia. Não
há análise que dê jeito nisso.
Ou eu busco um novo amor ou
você terá de me alimentar. Me
alimentar até meus silos fica-
rem novamente cheios. Aí eu
voltarei a ser farta generosa,
mansa, serenamente fogosa co-
mo eu sempre fui. Renascerá
meu interesse pelas coisas da
vida. Preencha porém primeiro
os meus silos da paixão".
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inilm De tudo para passar roupa
Amaro dos Santos, em- ma "T-lva Amaro dos Santos, em

pregada doméstica da Zona Sul,
acha que "passar a ferro nãotem ciência". Hoje ela gostadesse serviço mas lembra que,
para aprender, chegou até a
apanhar da madrinha. Naquela
época, há 40 anos, os ferros
eram pesadíssimos e funciona-
vam à base de carvão. Qualquerhesitação e a roupa ficava pretaou a passádèira. se queimavaperigosamente.

Felizmente muita coisa mu-
dou. Mas ainda assim -segundo
a pesquisa Profissão: Prendas
Domésticas - realizada em 1980
pela agência de propagandaMcCann-Erickson - o trabalho
que as mulheres mais detestam
numa casa é justamente passarà ferro. E os fabricantes pare-cem saber disso muito bem, poisas novidades pululam no mer-
cado. Tábuas sofisticadas que
permitem que se trabalhe senta-
do; ferros a vapor, com spray e
que também funcionam a seco;
suportes de parede; forros me-tafizados que mantêm o calor,
são os lançamentos recentes pa-ra esse serviço doméstico.

Os modelos de ferros mais
simples - com fio em separado e
sem qualquer tipo de regulagem
de temperatura - estão sendo
substituídos pelos automáticos
que não dão choque e nem pro-vocam pequenas explosões. Os
mais modernos são a vapor, e
com dispositivas que espirram
água, leves e arrojados, que mo-
lham a roupa suavemente en-
quanto deslizam pela tábua. Os
das marcas Piace e Burmat são
portáteis, sendo que o primeiromodelo permite manuseio hori-
zontal e vertical, dispensando o
uso de tábuas de passar. Os dois
são excelentes para viagens.

O ferro automático mais so-fisticado é o da G.E., com três
modelos: um deles alçm de pas-sar a seco e a vapor, tem spray,
espirra água e tem autolimpeza
automática. O fio - segundo o
fabricante - "não queima, não
quebra, não torce e não desfia".
Existe ainda alguma diferençano peso e no preço. (O mo-
demo é mais leve e mais caro).

No tempo em que lva apren-dia a passar a ferro, era precisousar a mesa da sala, d quedificultava bastante o trabalho
e aumentava as dores nas cos-tas. Agora existem tábuas paraqualquer tipo de orçamento-
umas com pés de madeira; ou-trás com pés de ferro que têmde três até 13 regulagens de
altura. Todas são desmontáveis
para não ocupar ps apertados
quartos de empregada e com
uma quina, para fazer o serviço
mais difícil.

Outra comodidade são os for-ros de tábuas que já vêm pron-tos. Existem cinco tipos: um dealgodão branco, um outro mais
grosso para ficar entre a tábua
e o tecido branco. Os últimos
lançamentos são os aluminiza-
dos que conservam a tempera-
tura na tábua, fazendo com quea roupa seja passada por cima e
por baixo ao mesmo tempo. Me-
nos trabalho, maior comodida-
de e economia pois diminui otempo do ferro ligado. O modelo
de forro metalizado com furi-
nhos é da Vulcan e funciona
assim: com uma esponja ume-
decida, molha-se o forro que vaireter a umidade, passando paraa roupa que não precisa sermolhada com um pano ou spray
do ferro. E o modelo da Novita,
sem furos, que também retém o
calor na superfície mas não po-de ser molhado. O Prá Passar,
da Novita, funciona até como"tábua de passar", diz o fabri-
cante, e também é feito emtecido aluminizado.

Nos supermercados e seções
especializadas dos grandes ma-
gazines encontram-se os sprays
em aerosol que prometem "rou-
pas com caimento impecável efacilidade ao passar. "Apenas
uma marca pode ser recarrega-
da-éo Fabulon, da Atlantisclo '
Brasil. As outras - Pride da
Johnson, o Passe Bem da Sin-taryc do Brasil e também ummodelo do Fabulon - são des-cartáveis.

É claro que ninguém precisaapanhar para aprender a passarroupa. Mesmo com ferro sim-
pies e uma tábua convencional

pode-se fazer um bom trabalho
Paciência e calma são funda-mentais. Veja adiante alguns
segredos da exímia passadeira
que é hoje a nossa consultora
lva dos Santos.
Camisa social - Umedeça a ca-misa por igual com um paninho.
(Se você tiver um ferro comspray ou a vapor, dispense essecuidado). Não deixe o ferro fi-
car muito quente. Comece pelapala pelo lado de dentro docolarinho e depois passe o aves-so. A seguir, a faixa dos botões- por dentro e por fora - e afaixa das casas. Dobre a manga
de um jeito que não crie vincos-passe uma manga década vez.Abra os punhos e passe primei-ro por dentro e depois por fora.
Dobre o outro lado da manga,
acompanhando a pala. Use a
ponta da tábua para facilitar
Em seguida, vá para frente dacamisa - para ajeitar puxe otecido debaixo da manga e pas-se. Vá para as costas, acompa-
nhando a costura da pala. Eagora dê os retoques finais.
Engomar - Dissolva uma colher
(sopa) de maisena em Vi litro
dágua fria, mexendo para não
criar caroço. Coloque um poucod água fervente e acabe de me-
xer. O mingau que se formou
será misturado em dois litros deágua fria, colocados num balde.
A goma fica rala e a roupa
ainda úmida, deve ser imersa
ali. Coloque-a para secar um
pouco e ainda úmida passe aroupa.
Casimira - Este tecido não ad-
mite receber o calor do ferro
diretamente. Assim molhe um
pano branco e coloque em ei -
ma da roupa.Passe com ferro
bem quente.
Calça comprida - Vista a calça
pela parte mais larga na quinada tábua. Passe e vá girando.Dobre em vinco. Passe o lado de
dentro de cada perna e, só de-
pois, o lado de fora.
Vestido - Passe primeiro a partede cima que deve estar colocada
na quina da tábua. Vá girando e
passe em toda a volta. Depois
puxe o vestido para cima.

O que existe
no mercado

Ferros
G. E. - ferro a vapor, a seco,
com spray e dispositivo auto-
mático de limpeza. Leve e auto-
mático, Cr$ 52.000. A vapor e
com espirro d'água acaba de
chegar ao mercado consumidor
G. E. - ferro a vapor e seco.
Automático. Mais pesado do
que o modelo anterior, Cr$20.900.
Boa viagem-superportátil, Cr$
39.000.
Piace - só a vapor. Com volta-
gem dupla funciona na horizon-
tal e vertical.
Dispensa tábua de passar CrS29.000 *
Walita - automático. Cr$ 32.000Burmat - só funciona a vapor.
Leve e portátil.
Vaporiza -a vapor, Cr$ 19.000
Capas
De algodão da Lenox - branco.
Pode ser utilizada em qualquertábua.
De algodão grosso da Forroze-
ne - para ficar entre a tábua e a
capa branca.
Pegue Passe da Novita - forrometalizado que reflete calor Aroupa é passada uma única vezModelo especial para tábua emesa, CrS 12.900.
Passe fácil da Vulcan - tecidometalizado com furinhos queguardam a umidade passandoimediatamente para a roupaCrS 23.900. P
Pra Passar da Novita - apoiotérmico para passar, Cr$ 3.900.
Suportes
Krik*s - pode ser instalado na
parede facilitando o trabalho eevitandoacidentes. CrS 12.990. %

Tábuas de passar
Paula - pés de ferro e de madei-ra.
Lenox - pés de ferro, branca
Modelo de luxo com 13 gradua-
ções, Cr$ 95.900.
Genovçsi - Modelo simples,
com pés de ferro, Cr$ 44.900
Gazana Gim - modelo simples,
com pés de ferro.
• Os preços foram pesquisados no dia 30de novembro na Sears (Botafogo) e Mes-bia (Riosul).

Mestre Camisa troca o Circo por Nova Iorque
Casa do Estudante do Brasil - Foto de Gilmar Santos
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Mestre Camisa (sem camisa) dá sua última aula"mte^ieT»Ti!^a?
ensinar a nossa capoeira aos americanos

Nome: José Tadeu Carneiro
Idade: 32 anos. Profissão: ca-
poeirista. Destino: Nova Iorque
Tempo de permanência: 20 dias
E lá se foi Mestre Camisa, aten-
dendo ao convite de um amigo,
Mestre Jelon, como ele, inte-
grante do Grupo Senzala deCapoeira, mas que partiu antese foi abrindo caminho em Nova
Iorque onde ensina sua arte naFundação de Capoeira de Nova
Iorque.

Na quarta-feira passada,Mestre Camisa deu sua última
aula na CEU - Centro dp Estu-
dante Universitário (AvenidaRui Barbosa 762), e explicou aorigem e a razão de sua partida:"Estou indo para dar um cursona fundação de capoeiristas
que tem feito grande sucesso
por lá. Mas estou indo, também,
para sondar as possibilidades deuma transferência, sentir a ei-dade. No último dia do Encon-
tro de Capoeiristas, no Circo
Voador eu fui falar sobre acapoeira e acabei me emocio-
nando muito. Mas não estou me
despedindo, não. Dentro de 20dias estarei devolta."

Tadeu acha que a ida de ca-
poeiristas para o exterior - Es-tados Unidos, França, Alemã-
nha e Japão - "é uma forma dereconhecimento, de valorizar a
capoeira. Porque no Brasil, on-
de é a terra dela, a capoeira
quase náo recebe apoio. O En-contro, no Circo Voador, foi umestímulo, pois a ajuda partiu do
Inacen e da Lubrax." Explica
que o termo Mestre, muito co-
mum na capoeira, devia ser usa-
do para referência dos velhos
mestres baianos, média de 70anos de idade e sabedoria. - Ocurso que darei em Nova Iorque
é para 100 pessoas todas jáiniciadas. E se eu sentir que ascoisas podem dar certo ficarei
por lá. Vai depender da aceita-
ção do americano.

Mundo
dos Cães

Marina Neves

Cães de
Portugal
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Cao D Água Português - Origináriode Portugal, vive nas costas portugue-sas sendo encontrado na fegião doAlgarve e utilizado para pesca. Nada-dor e mergulhador, é ótimo companhei-ro para os pescadores a quem prestamótimos serviços tanto na pesca comona defesa de seus barcos. Muito inteli-
gente e amigo, possui grande podervisual e sensibilizado olfato
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Cao da Serra da Estrela - Originárioda península Ibérica, natural da Serrada Estrela. Acompanha os rebanhosdefendendo-os dos animais salvagens.Um verdadeiro guardião vigilante inse-
parável e companheiro do pastor. De-fende as moradias e é usado comoanimal de tração. Um animai agressivocom os estranhos mas eternamente dó-cil com seu dono.

Dogs Society
Realiza-se dia 16 duas exposi-

ções em Jundiaí julgadas por JoséMacchiline e Wilson Teixeira. •Está chegando o fim de ano e< nossa coluna escolherá os dez cães
que fizeram sucesso no ano de1984. • A Exposição de Teresópo-
lis, de incentivo de criação Nacio-nal, realizada sábado passado teve
grande êxito. O Best in Show foi"Querência", Dobermann de LuizMotta, o reserva o Poodle de Epitá-
cio Medeiros, em 3(-' lugar Pinscher
de Neyde Costa e em 4'-' lugar
Poodle de Marisa Rodrigues. OK.C.T. despediu-se prometendo
par a 1985 outras exposições de
grande incentivos. • Petrópolis
prepara-se para que suas exposi-
ções sejam de brilho como aconte-
ce todos os anos. Diversas carava-
nas de São Paulo estarão prestan-do homenagem à Cinofilia do Rio
de Janeiro. • As exposições serão
paralisadas para férias voltando
em março trazendo novas novida-
des. Londres prepara-se para seumaior show, a exposição de Cruft
conhecida mundialmente onde
quatro mil cães se inscrevem pro-venientes de toda América e Euro-
pa. O julgamento é feito com a
participação de 70 juizes e muitas
pistas. E um acontecimento mun-
diál já tão conhecido pelo meio
cinófilo internacional obrigando afechar as inscrições dois meses
antes do evento para os preparati-vos necessários. • Nossa coluna
agradece as palavras escritas no
programa da. Exposição de do-
mingo passado do Teresópolis
Kennel Clube. O clube merece to-
do apoio pelo trabalho incansável
de Sarah e Pancho. • São Paulo
realizou sábado passado um gran-de show internacional com juizamericano. Foi Best in Show o
exemplar Doberman a reserva fi-
cou com Pina Colado - Afghan
Hound de Walter Lacerda, em 3"
lugar Cocker Americano de Laura
Moitinho e em 4" lugar o Poodle de
Jayme Martinelli.

Michael diz que
não fez plágio

Chicago - O superastro Michael Jack-
son cantou, aplaudiu e tamborilou
ontem num banco de testemunhas deum tribunal num processo de US$ 5milhões (Qr$ 14,4 bilhões) promovido
porum músico que afirma ter sido ele-e não Jackson - quem escreveu a can-
ção de sucesso The Girl is Mine."Sim, eu escrevi a canção", afirmouJackson a um júri de seis membros queapreciava o processo de violação dedireitos autorais contra a CBS Records,levantado por Fred Sanford, de 32 anos,de Schaumburg, Illinois.

Sanford disse que escreveu uma mú-sica em 1981 chamada Please Love meNow e que a deu para gravação a um
promotor de discos da CBS em marçode 1982. Segundo ele. disseram-lhe quea fita seria enviada à Califórnia parapossível uso por parte de artistas de
gravação da CBS. No entanto, acres-centou, Please Love me Now foi rouba-da dele e transformada em The Girl isMine.

A decoradora de interiores de Jack-
son afirmou no tribunal lotado deespectadores e jornalistas que o ouviucantarolando a música de The Girl isMine enquanto estava trabalhando emsua mansão na Califórnia em 1981, e
que Jackson lhe disse que estava escre-vendo um dueto para ser gravado com
Paul McCartney. '
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RAZÃO SOCIAL DE EDITORA,
funcionando há 17 anos, com
estoque, carteircTcobrança, exce-
lente créditos bancários/
comerciais, Av. Marechal Floria
no, 38/401, g 263-7543.
RAZÃO SOCIAL pe Editora, fun
cionando 17 anos, estoque, car-
teira cobrança, excelente crédi-
tos bancários, comerciais. Av.
Marechal Floriano 3B/401.
RAZÃO SOCIAL DE EDITORA DE
RENOME, estoque, carteira, co-
branca, excelente, créditos ban-
cários, comerciais. S 263-7543.

CLASSIFICADOS DE TODAS AS CLASSES

1 APARTAMENTOS
. E CASAS

fõiõT
VENDA

RIO
CENTRO

MAGALHÃES BASTOS casa 2

3uartos, 
sala, cozinha, banheiro,

ependôncias completas e gara-
gem. R. 13 n° 71. CrS 15 milhões
entrada e restante a combinar.
S 359-88B0 Ramal 274. Adel-
son.

ESTÀCIO apartamento tipo casa
junto metrô, sala, 2 quartos, va-
randa, banheiro e cozinha, CrS
16 milhões. g 254-360B.
ESTÀCIO, casa, 3 quartos, de-
pendências. R. São Martinho,
28. S 226-4500.
SANTO CRISTO 2 casas, área
industrial, próximo R. da Amé-
rica Ideal para residência ou
pequena indústria, proprietário.~' 253-2640. Rui.
lOIOl RIO
ZONA SUL

BOTAFOGO, passo apto. quarto,
salõo, varanda, dependências,
garagem, piscina, play, sauna.
Entrada CrS 18 milhões, presta-

.ção Cr$ 360 mil. g 396-9250,
« 286-1365,
BOTAFOGO, apartamento Rua
D. Mariano, 182/504, sala, va-
randa, 3 quartos, suite, piscina,sauna, salão jogos, garagem. S
286-8234.

MARIA DA GRAÇA. Aparta-
menlo novo, R. Luiza Vai»,
sala, quarto, cozinha, banhai-
ro social, área, garagem es-
critura, Cr$ 3.500 mil entra-
da. Saldo transferido Bame-
rlndut, prestação Crí 236 mil.
Informações Gomes. R. Medi-
na, 127 >/ 507. SS 594-0929.
CRECI 2061.

COPACABANA Casa tipo apor-
tamento, salão, 2 quartos, copa-
cozinha, dependência completa,
estacionamento carro, ff 228-
2034, proprietário.
FLAMENGO, Senador Vergueiro,
sala, 2 ambientes, 3'quartos,
banheiro, cozinha, dependên-
cias, garagem, na escritura. Cr$
75 milhões, g 551-3822.
LARANJEIRAS, conjugado gran-de/ vazio, Cr$ 12 milhões. Rua
das Laranjeiras 336/302-A. g
205-7834, D. Catarina.
LARANJEIRAS, apto. sala e
quarto. Rua das Laranjeiras 336/
219-A. g 205-7834, D. Catari-
na. (Chaves 302-A).
lOIOl
JACAREPAGUÁ

RIO
453

FREGUESIA, casa, 2 quartos, ga-ragem, jardim, área. Rua São
Zeno, frente Pau Ferro, Cr$ 50
milhões. g 286-6289, facilito.
JACAREPAGUÁ - PRAÇA SECA
Casa vila 3 quartos, sola, cozi-
nha, copa, 2 banheiros, arma-
rios, toda gradeada. S 390-
5433, Bessa.
PRAÇA SECA apartamento tér-
reo, frente, salão, 2 quartos, co-
pa, quarto empregada, gara-
gem, 2 áreas. Cr$ 30 milhões ou
financiado, g 392-9261.

MARIA DA GRAÇA. Caia, R.
Luiz de Brito, salão, 3 quartos,
varanda, copa, cozinha, área,
quintal, garagem 3 carros,
Cr$ 33 milhões à vitta. Aceito
Carta Crédito. Informações,
Gomes. R. Medino, 127, >/
507. S 594-0929; CRECI
2061.
MÉIER, apto, sala, 2 quartos,
quarto empregada, salão festas,
Cr$ 27 milhões, g 269-0923.
PACIÊNCIA, ampla casa. R, Lau-
ro Carvalho, lote 3, quadra 12,
Viola Geny, frente estação, en-
trada Cr$ 3.900 mil. g 240-
2589.

DUQUE DE CAXIAS-Passo
Casa; 3 Quartos, 2 Banhei-
ros, Sala, Copa, Cozinha,
Lav. Área, Garagem, Terra-
ço. Cr$ 15 milhões. Prest.
CrS 40 mil. Ver e tratar Par-
que Nova Esperança. Rua C,
n° 243, S. Bento.
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EHE SAO GONÇALO

PITA, São Gonçalo, apartamento
térreo, frente, quarto e sala se-
parados, acarpetados, depen-
dências completas. 8 711-
8257.

|0I0| INTERIOR E IITORÃT

ARARUAMA casa perto praia.Motivo doença, g 270-6467.

PAVUNA, casa luxo, Io locação,
sala, 2 quartos, garagem, Cr$
300 mil sinal. CrS 325 mil men-
sal, renda CrS 1.180 mil. g
232-3701, proprietário
PENHA, casa Io locação. Entrada
Cr$ 8 milhões, prestações fixas
em 2 anos. Rua Tenete Luiz Dor-
neles, 381. g 351-1735.
PIEDADE, linda casa, 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área,
garagem, Cr$ á milhões entra-
da, restante combinar, total Cr$
10 milhões, g 593-8227.
QUINTINO, casa de vila, bem
modesta, para noivos, Cr$ 5 mi-
lhões a vista, g 289-2018, Jor-
S_
QUINTINO duplex, sala, 3 quar-
tos, 2 copas, 2 banheiros, área,
terraço. Rua Columbia, CrS 20
milhões, g 591-4513.

ARARUAMA Casa terreno exce-
lente, 12.000m2 jardim, 2 pavi-mentos, 20.000 ORTN. g 260-
0233.
CABO FRIO õtima cosa pertorodoviária, solo, 2 quartos, va-
randa e 2 banheiros, CrS 12
milhões à visto, g 289-0080.
CABO FRIO casa mobiliada, Io
locação, 3 quartos, suite, acaba-
mento de Io, garagem 4 carros,
terreno 700m2, 800m praia, Cr$
50 milhões, g 350-3269.
IGUABINHA, casa sala, 2 quar-tos, coiinha, banheiro, pomar,varanda, 'ida murada. _f 224-
1769.
ITAIPUAÇU casa perto praia, no-
va, murada, Cr$ 17 milhões.
Direto proprietário ou troco imó-
vel Rio ou carro, g 222-7031.

RAMOS casa 2 quartos, salão,
dependências, quintal, terreno 8
x 28. g 201-7593, 2° feiro
RAMOS casa 2 quartos, salão,
dependências empregada, ler-
roço, Cr$ 30 milhões, g 230-
4985.

PRAÇA SECA 3 cômodos com
banheiro precisando reparo, ter-
reno 12x7,5, fundos, vaga carro.
Cr$ 13 milhões ou financiado.
g 392-9261.
TANQUE casa duplex, garagem
3 carros, com mais uma nos
fundos. R. Belo Vale 68. g 342-
6567.
VILA VALQUEIRE, casa de 3
quartos, sala, copa-cozinha, ter-
reno 8x20, Cr$ 40 milhões ou
troco por opto, g 359-6857.troco por (
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BONSUCESSO, apartamernto 2
quartos, dependências, gara-
gem. g 270-5817.
BONSUCESSO, 2 casas, bem lo-
calizadas, CrS 3.500 milcada.
g 230-1209.
BRÁS DE PINA casa bem locali-
zada, perto escola, mercado, fei-
ro, 350m2, g 396-6897.
CACHAMBI, r. Cirne Mala, 53/
104, bloco G, apto. 2 quartos,
dependências, g 224-0971.
CASCADURA casa 5 quartos, 2
salas, 3 banheiros, copa;
cozinha, varanda, quintal, Cri
120 milhões, g 249-8940.
CASCADURA, prédio com apar-
tamento de 1 a 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro e varanda,
Cr$ 50 milhões a combinar. S
249-8940 Carlos.

RAMOS R. Euclides Faria, 209,
casa para residência, comércio,
sala, 5 quartos, dependências,
outra nos fundos, galpão. Base
Cr$ 45 milhões, g 551-7814,
noite.
REALENGO cosa quarto, sala,
cozinha, banheiro, azulejo até o
teto, sinteco, quintal arborizado.
R. Vieira de Araújo, 284. g 287-
6848. Ana.
REALENGO, Parque Real, casa,
sala/ quarto, CrS 8 milhões, à
vista. R. Embaixador Paulo Vi-
dal, lote 19. T. 788-2250, Prof.
Madrugo
SAO CRISTÓVÃO Irlplex, 6
quartos, 3 banheiros, sala, copa-
cozinha, 5 áreas. R. Carlos Mon-
telro Correia, 367. Agrinaldo. g
297-4141.
SAO CRISTÓVÃO - R. General
Bruce. Apto. 3 quartos, depen-
dências, reformado. Sí 260-
8421.
SAO CRISTÓVÃO, práxlmo Pa-
vilhão, apto. grande, 3 quartos,
2 banheiros, dependências. CrS
35 milhões, g 245-9375.
SENADOR CÂMARA passo fl-
nanciamento, casa, bairro
Araújo, 2 quartos + dependên-
cias, CrS 2 milhões, R. Soldado
Valdemar Medeiros, 74. © 342-
4111. Edméa.
TIJUCA, passo apartamento
frente, sala, 2 quartos, andar
alto, garagem, ótimo local, Cr$
3 milhões, g 246-2098.

MARICÁ, casa, sala/ quarto,
grande, terreno, frutas, CrS
7.500 mil. Estr. Amaral Peixoto,
Km-20, São José do Embasay. ~~
551-1256.
PETRÓPOLIS, casa 2 quartos, sa-
Ia, demais dependências, preci-sa pintura, CrS 10 milhões. Estu
do proposta, g 796-1988, Wil-
son.

BARRA DA TIJUCA/ JACAREPA-
GUA, zona sul, casal sem filhos
procura apto pequeno, g 259-
2435, Graça Maria (recados).

___~
PRECISO ALUGAR APARTA-
MENTO OU CASA, contrato
anual, até CrS 210 mil, Periferia
Rio de Janeiro, g 581-0972,
Sérgio, recados com Esmeralda.

llVJll TERRENOS,I E SÍTIOS E
Vrri FAZENDAS
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FREGUESIA, terrneo, Floresta
Country Clube, 360m2, condo-
mfnio fechado. Rua Bertrand
Russel, entre 293/295, práxlmo
clube, g 225-2283, Luis.
JACAREPAGUÁ largo do Pe
chincha, terreno 9 x 10 plano,rua fechada. CrS 7 milhões, tro^
co por carro, g 392-8423. Nel-
son.

ARARUAMA terreno próximo
praia, água, luz ou troco. Ruí. 8
253-2640.
ARARUAMA 20 x 40, Rodovia
Amaral 'Peixoto, 

quitado, Cr$
1.500 mil a vista. Caixa Postal
1.578, Cep. 20.001, RJ.

ü SALAS, LOJAS
E PRÉDIOS

INDUSTRIAIS

ARARUAMA Lote frente lagoa,
água, luz, condução porta, 800
m2, Cr$ 2 milhões financiado,
pronto construir, g 391-0081.
ARARUAMA, Estrada Praia Seca,
frente lagoa, ótimo terreno
800m2, água encanada, luz, te-'
lefone, condução, comércio,
pronto construir. CrS 1.600 mil
financiado, g 220-9853.
ARARUAMA, Granjas Lagui-
nhos, terreno 20 x 50, 1.000 m',
auadra W, lote 14, CrS 3 mi-
lhões, água, luz, muitas casos,
g 232-7587, 8/18 horas,'Regi-
na.
ARARUAMA, próximo praia, ro-
dóvtaria, ótimo tprreno 15x30.
CrS 2.500 mil. g 351-8785.
ARARUAMA, terreno 450m2,
CrS 1.300 mil, à vista, g 249-
9506, Antônio.

JACAREPAGUÁ, terreno, vista
para Barra, plano, 8x15m, Rua
Edgard Werneck 1516, CrS 8
milhões, g 286-6289.
TAQUARA, terreno 8x15, bem
localizado, 100 metros da con-
dução, Cr$ 3 milhões de entra-
da. Restante 5 prestações de CrS
200 mil + 5 de CrS 300 mil. g
392-3408.
TAQUARA, próximo Gama Fi-
lho, terreno de 12x45. Estrada
ligarão, Lote 2. g 372-2673.

SEPETIBA Apto, ampla sala, 2
quartos, dependências, gara
gem, ótima localização, direito
proprietário, g 255-7012.
TERESOPOLIS apto. Rua José
Elias Zaquen, 2 quartos, quintal,
aceito troca apto. Rio. g 264-
2879.
TERESOPOLIS, apartamento, sa-
leta, solão, quarto, cozinha, ba-
nheiro, área serviço, CrS 20 mi-
lhões, centro. R. Edmundo Bitten-
court, 92/ 404. T. 273-2252, por-
teiro Anonias.

[ÕTÕ OUTROS ESTADOS
463

CAMPOS casa duplex, terreno
de esquina murado, 10 como-
dos, pisos vitrificado. S 273-
2401. Carlos.
GUARAPARI apartamento fren-
te, mobiliado, 3 quartos, copa,
cozinha, garagem,"Cr$ 42 mi-
lhões, facilito sem juros. Aceito
propostas, g 20B-9835 noite.
SAO LOURENÇO, apartamento,
barato, financiado, ern Hotel Re-
sldéncla. g 253-8790uAPARTAMENTOS

E CASAS
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CAVALCANTE 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, quintal. Cr$
6 milhões a combinar. 8 249-
8940.
ENCANTANOO Casa frente, R.
Joaquim Martins, terreno 10 x
44, sala, 3 quartos, terraço,
copa, cozinha, dependência
completa, garagem 3 carros,
Crí 38 milhõos com 50% en-
Irada. Saldo 20 meses som
juros. Informações, Gomes, R.
Medina, 127, s/507, g 594-
0929. Creci 2061.
ENCANTADO apartamento sala,
2 quartos, banheiro, área e
quintal, CrS 26 milhões, g 289-
0080.
ENGENHO NOVO Apartamento
2 quartos, jáio, CrS 32 milhões o
vista, g 591-6378. Após 19
horas.
GRAJAU, 5 apartamentos alu-
gados. Cr$ 85 milhões. 8 581-
3885, noite. Ruiz.
GRAJAU. R. Ângelo Bittencourt,
37, 2 casas duplex, quintal, ter-
reno 395m2. Ver local diário-
mente.
HIGIENÔPOLIS. rua Astréia,
184/101, ótimo estado, 2 quar-
tos, sala, cozinho, banheiro, co-
pa-cozinha, garagem, CrS 25
milhões, g 284-2089. Jorge.
HIGIENÔPOLIS, R. Astréia, 184/
201, ótimo estado, 2 quartos,
sala, banheiro, copa, cozinha,
varanda, garagem, CrS 27 mi-
lhões. g 284-2089, Jorge.
HONÓRIO GURGEL, caso 3
quartos, sala, copa, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia, quintal, ga-ragem, entrado CrS 20 milhões,
restante combinar. 8 359-9681.

TIJUCA, transfiro apartamento
final construção, salão, varanda,
suite, quarto, 2 banheiros, de-
pendências, garagem, piscinas,
playground., quadras esportes,
souna. g 234-2533.
TIJUCA, ótimo apto., salão, 2
auartos, dependências. R. Aristi-
des Lobo, 75/ 40á. g 228-7825.
VAZ LOBO casa 2 quartos, sala,
salôo, garagem, quintal. CrS 45
milhões. Aceito oferta. 8 205-
6358.
VICENTE CARVALHO casa vazia,
3 quartos, sala, cozinha, banhei-
ro, terraço. Farta condução inclu-
sive metf. CrS 9 milhões, boo
documentação, 8 359-9ÓB1.
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CAMPO GRANDE, Morada do
Campo, passo casa de esquino,
2 quartos, sala, cozinha, banhei-
ro, garagem 3 carros, gradeada,
janelas aluminio. 8 316-2447.
CAMPO GRANDE 5 kitchinetes,
Estrada de Madureira, próximo
à Cedae. Cr$ 6 milhões, entrada
Cr$ 1 milhão, restante a combí-
nar. g 269-0600.
SANTA CRUZ, passo ótima casa
Cehab, 2 quartos, dependên-
cias, quintal. Cr$ 600 mil. g
351-8785.

|010| RIO
SEPETIBA, PEDRA
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ILHA DO GOVERNADOR,
Campo da Portuguesa, apar-
tamento sala, 3 quartos, ba-
nheiro social, cozinho azule-
jos decorados teto, quarto, ba-
nheiro empregada, área, local
de carro, Crí 29 milriões à
vista. Açoito Carta de Crédito.
GOMES, R. Medina, 127/ 507.
S 594-0929. Creci 2.061.
INHAÚMA Apartamento, R.
Mateus Silva. Sala, 2 quartos,
todos atapotados, cozinha,
banheiro social, azulejos de-
corados até teto, local para
carro. Sá Cr$ 11 milhões do
entrada, prestação CrS 32
mil. Choves, R. Medina, 127
s/ 507. g 594-0929. Creci
2061.
IR AJA. posso apartamento 2
quartos. R. José Sombra 440/
102, esquadria, grade, sinteko,
interfone, pintado, ozulejado,
estacionamento, g 260-3592.
MADUREIRA, Rua Ibiá, 517/503.
bloco 3. 2 quartos. Chaves por-telro. g 238-0959, até I2h.
(Posso por CrS 2 milhões).

QUINTINO. Vendo casa com
2 quartos, 2 salas, cozinha •
banheiro, e mais, 4 casas
menores. Travessa Guerra,
220. Tralar « 275-6183.

SEPETIBA, casa, laje com 1 quar-to, dependências, terreno 10 x
25, Cr$ 5 milhões ò vista ou CrS
3.600 mil de entrada, g 395-
3056.
fõTõT

PROCURO APARTAMENTO ZO-
NA SUL, preqo inferior CrS 30
milhões. Cartas, informações
completas para Júlio. R. dita,
305. Bento Ribeiro.

NITERÚI

TAQUARA, excelente terreno,
bem localizado, ótimo local, g
289-4811.
rõ3õT RIO
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BANGU, terreno 153m2, local
residencial, CrS á milhões, g
776-1241 ramal 279.
BENTO RIBEIRO, terreno 10x12,
água, luz, farta condução, pe-
quena entrada, restante combi-
nor. g 359-9681.
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GUARATIBA, Fazenda Modelo,
lotes arborizados para fins se-
mana. CrS 1 milhão à vista
coda, g 336-0954.'
SEPETIBA, 2 terrenos 12 x 30,
pronto para construir, Cr$ 1.300
mil à vista ou Cr$ 900 mil de
entrado, g 395-3056.
SEPETIBA állmo sitio, plano, ar-
borizado, murado, 40x88, CrS
10 milhões, sem casa. g 593-
9988

|030| GRANDE RIO
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CAXIAS, terreno, 12 x 35, Jor-
dim Santa Maria. Rua Peri qua-dra E, lote 21, prõximo lote 15.
CrS 1 milhão à vista, g 551-
004á. João.
ITAGUAI área áOOrn2, lotea-
mento Brisa Mar. g 372-7765.
Nilson.
MAGE, terreno, 11.448 m!. CrS
3 milhões, g 594-7340.

ARARUAMA, sitio 38.000 m2, 2
casas, muitas árvores frutíferas,
córrego, perto centro/ praia, g
284-9798, g 237-3290. Pedro.
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS Cabo
Frio, lote 840 m2, água, luz, CrS
1.400 mil. Aceito carro usado, g
268-4705. '

BARRA DE MARICÁ terrena lote
21, quadra 46 Av. Central, Praia
das Lagoas, Cr$ 8 milhões, g
22Õ-0013.
BARRA DE MARICÁ, terreno es-
quina, 16 x 30, lote 6, quadra 1,
a 100 m do oceano, 200 m do
asfalto, 38 Km de Niterái, CrS 7
milhões, g 393-6849.
BÚZIOS (PRAIA RASA), junto
mar, átimo lote 1.540 m!, sá CrS
2.500 mil facilitados, urgente,
g 392-IÔ27. Comandante
Eduardo.
CABO FRIO terreno 45 x 45 com
casa 2 quartos, sala, varanda,
áOm praia, CrS 8 milhões à
vista, g 710-3900.
IGUABINHA terreno Loteamento
Vilar Araruama, 600 m2, quita-
do. g 717-1746.

losol
VENDA
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CENTRO Box garagem, passo fi-
nanciamento, Cr$ 2.700 mil,
restante combinar, g 269-4788,
g 264-3790, Viriato. .
CENTRO passo contrato sala, 4
meses, linha, telefônica 3 apare-
lhos, 2 interfones, máquinas es-
crever, somar, Cr$ 5 milhões, 8
253-0774.
SALA COPACABANA, frente,
banheiro decorado até teto, ser-
ve escritário, dentista, médico,
garagem no condomínio, 8
295-3588.
losol RIO
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BOTAFOGO, loja, 80 mJ, átimo
ponto comercial, g 266-5993.
Guimarães.
LARANJEIRAS passo contrato lo-' 8 x 39, g 2Õ5-6731. t

SALÃO, Cascadura, equipado,
melhor ponto, 3 salas grandes,
dependências, telefone comer-
ciai, barato, g 593-8248.
SALÃO DE CABELEIREIRO, fun-
cionando, montado, boas profis-
sionais, passo, motivo viagem.
g 222-8606.

[|}fl] JAZIGOS
VENDA

JARDIM DA SAUDADE, setor I
CrS 1.500 mil a vista, g 591.
1939.

| |V| TEMPORADA
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BARRA MARICÁ Apartamento 2

3uartos, 
varanda, frente praia,ezembro, Cr$ 15 mil diária,

janeiro Cr$ 600 mil, fevereiro
CrS 700 mil, Barra Europa, g
325-7897.
CABO FRIO, Praia Forte, quarto,
sala separados, mobiliado, ga-ragem, 5 pessoas, quinzena de-
zembro CrS 500 mil, janeiro CrS
600 mil, carnaval CrS 1.200 mil.
g 245-5845.
CABO FRIO qui/izena ou tempo-
rada, casa frente praia, condo-
mlnio fechado, decorada, 5 pes-soas, g 2Õ8-9165. Rio.
CABO FRIO casa para Janeiro,
mobiliado. g 392-2121. Noite.
CABO FRIO chalé para carnaval
e fins de semana, g 289-3635.

0501 RIO
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TAQUARA, sala comercial, 30
m ,1a locação, garagem privati-va, Cr$ 18 milhões. Aceito tele-
fone/ carro. Estrada do Dindíba
1 752/ 203. g 331-05Õ7.___w_ RIO
ZONA NORTE

IRAJÀ, passo contrato de loja, 5
de frente e 15 de fundos, com
luz, força e tel., R. Mironda e
Brito 15-A. g 391-1390.
REALENGO urgente, proprieda-
de com 5 lojas, esquina, centro,
Cr$ 10 milhões. Av. Santa .Cruz,
1282. Tratar Av. Copacabana,
374 s/ 301 apás láh.
TIJUCA Loja na Praça Saens Pe-
na. g 222-8218 ou g 221-
3121.wSALAS, 10JAS

E PRÉDIOS
INDUSTRIAIS

ITAGUAI, R. Leonldia, Caminho
do Mazomba, Brisa Mar, terreno
600m2, bem localizado. R. Dr.
Pcdilha, 120 g 249-8922.
ITAGUAÍ, próximo centro, terre-
no 610m , esquina para 2 ruas,
g 372-2673.
ITAIPUAÇU terreno excelente
Jardim Atlântico, 12 x 40, prá-
ximo praia, documentação em
ordem, CrS 2.500 mil. g 2á4-
9974.
ITAIPUAÇU, Costa Verde, qua-
dra 33, lote 8, ótimo terreno 800
m2, próximo praia, luz, condu-
ção, supermercado, rua asfalta-
da, CrS 2.500 mil, g 259-3212.
ITAIPUAÇU perto da lgre|a,
600m2, documentação em dia,
Cr$ 2 milhões ou troco por carro
ou telefone, g 287-4611.
LAGOA DE MARICÁ, terreno,
CrS 1.500 mil. g 590-1175.

Lçnr
ICARAl, apartamento já tenho
financiamento, 2 quartos, gara-
gem. Compro, g 710-2405.
Franz.1 APARTAMENTOS

E CASAS
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NOVA IGUAÇU, práximo Sesni,
1 ° locação, sala, 2 quartos, acar-
pe tados, cozinha, banheiro,
área de serviço, garagem, pisei-na, creche, quadra esporte, g
593-7350. Mário.

1012 |
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TAQUARA apartamento quarto
e sala, Est. do Cafundó 1757,
bloco 05/ 801, CrS 110 mil. g
580-8172, Clara.
fõi2T RIO
ZONA NORTE

ANDARAf - Casa quarto, cozi-
nha, banheiro, área, livre, inde-
pendente. Rua Renata Júnior,
391. Cr$ 140 mil, mais taxas, g
238-8108.
BAIRRO JABOUR, R. Tripoli, 80/
101, apto, 2 quartos, dependên-
cias, 2 áreas, gradeado, sinteco,
farto comércio perto, fiador/
desconto folhas, g 350-1770,
Jaime, g 33I-Ó98Ó.

GRANDE RIO
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CAXIAS, 2 amplas casas mate-
rial, terreno 500m2, árvores fru-
tlferas, papéis legalizados, bom
preço, g 23Ó-0331.
DUQUE DE CAXIAS, casa 3
quartos, banheiro, sala, demais
dependências, CrS 15 milhões,
prestação Cr$ 40 mil. Parque
Nova Esperança, R. C. 243, 5âo
Bento.
MAGE, 2.100m3, 2 cosas, mura-
do, água, luz, gramado, CrS 16
milhões ou troco por casa Leopol-
dina. g 200-4008, Sérgio.
MAUÁ, cosa duplex 3 quartos,
garagem, janelas tipo colonial,
frente mar, CrS 18 milhões.
Aceito oferto, g 771-0526.

NOVA IGUAÇU, casa grande,
terreno murodo, 16 x 25, R.
Zodiacol, 130, Vila Carmori.
NOVA IGUAÇU, casa modesta,
3 quartos, sala, cozinha, banhei-
ro, área. Rua da Sociedade, 31,
CrS 7 milhões à vista, g 335-
5793, recados, Eva.

QUEIMADOS. Centro, casa sala/
quarto. OS 1.500 mil entrado,
resto combinar proprietário. 0
249-9506. Antônio.
SAO JOÃO DO MERITI cosa pe-
quena, nova de loje, CrS 1,800
mil. R. Joaquina Pinto 81, Jar-
dim Redentor, g 284-9464.
VILAR DOS TELES, casa modes-
to, excelente terreno, bairro Jar-
dim Botânico, R. do Catete, 98.
g 240-2589.
XERtM, Duque de Caxias, caia
estilo colonial, para veraneio,
lugar excelente. CrS 15 milhões.
Aceito oferta, g 270-6839. Mo-
chado.

GOMES DOS SANTOS IMO
VEIS. ALUGA, compra, vende
e Administra seu imóvel. Ava-
Ilação grátis. Temos clientes
cadastrados. Tralar, R. Medi-
na, 127 s/ 507, Méier. S 594-
0929. Creci 2.061.
IRAJÁ, apto. sala, quarto, área,
frente, para casal sem filhos.
CrS 150 mil + taxas, g 220-
8336. Dr. Batista.
IRAJÁ, perto Av. Brasil, caso,
copa, sala, 2 quartos, varanda
CrS 200 mil, g 372-1622.

MAGÊ, Vale das Pedrinhas, área
2.200 m2, casa 3 quartos, casa
caseiro, garagem, árvores frutí-
reras, galpão, ótima localização.
g 224-6202, 5ebastiõo
MAGÉ, 2 lotes fundos correspon-
dentes, próximos transmissores
Rádio Jornal Brasil. Aceito oferta
a vista ou facilito em módicas
prestações, g 234-2533.
MAUA terreno 480 m2, CrS 2
milhões com CrS 1 milhão entra
da e restante a combinar. _\
288-1375.
NOVA IGUAÇU Estr. Madureira.
terreno, Cr$ 3 milhões, ou troco
por caminhão, carro passeio ou
telefone. Alamenda S. Boa Ven-
tura, 61 7, bl. 7, apto. 404, Fon-
seco. Niterói.
NOVA IGUAÇU Terreno, 200
m2, condomínio fechado, CrS
1.800 mil. direito proprietário.
g 255-7012.
PARQUE SAO VICENTE, terreno
20 x 85, alicerce, cisterna, rua
com luz, água, telefone, CrS 4
milhões, com CrS 2 milhões en-
trodo, saldo 10 x CrS 200 mil.g
581-1060. ^^
PIABETA sítio ou troco por Kom-
bi, R, Borgro, 49 - Inhaúma.
QUEIMADOS 2 lotes, 200 m.
cada. CrS 600 mil cada. g 590-
4466.
QUEIMADOS Casa semi-
acabada, 70 m2. terreno 500
m2, Rua Taciano Lopes, esquino
Rua Fagundes, Granja Revista,
Cr$ 3 milhões, g 205-0112, r.
535, Sr. Plácido.

OLARIA, apartamento, sala, 2
quartos, cozinha, banheiro, área
com tanque fechada. Fiador pro-
prietário. R. Uranos, 1.290, c/14
opto. 201. g 551-1315.
PIEDADE, quarto, cozinha,
nheiro. g 593-2692.

ba-

TIJUCA, Alugo R. Uruguai,
139/ 501. Sala, 2 quartos,
banheiro social, coiinha,

3uarto, 
banheiro d* emprega-

a, área, garagem. CrS 350
mil + taxas. Ver local. Tratarg 594-0929. CRECI 2061.
VILA DA PENHA, 3 quartos, de-
pendências empregado, gara-
gem, CrS 250 mil. Av. Brás de
Pino, 1.450/307. Ver monhõ.
porteiro ou 206.
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MARICÁ cosa 5 quartos, 30m da
praia, 3 banheiros, fevereiro,
CrS I milhõo. g 269-6664.

__H OUTROS ESTADOS
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SAO LOURENÇO suite em Hotel
residência, refeições e piscina.
Perto de tudo, dezembro, g
230-5748.

ANUNCIE
GRÁTIS

233-8118

SAO JOÃO DE MERITI terreno
excelente no Jardim Metrópole,
10 x 49, CrS 3 milhões, docu-
mentação em dia, próximo do
comércio, g 264-9974.
TINGUA Terreno 32.000m2, 150
meiros frente, luz porto, CrS 5
milhões, g 551 -7489.

|030| NITERÓI

ARARUAMA - Vendo lote
com 390 m?, na Ponte dos
Leite. Rua Sâo Paulo - Praia
do Areai. Preço CrS 3.000
milhões. S 242-7789, à nol-
le, ou. até 9 hs da manhã.

MANGARATIBA, Praia Grande,
lote 450m2, pronto para cons-
truir, luz, água. CrS 15 milhões.
g 591-0382, Cláudio.
MANGARATIBA, Praia Grande,
lote 840m2, átimo lote perto
praia e montanha. CrS 12 mi-
lhões. g 591-0382, Cláudio.
MARICÁ, sitio 14.890 m!, terra
para plantar, g 542-4677.
MARICÁ terreno 490 m2, impôs-
to pagos, escrituras definitiva,
CrS I milhõo. g 580-4420.
MARICÁ, Bambul, perto mar, La-
aoa do Padre, terreno Õ00m2,
luz, bom preço, g 236-0331.
MARICÁ, Jacaroá, Balneário La-
gomar, terreno 12x30, lote 4,
quadra 45. CrS 700 mil ou troco
por material construção, g 255-
2501.
PAPUCAIA terreno

ALUGUEL OFERECIDO
052| RIO
CENTRO 651

CATETE, R. Catete, 164, sobrado,
2 salas, para comércio, fiador
proprietário, g 225-3076, Adol-
ro.
ESTÀCIO, sala de frente, CrS
120 mil. R. Heitor Carrilho, 53.
10521 RIO
ZONA SUL

COPACABANA, vaga garagem.
Rua Francisco Otaviano 60. g
259-1338/221-0906.

RIO
JACAREPAGUÁ 653

TAQUARA sala comercial, exce-
lente local, garagem, Ia locação
CrS 150 mil, Estrada do Dindibo,
1752/ 203. g 331-0567.

CABO FRIO, casa mobiliada, 2
quartos, para fins de semana e
feriados, g 254-5068. Após 19
horas.
COPACABANA, ap. completa-
mente mobiliado, televisão em
cores, som, ar, dezembro Cr$ 30
mil, janeiro Cr$ 60 mil, fevereiro
CrS 80 mil a diária, g 235-
0775.
COPACABANA apartamento sá-
Ia e quarto mobiliado, quadra
da praia. R. Domingos Ferreira
219/ 902. g 294-4922.

TIJUCA, quarto grande, para se-
nhorcom rapaz, de responsabill-
dade que trabalhe fora. Cr$ 150
mil. Rua Conde de Bonfim, 544/
apartamento 71 3o andar, g
208-0413. Isa.

_____
MÓVEIS E.
DECORAÇÕES

VENDA

ABAJUR par com cúpula madei-
ra, CrS 60 mil, g 254-2827.
ARCA, cadeira de vtme. 8 237-
2888.
ARCA estante, média, estante
em "L", 

perfeito estado, CrS 150
mil. g 351-4063. ,

ARMÁRIO DUPLEX 8 portas,
aglomerado, pouco uso, perfeito
estado, motivo mudança. CrS
180 mil. g 571-3144. Andrade
ou César (2°/ 6o).

ARMÁRIO de cozinha, amarelo,
perfeito estado,-Cr$ 60 mil. R.
Flack, 32 / 101 - Jacaré.
ARMÁRIO DUPLEX
console, espelho.
Carlos.

5 portas,
g 224-2505.

CONJUNTO DE JARDIM ferro
fundido, pesado, todo trabalho-
do com mesinha redonda e 2
poltronas com pés em florões e'
tampo rendado, g 268-8461
COSTA DE CAMA PALHINHA
2,30, mesinha cabeceira conju-
gada, tampo mármore, CrS 70
mil, g 593-3250.
CRISTALEIRA COLONIAL escru-
ra, 2 cadeiras do mesmo tipo.
Tudo CrS 480 mil, g 254-6912
DORMITÓRIO com armário du-
plex, 5,40 x 2,70, 6 portas trell-
ças, e vão coma. Cama guarda-treliças, 4 gavetôes, banqueta
TV, CrS 1.800 mil. g 268-3549.
DUPLEX, excelente estado, ce-
dro, 10 portos, 2,82 x 2,82 x
0,55. g 232-1183. Aldo, CrS
450 mil.
ESCRIVANINHA Para residência,
madeia clara, rescaninhos, ar-
mário, cadeira tipo Diretor, en-
costo, madeira, tudo Cr$ 120
mil, perfeito estado. Est. Vicente
Carvalho, 1.179, bloco 8/201,
ESCRIVANINHA, cerejeira, nova,
3 gavetas pequenas, 2 grandes,
CrS 300 mil. g 392-2819. Vera.

390-7521. Sheila,

JOGO DE MESA DE CENTRO,
vidro fumo blinaex, pés croma-
dos, CrS 100 mil. g 590-0873,
Amando.
LUMINÁRIA DO RIO ANTIGO, 2
, peças originais. CrS 130 mil
coda, g 254-6512. -
LUMINÁRIAS DE BARBANTE (3),
CrS 5 mil coda, g 342-5111.
LUSTRE formado de globo bran-
co opaco, correntes enfeites em
cobre, estado de novo. g 268-
4704.

MESA DE COSINHA, fórmica, re-
donda, vermelha, 4 cadeiras es-
tofadas, pés cromados, perfeita,CrS 80 mil. g 392-2819, Vera.
g 390-7521, Sheila.
MESA DE TV POUCO USO CrS
30 mil, g 542-0720.
MESA DE COZINHA e mesa cen-
tro de vidro, CrS 45 mil e CrS áO
mil, respectivamente, estante ja-carandá, CrS 150 mil. g 290-
4351.
MESA FORMICA, azul, tábua
para aumentar, CrS 80 mil, Fer-
nandes da Cunha, 1.068, Viga-
rio Geral, manhã ou sábado,
domingo, Cândida.

COLCHÃO
CASAL ANATÔMICO

SUPERLUXO
PIEDADE

Cr$ 148.000,
ESTR. DO PORTELA, 247 - LOJA

AV. DOS DEMOCRÁTICOS, 819 - U. B

COPACABANA, sala, quarto se-
parado, televisão, geladeira, ar,
utensílios, somente particular,
dezembro CrS 40 mil, janeiro
CrS 00 mil, fevereiro CrS 80 mil
a diária. B 252-472Ó.
COPACABANA opto. grande, 3
quartos, vaga, mobiliado, de-
zembro, janeiro, fevereiro, g
542-1288.
COPACABANA, apto. grande, 3
quartos, 2 salas, dependências,
vaga garagem, dezembro/
janeiro/fevereiro, g 541-5343.
COPACABANA - Apto. mobilia-
do, equipado, linda visto, de-
zembro mínimo 10 dias. CrS
200 mil, g 249-6513.
COPACABANA, Posto 5, apto.
mobília nova, ar. g 255-90Ó5.
COPACABANA, apartamento.
Posto 6, quadra praia, diária ou
mês, direto proprietário, g 226-
8717.
COPACABANA, quarto, em
apartamento de gabarito, fami-
liar, para casal ou 3 pessoas, 2
quadras da praia, dezembro, ja-
neiro, fevereiro, g 287-3780.
COPACABANA, apartamento, 3
quartos, sala, 2 quadras da
praia, 2 por andar. Dezembro,
janeiro, fevereiro, g 287-3780.
COPACABANA, Apto. Raimundo
Correio, 53/ 1003. g 256-938Ó.
Após 21h.

10521 RIO
ZONA NORTE 654
MElERou vendo, 2 salas, melhor
ponto, para comércio/ escritório,
g 220-8330. Dr. Batista.
MEIER sobrelo|a R. Silva Rabelo,
CrS 250 mil, g 591-2197 Zeca,
PIEDADE, horário em consultório
dentário, todo equipado, com
Raio-X, g 549-1361. 2°/á° feira.
|052| GRANDE RIO

SAO JOÃO DE MERITI lo|a
90m2. Aluguel CrS 95 mil. g
592-1381.

H
VENDA
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água, luz,
581-09Ó2.

CrS
680m2,

3 milhões, g

PENDOTIBA sitio 40.000m2,
água e frutas, ampla casa. Cr$
15 milhões, g 710-3900.
PILARES Terreno 8 x 15, Ruo
Jacareí, 240, lote 22, a vista CrS
6 milhões ou CrS 7 milhões
entrado, resto combinar.
SAO PEDRO D'ALDEIA terreno
380m2, próximo praia, Cr$
2.700 mil com CrS 1.700 mil
entrada, restante combinar, g
269-7795 o partir 2° feiro.
SAQUAREMA, sitio 135.000m!,
residência, 5 quartos, salão, de-
mais dependências, piscina, la-
goa, água abundância, Cr$ 65
milhões, g 233-486Ó.
SAQUAREMA, terreno, 600m2,
preço a combinar, g 260-6472.
g 290-0ÓI4. Madalena.
SAQUAREMA (BACAXA) grande
área, 7.925 m3. Urgente, g
372-77Ó5.

539
ITABORAI, sitio, com residência,
varandão, campo futebol, chur-
rasqueira, banheiros, granjas,
árvores, Nosso Senhora de Na-
zoré. g 253-0188.
ITAIPU terreno condomínio fe-
chado, 830 m2, total infra-
estrutura, local nobre, estudo
proposta em ORTN. g 709-
0233.
MANILHA, Itoborái, 3Ó0 m1, cer-
ca mourão, cimento, poste luz
em frente, CrS 4.BOO mil ou Cr$
1.200 mil entrada, saldo combi-
nor. g 581-0972. Sérgio.
PENDOTIBA, 3 terrenos juntos,
alicerces grandes, frutas diver-
sas, nascentes, água abundante,
CrS 10 milhões, g 711-8018.
g 710-8962. Beto.
|030| SAO GONÇALO

SAO GONÇALO, chocara, 20
minutos do Rio, 1812m2, mura-
da, várias árvores, ver para crer.
g 722-5883.
SAO GONÇALO, chácara. 20 m.
do Rio 1.812 m!, toda murada,
vários pés de frutos, g 722-
5883.
SAO GONÇALO, lote I2x55m,
água, luz, urbanizado, melhor
ponto. Bairro Morro do Castro n°
20, Sõo Gonçalo, CrS 1 milhõo.
g 71I-1Ó46, Roberto.
SAO GONÇALO, terreno, Rodo-
via Amaral Peixoto ao Motel
Itamarati. R. Itapagipe, quadra
191, lotes 2/3, CrS 1.200 mil,
água, luz, g 712-5698. Nelson.
|030| INTERIOR E LITORAL
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ARARUAMA Eitrada Praia Seca.
frente lagoa, área 22.400 m2,
luz, água, condução, Cr$ 46 mi-
lhões, átimo para condomínio
fechado, g 391-0081.

SAQUAREMA, urgente, terreno
500 m3, praia, entre mar, lagoa,
passo CrS 1.700 mil, assumir
prestações CrS 28 mil. g 232-
7587, 8/18 horas, Regino. '

SAQUAREMA,
frenter mar. í

terreno 800m2,
í 252-3234. Sil-

TERESÓPOLIS, Parque do Imbui,
lote de terreno 1.800m3, livre,
desembaraçado, local aprazível
ou permuto por carro, g 260-
BÓ35.

ADEGA RESTAURANTE, com lo-
das maquinarias, ótimo fatura-
mento. Estrada Velha do Pavu-
na, 37Ó2. g 290-0100, Luis.
ARMARINHO, CONFECÇÕES,
Perfumaria, Papelaria, instala-
ções, contrato novo, Vila da Pe-
nha, CrS 10 milhões, com esto-
que, estado balcões, prateleiras
novas, motivo mudança, g 372-
Ó492.
ARMARINHO passo ótima loja,
melhor ponto de Jacarepaguá.
Tratar local. Estrada de Jacaré'
paguá, 6.414 Lj. E. Largo do
Anil.

GUARAPARI, mês janeiro, kiti-
nete Centro. 30 m praia, mobi-
liado, g 393-0456.
IGUABA casa em dezembro, CrS
15 mil, diária, janeiro, CrS 20
mil. Fevereiro CrS 25 mil. g
351-6928.
IGUABA GRANDE, casa, 2 quar-tos, dependências, mobiliada,
quintal gramado, 8 2ó4-622á.
IGUABINHA, apto. conjugado,
mobiliado, televisão, geladeira,
garagem, salão, jogos, telefone
portaria, frente praia, meses ou
dias. g 201-2867. g 220-
9685.

BICAMA, de ferro perfeita com
colchão, CrS 90 mil. g 541-
0790.
BUFE DE COURO, caramelo, re-
dondo, 0,60x0,30, com descon-
do para os pés. CrS 55 mil. g
342-51 I I.
CADEIRAS de ferro (4), mesa
centro redonda de vidro, CrS
300 mil, g 228-5664.
CADEIRAS DE FERRO, desmonta-
veis, perfeito estado, brancas,
jardim, varanda, reclinadas, CrS
70 mil por, g 71 1-1646.
CAMA BOX DE CASAL, 6 gave-toes, colchão, CrS 90 mil, bica-
ma forro veludo xadrez, semino-
va, CrS 120 mil. g 593-8789.
CAMA Branca, bom estado, CrS
25 mil, g 375-8825, Charles.
CAMA CASAL, colonial, cabecei-
ra olta, trabalhada, mesinhas
laterais, gavetas, madeira-lei,
imbuía, colchão, ótimo estado
CrS 280 mil. Tel.: 28Ó-3322, r ¦
5708/ 542ó, Márcio.
CAMA COLONIAL HOLANDESA,
casal, escura, sem colchão, pou-
co uso, CrS 100 mil. g 258-
6029, Grajaú.
CAMA de solteiro marquesa,
perfeito estado, CrS 50 mil. g
285-4771.
CAMA DE CASAL, entalhada,
escura, sem colchão, Cr$ 60 mil
g 371-4468.

ESPELHOS (3) um redondo mol-
dura dourada, metal trabalhado
outro retangular cristal, moldura
Ouro Velho e quadrado moldura
pintada de branco, g 268-
4704.
ESTANTE com bar e arca, CrS 80
mil. Praia de Botafogo, g 226-
6458.
ESTANTE com bar, discoteca, es-
crivaninhas e prateleiras, 1,50
m, cama casal box, 4 gavetôes e
colchão, sofá 2 lugares e mesa
com 3 cadeiras, g 237-2888.
ESTANTE, conjunto estofado em
couro, bufê, mesa console colo-
nial, outra tampo mármore, 6
cadeiras, bom estado, g 285-
6628.
ESTANTE da Só Estante, escura, 3
módulos, 2,10 x 2,40, ótimo es-
todo, CrS 320 mil. g 392-3060,
Jacarepaguá.

MESA BOA, 4 bancos ferro, CrS
80 mil ou separados, g 372-
3108. 
MESA fórmica com 6 cadeiras
estodadas, perfeito estado, CrS
180 mil e estante ó,timo estado,
Cr$ 120 mil. g 372-9132 Euni-

MESA JANTAR redonda, vidro
fume blindex, pés cromados, 4
cadeiras aveludadas CrS 200
mil, g 590-0873, Amando.
MESA REDONDA, l,07m, podeaumentar, escura, maciça, tor-
neada, Cr$ 45 mjl ou só tampo,
CrS 25 mil, g 521-3078.-
MESA redonda, jacarandá, do-
brável. g 205-989Ó.

ESTANTE ó prateleiras, bar, 4
portas parte inferior, Cr$ 100
mil, g 591-0941.
ESTANTE MADEIRA MACIÇA,
sem fundos, 2,10 x 3,00 x 0,60,
12 prateleiras reguláveis Cr$
220 mil, g 232-1183. Aldo.
FERRO DE PASSAR A CARVÃO,
antigos, decorativos, melhor
oferta, g 395-1616.

CAMA DE SOLTEIRO, cerejeira,
toda trabalhada, com mesinha
de cabeceira, CrS 150 mil. g
359-0637.
CAMA DE CASAL, com colchão,
perfeito estado, CrS 200 mil. g"260-7922. ' .
CAMA solteiro, cerejeira, com
colchão, g 57I-B444.
CAMISEIRO, arca jacarandá,
penteadeira, mesa redonda, g
287-3780.

LEBLON, apto 3 quartos, mobi-
liado, ,quodra praia, dezembro/
janeiro/fevereiro, g 245-2350.
LUSTRE para sala, 4 lâmpadas,
vidro fume; outro para quarto
todo trabalhado, imitando bron-
ze. Tudo barato, g 230-7092,
Fátima.
MURIQUI, alugo para veraneio
casa colonial, 2 quartos, vpran-
dão, CrS 600 mil por mês. g
392-9590. Maria.
PARATI, casa frente praia, mobi-
liada, a partir de 22 dezembro.
g 245-2350.
PIRATININGA, campinho parafutebol soçaite, festa 15 anos,
batizado, churrados etc. g 719-
6483. D. Luizo.

ARMARINHO, R. Divisório, 42-B,
Bento Ribeiro, ótimo ponto CO'
mercial. g 262-5000, Luis, 13/
17 hs. Aceito oferta.
BAR, contrato novo. Encantado,
entrada Cr$ 15 milhões, restante
á combinar, g 269-0923.
BAR LANCHONETE, São Gonca
Io, posso, balcão frigorífico, es-
tufa, espremedor laranja, free-
zer, todo decorado em lambris,
CrS 13 milhões, 50% entrada
g 712-0257.
BAR TUDO EM PE barato com
pouca entrada, R. Haddock Lobo
02. g 265-0731.
BAR-RESTAURANTE, ótima clien-
tela, contrato novo, 5 anos. R.
Figueiredo Magalhães, 598 -Lj.
71. Copacabana. CrS 9 milhões
à vista. Urgente.
CAFÉ E BAR vendo barato com
pouca entrada. R. Hadock Lobo,

CAFÉ e bar, CrS 60 milhões c
combinar. Rua Uruguai, 371. Ti
jucá.

TERESOPOLIS, VW. Rotariono,
asfaltada, 30 x 65, aclive, vista
maravilhosa. Entrada Cr$ 600
mil resto 24 x 1 salário mínimo.
Ofertas, Caixo Postal 3.171,
Cep. 20.0001, Rio.
TERESOPOLIS Terreno Fazenda
Suíça (Cantão Italiano), 1.432
m2. Aceito carro com o paga-
mento. g 796-1988, Wilson.
VILATUR SAQUAREMA Terreno
840 m2, 5 minutos praia, Cr$
1.200 mil. g 270-5817.
|030| OUTROS ESTADOS
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CAMPOS Farol de Sõo Tome,
terreno 12 x 36,5. Murodo ò
beiramar, .próximo D. Xepa, g
273-2401. Carlos.-
MATO GROSSO fazenda 95
hectares, g 290-3148.
SAO LOURENÇO apartamento
quarto, sala e banheiro, todo
mobiliado, para carnaval, férias
e fins de semana, g 289-3635.1 terrenos,

sítios e
fazendas
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ITAIPUAÇU, R. Madre Silva, lote
6, quadra 16, Costa Verde, 3
quartos, sala, banheiro, cozinha,
copa, lavanderia, falta acaba-
mento, Rua antes Mercado Bar-
roso. Trator local.

CAFÉ & BAR na Tijuco, ótimo
local, excelente ponto, Cr$ 60
milhões, g 265-6731.
CAFÉ & BAR no Flamengo, ponto
excelente, CrS 60 milhões a
combinar. R. Senador Vergueiro,
80-B, Antônio.
CONSULTORIA ENGENHARIA
Firma, 16 anos, sem passivo, só
razão social. Rua Miguelote Via-
na, 99, Icaral, Cep. 24.230. An.
tónio Pires.
FABRICA DE PICOLÉ E SORVETE
completa, ótimo ponto, com to-
das instalações, serve outro tipo
comércio, g 261-7742. Horoldo.

PRAIA SECA, Araruama, 50m
lagoa, 2 geladeiras, mobiliada.
g 260-8001, Carlos.
RIO DAS OSTRAS opartmento
mobiliado, 2 quartos, sala, fo-
gâo e geladeira, Dezembro, Ja-
neiro e Fevereiro, g 266-6162
Neuza.
RIO DAS OSTRAS, chalé, cama-
vai, férias, fim de semana.
295-8031.
RIO DAS OSTRAS caso 2 quar-
tos, sala e cozinha, piscina e
sauna, toda mobiliada, Dezem-
bro, Janeiro e Fevereiro, g 266-
61ó2. Neuza.

COLCHA DE CROCHE cosal, sem
uso. g 594-2674.
COLCHÃO DE MOLAS, cosol, se-
minovo, CrS 35 mil, g 771-
2828.
CÔMODA grande + cama ca-
sal, CrS 50 mil. Tapete 2,00 x
3,00, CrS 25 mil. Bicama, CrS
60 mil, g 249-7080.
CÔMODA 5 gavetas, 0,6á x
1,04 com espelho, CrS 90 m i I. g
264-31 10.
CÔMODA
bronca,
2501.

COM BAR, peroba
CrS 150 mil g 255-

CONJUNTO para varanda, ferro
batido, todo trabalhado, mesa
retangular, tampo vidro, 2 ca-
delros, CrS 35 mil. g 590-4728,

GALOS DE METAL (2) prata.
260-2501.

g

GLOBOS DE VIDRO (4), bom
material, Cr$ 28 mil. R, Corrêa
Dias, 256/103, Vigário Geral.
Célia. Informação porteiro.
GOBELIN EUROPEU, legitimo,
2,00 x 1,20 motivo, Os Três
Magos do Oriente, Lindíssimos,
CrS 1.200 mil. T. 281-307Ó, Ma-
nuel, tarde.
GRUPO ESTOFADO Capltone,
por motivo mudança, g 285-
Ó628.

GRUPO estofado de couro, ai-
mofadas soltas, veludo, perfeito
estado. CrS 100 mil. g 371-
2634.
GRUPO ESTOFADO, madeira-
mento antigo, forração semino-
va, bege, CrS 320 mil; g 392-
3060, Jacarepaguá.
GUARDA ROUPA e bicama mar-
quesa, colchão ortopédico, Cr$
200 mil, juntos separados. Acei-
to oferta. Ruo Teotônio de Brito,
303 Olaria.
GUARDA-ROUPA, cerejeira, 3
portas, com gavetas e protelei-
ras, CrS 160 mil, g 237-5409.
JOGO DE SOFA, tecido couro.
Cr$ 20 mil, Rua Fernandes da
Cunha, 1068, manhã ou sá-
bodo. dominao Cândidn

MESA, 4 cadeiras, estante, arca,
3 portas, 5 módulos de veludo.
CrS 400 mil. g 571 -4200. Paulo
Roberto.

MÓDULOS (3), em veludo, CrS
50 mil, g 260-7922.
MÓVEL DE COZINHA bom esta-
do, CrS 30 mil, g 571-8444.
PE DE MAQUINA para decora-
ção, só CrS 20 mil. g 791-2461,
Dolbrone.
PERSIANA 2,15 coral, g 260-
4459. ,
POSTES DE FERRO para decora-
ção, l,60m altura, sem fioe sem
vidro, novos, CrS 30 mil cada. g
261-2100, Joselita.
QUADRO, espelho com moldura
dourada, bom estado, g 285-
6628. Carlos.
SALA JANTAR cerejeira/aço, me-
sa redonda, 1,10 diâmetro, tam-
po vidro cristal, 4 cadeiras, en-
costo alto forradas tecido, bufê 3
portas. CrS 550 mil. g 571-
9432.

SOFA BICAMA 3 almofadas sol-
tas, CrS 80 mil, cama solteiro,
colchão Anatom, CrS 130 mil. g
221-7191. Apás 13 horas.
SOFA 3 lugares, almofadas sol-
tas, forração nova, bege, deto-
lhes marrom, CrS 300 mil, mesa
centro quadrada, cerejeira, tam-
po vidro fume, g 228-6126.',
SOFÁ, 3 lugares, 2 poltronas.
CrS 180 mil, g 220-8717, !
SUPORTE PARA BÍBLIA, madeiro
trabalhada, Bíblia tipo Barsã,
CrS 8 mil. R. 24 de Maio, 1.109,
c/20, tarde.

TAPETE Bandeirante, Bel Nylorj,
castor, 2,00 x 3,00, perfeito esta-
do, CrS 95 mil, g 238-7172.
TAPETE Tabacow, caramelo,
2,00 x 1,50, estado de novo,
anti-alérgico. Aceito ofertas, g
221-7191, opas 13 horas.

SAO LOURENÇO, ap„ perto do
parque, carnaval, férias, fim de
semona, g 295-8031.
SAQUAREMA casa 2 quartos,
sala, cozinha, 2 banheiros, con-
domínio fechado, piscina, sau-
na, campo futebol, quadra de
vôlei, basquete e tênis, g 594-
1361.
SAQUAREMA, temporada de-
zembro, janeiro, fevereiro. Casa
duplex, praia ou vendo, g
(0246) 05-2454, Basillo.
SAQUAREAAA, cosa 3 quartos,
dependências, piscina, dezem-
bro/ janeiro/ fevereiro, g 710-
0621.

VAGAS E
PENSÕES

ALUGUEL OFERECIDO

ANÚNCIOS grátis para parti
culares S 233-8118

LANCHONETE vendo ou aceito
sócio. Aceito carro ou telefone
como entrada. R. São Francisco
Xovier, 232.
LANCHONETE, ou aceito sócio
Ruo Sõo Francisco Xavier, 232.
LANCHONETE bem equipada,
boa féria, contrato novo sem
passivo, CrS 55 milhões a com-
binar. Rua Adriano, 235 Méier.
LANCHONETE, Praia de Botafo-
go, 406, loja 26, galeria, g
246-6872, noite.

LICENÇA DE FEIRA linha 02, CrS
280 mil. g 571-8444.
LICENÇA FEIRA, barroca de fru-
tos, verduras, legumes, urgente.
CrS 350 mil. g 391-5322.
LOJA PEÇAS ACESSÓRIOS ME-
CANICA OFICINA 6 CARROS g
710-2405. Franz.
MERCADO E AÇOUGUE, centro
Sáo Pedro D'Aldeia, lojas topa-
rodai, grande movimento, pro-
prietário, inclusive noite, taxa
telefone barata, g (0246) 21-
1163.
OFICINA DE REFRIGERAÇÃO,
boa clientela, bastante estoque
de máquinas e motores, g 391 -
1390.

BOTAFOGO ponto final metrô,
apto. para 2 moças, direito e
referências, g 295-9002, Neu-

BOTAFOGO, quarto pequeno.
g 226-8717.
CENTRO procuro moça ou senho-
ra para dividir despesas meu
apartamento, g 232-7439, Ja-

CENTRO, vago para moça.
542-4677.
COPACABANA, quarto mobilia-
do, decorado, para 1/2 pessoas,
temporada ou fixo, ambiente fa-
milior. g 255-2374.
COPACABANA, vago para mo-
ça, direitos TV, som, telefone,
vista praia, chaves dai porta-
rias, ambiente (ovem. g 275-
7762.
DIVIDO DESPESAS DE APARTA-
MENTO, quarto, sala, mobilia-
do, com telefone. Centro. Com
senhor responsável. Base CrS
120 mil cada. g 232-8504/ 10/
20 horas.

JACAREPAGUÁ, quarto, cozi-
nha, banheiro, Cr$ 100 mil +
fiador ou depósito. R. Alberto
Posqualini, 153. Pechincho.
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RIO COMPRIDO, R. Borõo de
Itapagipe, 302, c/9, vaga pararapaz, CrS 35 mil, g 234-5402.

Cama
Colonial
Espanhola em
madeira maciça
com gavetôes
Solteiro  215.000
Casal  255.000

_

TUDO EM CEREJEIRA
TEMOS TODOS OS MÓVEIS DA

MELHOR QUALIDADE
ENTREGAS RÁPIDAS

SANTO CRISTO, quarto para 2
rapazes. Rua Rego Barros, 91.
Santo Cristo.
SAQUAREAAA área 8.000 m2,
por Imável no Rio, g 372-7765.

EXPOSIÇÕES E VENDAS
FÁBRICA: Rua 15 de Novembro, 469 • Chacrinha • Caxias S 771-7295

LOJAS: Rua Barão de Mesquita, 863 • íí 238-1275 • Grajaú
Estrada do Quitungo, 1501-D • Vila da Penha
Av. Mem de Sá, 187 • Centro • S 222-650*
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TAPETE SISAL 2x3, CrS 50. mil.
8 284-3797. Rosângela. 8/9 e
16/17 horas.
TAPETE SANTA HELENA, bege,'3
x 4. Cr$ 20 mil. « 226-8717.
TOALHA OE LINHO bege, borda-
da, feita Bahia. 8 260-2501.
TOALHA DE MESA grande, com
guarda na pos, outra com fios de
dourados, americano. S 232-
4616.

. TRICAMA, forração nova, CrS

. 100 mil. 8 359-1235.

MÓVEIS E_
DECORAÇÕES

COMPRA 719

MESA para telefone, pequena,
cerejeira, com porta-catálogos.
8 238-7172.

MÓVEIS E
DECORAÇÕES

SERVIÇO

ASPIRADOR DE PO Electrolux.
Cr$ 100 mil; espremedor frutas
Walila, Cr$ 38 mil, ambos na
embalagens, noivado desfeito.
R. Raul Pompéia, 152/503, Co-
pacabano. 
CAFETEIRA MELITTA, Cr$ 60 mil,
batedeira de bolo Topa Tudo
Walila, CrS 63 mil, ambas nas
embalagens, noivado desfeito.
8 521-3078.

C1RCULADOR ARNO, 40 cm,
verde, bege, ótimo estado, Cr$
60 mil. 8 594-3788.

ENCERDEIRAS (2) com defeito.
232-4616.

FOGÃO Brastemp, 6 bocas, lu-
xo, azul, bu|ão de gãs, CrS 300
mil. 8 269-0752, Dulclnéia.

FOGÃO CONTINENTAL 2001,
bege, automático, CrS 220 mil,
no embalagem. 8 280-7815.

FOGÃO Semer; radiante, 4 bò-
cas, forno visor, estufa, verme-
lho, seminovo, CrS 100 mil. ti
591-0941.

GELADEIRA 
"FRIGIDAIRE, 

verme-
lha, 440 litros, perfeito funcio-
namento, CrS 150-mil. S 392-
2819, Vera. 8 390-7521. Shei-
Ia.

GELADEIRA FRIGIDAIRE, gran-
de, seminova, vermelha, Cr$
130 mil 8 771-2828.

LIQÜIDIFICADOR ARNO, 5 velo-
cidades, funcionando. CrS 00
mil. 8 372-3108.

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
Lavínia, 4 kg, 5 programas, fun-
cionando, motivo preciso espaço
para freezer. Aceito oferta. S
254-913..

SEMER 4 bocas, ótimo estado,
vermelho. 8 24B-5661.

VENTILADOR GRANDE GE, 2 ve-
locidades, funcionando. CrS 90
mil. 8 372-3108.

VENTILADOR FAET, altura varia-
da, 16", CrS 150 mil. Outro 12"
de mesa, CrS 90 mil. 8 371
5628. Alfredo.

BUJAO de g6s vazios, Cr$ 35
mil cada. 8 284-3797. Rosân-
gela. 8/9 e.16/ 17 horas.
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM
Eletromar, automático, pouco
uso, CrS 60 mil 8 542-0720.
ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO,
voltagem. Atlas, serve qualquer
aparelho. Cr$ 50 mil, aceito
oferta. 8 351-1254.
FILTRO SALUS Talha vidro, com
bóia, aço inox, tudo perfeito es-
tado, moleza. 8 591-6378,
op6s 19 horas. 
MAQUINA MOER CARNE, ma-
nual. Alfa II, CrS 50 mil. Aceito
oferta. 8 351-1254.

Penido Decorações

.ESTOFADOR
^ COUROSEspecialista

em obras
de arte
e requinte.
Finíssimo
acabamento,
profissionais
especializados
em
CAPTONEÊ.
mostrüário
completo
de couro
atanado e
vaqueta.

Rua 24 de Maio, 474-A
a 581-2147, Sr. Penido

ELETIVO-
DOMÉSTICOS

VENDA

ANÚNCIOS grátis para parti-
culares S 233-8118
AQUECEDOR tipo Boyler, a gás,
malta Geraltherm, perfeito esta-
do, .CrS 300 mil. 8 224-4205.
AR CONDICIONADO 7.000
BTUS, novo, CrS 350 mil. 8
249-7080.
AR CONDICIONADO, Philco
10.000 BTU, pouco uso, CrS 400
mil, 8 290-3167, Aline.
AR CONDICIONADO, Philco, 1
HP, pouco uso. CrS 300 mil, ar
condicionado Admirai, 1 HP, no-
vo. CrS 450 mil. 8 590-0873.
Amanhã.

ASPIRADOR DE PÓ, Wallila,
portátil, perfeito estado, azul.
CrS 50 mil. Aceito oferta. 25
35M254.

FOGÃO AZUL Semer, 2 bocas
portátil, com forno e bujão, CrS
120 mil. 8 237-5409.
GELADEIRA CLÍMAX NOVAH
Modelo 300 Superluxo, 370 li-
tros, nova, na garantia, CrS 470
mil. S 221-7191, apás 13 ho-
ras.
GELADEIRA CÔNSUL, azul, se-
minova, 200 litros, perfeito esla-
do, CrS 180 mil, desocupar lu-
gar. Aceito oferta. R. Sargento
Pinto Oliveira, 80, Ramos. Sônia.
GELADEIRA GE azul, usada. Fo-
gão 3 bocas, 2 meses uso. Cr$
150 mil. R. Jansei de Melo, 60.
São Cristóvão.
GELADEIRA Brastemp 320 litros,
bege, na embalagem. CrS 280
mil. 8 280-7815.
GELADEIRA GE DUPLEX, 5 anos
uso, bege, CrS 250 mil. sem
oferta. R. Moncorvo Filho,
201. Luiz.

97/

GELADEIRA GE, amarela, usada
1 ano, CrS 300 mil. 8 290-
4351.

ELETRÔ-
DOMÉSTICOS

COMPRA
GELADEIRA, pago até CrS 40
mil, residencial. 8 395-1616,
Isis1
VENDA

UTILIDADES
PARA O UR

ABRIDOR DE LATA elétrico e
afiador de faca. 8 260-2501.
APARELHO DE JANTAR Norita-
ke, 90 peips. CrS 2.900 mil. S
274-9317.
APARELHO DE JANTAR, porcela-
na, 41 peças. CrS 60 mil. S
226-8717.
ARCA para faqueiro, entalhada,
alças, chave, gavetas, 0,50 x
0,60 x 0,30, CrS 100 mil. 8
256-8895.
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PANELAS (4) no embalagem,
inox Tramontina, Cr$ 120 mil.
g 270-3B05.
TÁBUA DE PASSAR ótimo esta-
do. Cr$ 30 mil, g 237-2888.
TÁBUA DE ASSENTO, sanitário,
seminova, boa qualidade. Rua
Corrêa Dias, 256/ 202. Vigário
Geral

RESIDENCIAL 399, particular pa-
ro particular, g 399-2370.
SECRETARIA ELETRÔNICA, com
Bip, Toshiba, sem uso. S 342-
7304.
TELEFONE SEM FIO cobra com
Interfone e memória melhor
oferta. S 269-1458 e g 336-
2382.
TELEFONE COMERCIAL Total-
mente quitado, pode instalar
qualquer local, particular para
particular, g 238-3653. g 295-
8895.
TELEFONE, residencial, Centro,
Cr$ 200 mil mensal(sem entra-
da), g 232-3281, Celina.
TELERJ residencial, particular/
particular, CrS 2 milhões, g
232^7439, noite.
TELERJ, passo carne, faltam 29
de'Cr$ 112 mil, CrS 1.100 mil.
g 592-2929.

TÁBUA de passar roupa, OS 15
mil. « 288-8467I ANTIGÜIDADES

E OBJETOS
DE ARTE

VENDA 72»

BUSTO do maestro Carlos Go-
mes, CrS 50 mil, g 228-5694
CABIDEIRO, calceiro, sapateira,
antigo inicio século, plaqueta de
bronze, autenticadora, prática e
bonito, g,268-8461.
MOEDAS ANTIGAS (1.814) di
versas, 8 kg. g 270-7505, Se-
bastião, por favor.
ROCA de tecelão, inicio século,
vinda da Europa com imigrantes
eslavos, peça para decorador,
pequena e leve. S 268-8461.

MATERIAL QE
CONSTRUÇÃO

VENDA

BANHEIRO LOUÇA, completo,
Ideal Standard Carina, verde,
mefais lavatório, tudo de primei-
ra, sem uso. CrS 270 mil. Cam-
pos Soles, 282, Nilápolis.
CABOS Siemes, 6mm, lOmm,
para 750 v. g 594-9256. Nel-
son, noite. 
LAVATÓRIO Decca, branco, se-
minovo, Cr$ 15 mil. R. Taylor,
39/ 710 - Lapa. Gustavo.
LAVATÓRIO Ideal Standard, li-
nha Marinha, marrom cacau,
perfeito estado, com coluna. Cr$
15 mil. S 224-0019.
LOUÇA BANHEIRO completinha,
ideal Standard Carina, verde
lústroso, CrS 270 mil, grátis me-
tais lavatório, tudo de primeirls-
simo sem uso, g 593-8789.
PEDRA BRITADA n° 3, lote inteiro
130m3, CrS 690 mil. g 240-
2589.
PLACA DE FERRO, para tomada
interruptor, Cr$ I mil, decorati-
va. g 261-2100, Joselita. .
PORTA social de ferro, 3 janelas
de ferro 1,20 x 1,20, novo. S
593-9988.
TELHA DE ALUMÍNIO Ondulada,
4,00 x 1,00 mil.
Luiz, pai.

270-7505,

TELHAS FRANCESAS, 1.200. CrS
100 mil, g 712-6130.
TELHAS (400), CrS 40 mil.
594-5981.

S

TUBO DE AÇO, sem costura,
sche 6", 96 m. CrS 1.800 Kg,
material novo. 3í 270-6839.
Machado.

TELEFONES

COMPRA 746

LINHA 351, também ações Te-
lerj, Telebrás e outras empresas.
g 592-0558, Miguel.
TELEFONE comercial.
7395. Morcus.

711-

1TELEFONES

SERVIÇO

MAQUINA ESCREVER, semi-
portátil, Olivetti, Studio 45, CrS
150 mil, outra Remington, porta-
til, Cr$ 85 mil, estojo, novas. S
264-8681.
MAQUINA Escrever Facit, último
tipo, manual, g 287-4810.
MESA armação de ferro, tampa
e gavetas de madeira, com cha-
ve, CrS 50 mil. g 261-6418.
MIMEÚGRAFO Gesletner, outro
Rex-Rotary, CrS 1.200 mil, e CrS
800 mil, g 240-3650.
SECRETÁRIA eletrônica, Sanyo,
CrS 350 mil. g 257-4461.

[I.HmÓv,IMIp/escrit
COMPRA

Imóveis e
l.ll EQUIPAMENTOS""¦""'VITORIO

751
CALCULADORA Panasonic
2002, com defeito, aproveitar
peças para consertar uma meu
uso. Rua 24 de Maio 1.109 c/20,
tarde.

UH INSTALAÇÕES"II COMERCIAIS E"INDUSTRIAIS
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AR CENTRAL COlDEX, 5-TR. CrS
6 milhões, garantia 6 meses. fS
371-5628. Alfredo.

BALANÇA FILIZOLA, 20 quilos,
aferida 84. CrS 250 mil. g 712-
6130.

FURADEIRA DE IMPACTO, 2ve-
locidades, profissionais, Bosch,
com extensão de 10 m. Cr$ 150
mil. g 342-9826.
GUILHOTINA MANUAL, exce-
lente, Leipzig. g 240-3650.
MÁQUINA SOLDAR ELÉTRICA
Completa, estado nova, R. Zo-
diacal, 130, Vila Carmari, Nova
Iguaçu.
OFF SET REMINGTON, CrS 170
mil. g 714-1813.

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

CONTABIUSTAS 762

ESCRITAS AVULSAS Pequenas e
médias. Atualizo em tempo re-
corde,: preço módico. Garcia,
CRC 32.156. Garcia. S 268-
4705. •

EQUIP. PARA
PROFISSIONAIS
LIBERAIS

VENDA

ANÚNCIOS grátis para parti,
culares S 233-8118
APARELHO DE PRESSÃO, CrS 45
mil, estetoscópio, cabeça dupla,
japonês, importado, novo, seu
uso. CrS 75 mil. g 268-7294
APARELHO PARA METABOLIS
MO BASAL raridade, melhor
oferto, g 255-2501.

sinon©n
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Compra • Venda
Instalação • Conservação

PABX, PBX, KS
(Intercomunicadores)-
Linhas Telerj/ Cetel
Bloqueador DDD e DDI
Central de portarias
Porteiros eletrônicos.

CREDENCIADO PELA TELERJ

exapisa
Piso plástico modulado

Os módulos de EXAPISO encaixam-se uns/;
aos outros por intermédio de pinos.
Sem uso de ferramentas você mesmo
monta. EXAPISO é plástico, flexível,
antiderrapante, isolante e
autodrenado. Você pode retirar ou
enrolar como um tapete, manutenção
fácil. EXAPISO é o piso ideal para
piscinas, box, saunas, terraços,
academias, etc. Cores: Verde,
Caramelo, Chumbo e Preto.

.,séÈÊÊÊÊ^mm

,-^^í^^mM^^___Wêtíi___\^^^^^i^"y^ff_Ww/:

Jl ikâ9*YTL
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Box • Varandas • Decks

Quadras esportivas

SHOW ROOM
Rua da Regeneração, 489

Bonsucesso
S 260-9861

MAKRO
• Av. Brasil

(Mercado S. Sebastião)

AQUASHOW
M, S. Vicente, 52. Lj, 343

Shopping da Gávea

MAKRO
Barra da Tijuca

APARELHOS DE PRESSÃO TY-
COS, novo, americano, Cr$ 700
mil, g 767-4840, Fernando.
CANETA dentária, alta rotação
Delair, pouco uso, com 3 brocas
eextrator, CrS 130 mil. g 222-
7031.
COMPRESSOR Sgai, perfeito es-
tado conservação, Cr$ 400 mil.
g 594-1999. Joana, lorde.
ESTETOSCÓPIO, Tycos importa-
do, 2 diafragmas, na embala-
gem. Cr$ 450 mil, g 274-9044.
FORNO DE BIER, novo, ponátil,
Cr$ 85 mil g 255-2501.

MATERIAL QE
CONSTRUÇÃO

COMPRA 73B

MADEIRAS FAIA E ROXINHO
(Próprias para remos e cabos de
ferramentas), g 256-0975. Do^
mingos.

TELEFONES

VENDA
APARELHO TELEFÔNICO luxo de
mesa, mármore e metal doura-
do. g 260-2501.
APARELHO TELEFÔNICO Gra-
dienle, teclado, novo, no emba-
logem. g 593-3588.
APARELHO TELEFÔNICO Cinza,
linha extensão, ótimo estado,
CrS 35 mil. Istandard Eletric. S
551-7489.
APARELHO Estilo imperial, caixa
madeira, entalhado, funcionan-
do, Cr$ 200 mil. g 256-8895.
CARNE não instalado, Telerj, res-
tando 23 parcelas, CrS 171 mil
g 248-3021.
LINHA TELERJ comercial 253, 3
aparelhos, 2 interfones, CrS 4
milhões, ou passo contrato sala
mobiliado. Av. Rio Branco, 18.
g 253-0774.
LINHA 295 Copacabana com
ações, Cr$ 2.100 mil ou troco por
carro, g 391-5194, César, ap6s
20 horas.
LINHA 242, comercial, instalado
Ouvidor, 2.500. g 710-2405.
Franz.
LINHA 201, particular para par-
ticular, residencial. Cr$ 2 mi-
lhões a visto. S 591-1939.
LINHA 230, particular, Telerj re-
sidenciai, quitado, instalado.
Cr$ 2 milhões, g 290-3167.
Aline.
LINHA 316.compartilhada. CrS
1.500 mil. Área Campo Grande.
S 263-3372 ramal 266, Adil-
son.
LINHA 749, Cachoeiras de Mo-
cacú, residencial, instalado e
quitado, o visto, g 71 1-8257.
LINHA 711, São Francisco, Nite-
rói. g 284-3797. Rosângela. 8/9
e 16/ 17 horas.
PASSO TELEFONE TELERJ, pr«;o
combinar, g 289-2018. Jorge.
RESIDENCIAL, instalada Botafo-
go, linho 295. Cr$ 2 milhões,
direito ações, ou iroco por outro
Niterói. Pago diferença. S 263-
8878.

tji] MÓVEIS E
,111 EQUIPAMENTOS'"'P/ESCRITÓRIOE

VENDA

ARQUIVO 55 x 74, com gave-
toes, 1 cofre estilo bar. 12? 254-
3755.
CALCULADORA eletrônica, de
mesa, fila, Burroughs, OS 120
mil + 4 somadoras, de fita, Cr$
50 mil cada, seminovos. R. da
Alfândega, 120.
CALCULADORA Sharp manual
PC-I21I, eslojo original, CrS
450 mil, g 232-4928.
CALCULADORA OLIVETTI Elé-
trica, 4 operações, CrS 130 mil,
g 791-3308, Sheila, favor dei-
xar endereço.

CALCULADORA (2). Hewlett
Parckord, uma bolso, 38 c, outra
elétrica 81. g 273-8419.
COFRE DE FERRO MACIÇO, cha-
ve, segredo, CrS 70 mil, garra-
fão água mineral, suporte, CrS
48 mil. g 254-6912.
COFRE, 50 x 40, bom estado.
CrS 90 mil, g 225-0807. Noite.
DIVISÓRIA para escritório, ma-
deira compensado imitando ce-
rejeira, 2,85 x 3,06, porta com
fechadura lockwell. CrS 350
mil. g 541-6201. Silvo.

GELADEIRA Cônsul Superluxo.
caramelo, pouco uso, CrS 250
mil, g 392-3060. Jacarepaguá.
GRAVADORA REX-ROTARY
2202, seminova, CrS 3 milhões.
g 240-3650.
GRAVADORA Stencial, 300 ma-
trizes, CrS 3 milhões ou troco por
carro, g 263-1463.
IBM Elétrica, máquina escrever,
Cr$ 200 mil,- calculadora elétrica
e manual CrS 40 mil. S 261-
2100. Joselita.
IBM 82 Corretivo, g 591-2421.
MAQUINA DE ESCREVER porta-
ril, japoneso, usada, CrS 90 mil.
g 289-2018. Jorge.
MAQUINA DE ESCREVER Re-
mington, carro grande, elétrica,
ótimo estado, CrS 140 mil. flí
222-7031.

MAQUINA de escrever Hermes,
suiça, carro grande, excelente
estado, CrS 160 mil, Av. Rio
Branco, 18/1503. Centro.
MAQUINA ESCREVER Olivetti
CrS 700mil, aceito troco.
6529.

1270-

BALANÇA ELETRÔNICA porá
diamantes, Mettler PL 3000, na
embalagem, sem uso, CrS 6 mi-
lhões. g 275-1197. g 286-
8324, Jayme,
BALANÇA DAYTON-HOBART
com visor e prato metálico, capa-
cidade 10 kg, azul, bom estado,
aferida, CrS 390 mil. g 240-
455B.

BALCÕES FARMÁCIA tampo for-
mica azul, madeira lei vários
tamanhos, para desocupar lu-
gar. g 394-1084, Luiz.
CADEIRA DE CABELEIREIRO, no-
va, bom estado. Cr$ 50 mil. S
249-3595.
CADEIRAS (10) de salão de ca-
beleireiro. g 205-9896.
CARROCINHA, toda alumínio,
depósito para mercadoria, 2 re-
fresqueira, 25 litros cada. S
581-4371. Antônio Carlos.
FABRICADORA DE PICOLÉ, 4
fornos, 28 furos, CrS 3 milhões a
vista oü aceito oferto. S 230-
0284.

OTO-OFTALMOSCOPIO
WELCH-ALLYN, importado, no-
vo, sèm uso, estojo original, com
especulos, lâmpadas reservas.
Cr$ 265 mil. g 268-7294.

1
VENDA

REMÉDIOS
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ALGAFAN COMPOSTO, 9 am
palas, 2 m!, melhor oferta. S"
395-1616, Carlos.
ANÚNCIOS grátis para parti
culares S 233-8118

EQUIPAMENTOS
PARA
DEFICIENTES

VENDA

ANÚNCIOS grátis para parti-
culares S 233-8118
APARELHO SURDEZ Bernaphon,
pilha, CrS 60 mil. S 371-5675.

1lEQUIP. PARA
PROFISSIONAIS
DIVERSOS

VENDA

ANÚNCIOS grátis para parti-
culares S 233-8118

MOTOR DE PRÓTESE baixa rota-
ção, Dabi, novo na garantia. í?
717-1746.
MUNIL importado, Io qualidade,
ótimo para profissionais de silek,
3 m, Trama 180. CrS 200 mil ou
troco por material de desenho.
g 351-8180.

H EMPREGADOS

QUE SE OFERECEM

ANÚNCIOS grátis para parti,
culares S 233-8118
ARQUIVISTA, auxiliar serviços
gerais, rapaz, 27 anos, com ex-
periência, S 201-7556, recados
com Bete.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO ou
Recepcionista, boa aparência. S
246-1568

RELÓGIO de ponto, 3 unidades,
Dimep, metade do preço. ít
242-2752.
RELÓGIO DE PONTO Dimepe
7704, corda, ou troco por objeto
de meu interesse. Aceito carro.
g 201-2033

Rodbell.RELÓGIO DE PONTO;
g 201-1925.
RELÓGIO de Ponto Dimep
Quartz Point, Série Ouro, pilha,
elétrico, porta cartões (2) 50 em-
pregados. CRS 1.280 mil. g
240-2589. .1 INSTALAÇÕES

COMERCIAIS E
INDUSTRIAIS

COMPRA

MAQUINA DE ALGODÃO doce.
g 254-6912.

FERRAMENTAS,
MAQUINAS
E MOTORES

VENDA

ANÚNCIOS grátis para parti-
culares S 233-8118

COMPRESSOR paro balcão fri.
gorlfico tipo II, perfeito estada
com motor, melhor oferto. S1
393-7623.

MAQUINA Escrever Olivetti lexi-
con-80, CrS 150 mil. g 261-
2100, Joselita.

COMPRESSORES FRIGORlFI-
COS, de diversas marcas- e ta-
manhos, próprio para firma re-
condicionadoro, g 391-1390.
EXTINTORES 10,5 kg cada. 3 CrS
100 mil. Rua Porto Alegre. 79, d

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, com
prática, 21 anos, 2o grau com-
pleto, curso de Desenho e datilo-
grafia, g 261-7936. Carlos.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, com
conhecimento português, inglês,
salário o combinar, g 260-
4227.
DESENHISTA moça ampla expe-
riência em cartazes, cartões de
Natal, desenhos de humor, ilus-
trações capa de livro. S 342-
9600, Èlizabeth.
DESENHISTA, arte finalista, grá-
fico ou silk, ou qualquer ativida-
de ligada a programação visual.
Ampla experiência no ramo. fi
351-8180.

MOTORISTA PROFISSIONAL, 49
anos, aposentado, ex-motorista
diretoria Esso, oferece-se. &
590-3123.
MOTORISTA PROFISSIONAL, 21
anos experiência, casado, evan-
gélico, sem vicios, para traba-
íhar firmas ou particular, grande
conhecimento Rio/Brasil, g 593-
6221.
PLANTONISTA IMOBILIÁRIA.
Zona Sul/Barra, para casas, ap-
tos., comissão + ajuda custo,
recados g 259-2435. Graça
Mario.
PROFESSOR português/francês
aceita trabalhar em Colégio ou
curso, g 288-8578, professor
Jorgi
SECRETARIA EXECUTIVA, nivel
diretoria, redação, bom' inglês,
datilografia, boa aparência, sa-
lário CrS I milhão, oferece-se
para trabalhar, g 221-8866,
Rosania.
SECRETÁRIA/ADVOGADA, nivel
diretoria, datilografia, redação,
telex, boa aparência, salário OS
900 mil, oferece-se para traba-
lhar. g 293-1515, Eliana.
SENHOR 58 anos, responsável,
prática serviços externos e inter-
nos de escritório, cobranças, pa-
gamentos e etc. fi 396-1635.
Após 1 7 horas.
SUPERVISOR DE SEGURANÇA
DO TRABALHO atuante, expe-
riência Comissão Interna de Aci-
dentes (CIPA), cursando Direito
universidade Santa Úrsula. fi
252-3685, Aires.
TÉCNICO de Enfermagem do
Trabalho, atuante e com longa
experiência para trabalhar em
hospital, indústria e etc. & 252-
3685, Hélio.
TELEFONISTA, rapaz, para tra-
balhar na tarde ou noite. S
292-4433, Romeu.
TELEFONISTA recepcionista,
ótima aparência com experiên-
cia noções de inglês,.® 201-
7653. Rúbia.
TELEFONISTA, prática, sem car-
teira assinada, qualquer hora-
rio. g 210-1227. Jaclra.

PEDIDO

EMPREGADOS

BOI

AGENCIADORES PUBLICITA-
RIOS, preciso urgente de 5, pago
ótima comissão, g 767-2880,
diariamente 8/11 horas, Durval.
ANÚNCIOS grátis para parti-
culares S 233-8118
CARPINTEIRO, para esquadria,
R. Florianópolis, 1.296, Praça Se-
ca, Jacarepaguá, Sr. Rangel.
CASEIRO, idade acima de 35
anos com prática de cavalos e
lavoura, para sítio em Nova
Iguaçu, salário, + cosa, luz,
água, INPS. g 796-2066. Car-

CASEIROS preciso senhor ou ca-
sal para tomar conta casa Sepe-
tiba ofereço em troca moradia,
g 593-9988. v

CONTATO PUBLICIDADE, edito-
ra precisa, autônomo regulariza-
do, comissão de mercado, sem
período integral, currículo, car-
tas. Caixa Postal 856, Rio. Ari.
DOMESTICA todo serviço, folga
semanal, goste de criança, CrS
100 mil. R. XV de Novembro,
175 casa 4, Centro/ Niterói.
DONAS DE CASA, estudantes,
recepcionistas, vendedores, que
tenham bom conhecimento, li-
gue para nós, produto alta qua-
lidade, comissão 150%, não
precisa sair casa. g 233-2765,
partir 2" feira.
ESTAGIARIO/A. Construtora pre-
cisa, com experiência acompa-
nhamento obras construção vicil,
orçamentos residência. Ilha ou
Tijuco, g 234-9183.
GOVERNANTA 30/ 35 anos para
casa de senhor só. S 342-6567.
MANICURE
Machado, E
9896.

preciso, Largo do
, loja G. g 205-

PESSOAS ALTO NlVEL, precisom
para ganhar Cr$ 15 milhões até
o Natal, trabalhando, pesquisas,
vendas, ganhos diários, CrS 1
milhão. Prof. Andrade. S 263-
7543, Liguei
PRECISO 3 MOÇAS, boa apa-
rência, para Campanha Naral
Eductivo. Ganhos acima CrS 2
milhões + 450 mil fixo + prê-
mios. Marechal Floriano, 38/
401, Centro.
PRECISO MOÇAS, senhoras, ga-
nhos Cr$ 450 mil fixo + CrS 2
milhões comissões, trabalho di-
dático pesquisas, horas vagas.
Natal com dinheiro. fi 371-
3720, César.
SENHORA de 35 a 45 anos para
fazer todo serviço de casa pe-
quena. Rua Nascimento Gurgel,
451. Oswaido Cruz. D. Balta.
SEU PROBLEMA DINHEIRO? Eu
resolvo, venha ganhar Cr$ 1
milhão por dia ou muito mais
ainda sair da crise. fi 263-
7543. Pastor.
TÉCNICA de Contabilidade, es-
tagiária, Rua Dom Gerardo, 63
sala 201. Paulo Roberto ou Cá-

VENDEDORES, CrS 15 milhões
até o Natal, é verdade ou você
tem medo de ganhar dinheiro,
medo de vender? Crise já era.
g 263-7543.
VENDEDORES, preciso pessoas
alto nível, para ganhar CrS 15
milhões até o Natal, trabalho
pesquisas vendas, ganhos diá-
rios Cr$ 1 milhão. Marechal Fio-
riono 38/401, Centro. Andrade.¥ ELETRÔNICA

VENDA

ANÚNCIOS grátis para parti-
culares S 233-8118

OHMITER AS-105, novo, na em-
balagem, CrS 400 mil. Aceito
oferta, g 351-1254.
REGULADOR DE VOLTAGEM pa-
ra televisão preta/branca, CrS
30 mil. g 339-2779. 

'

RADIO-
AMADORES
E PX

VENDA

ANÚNCIOS grátis para parti-
culares S 233-8118
UHF ou PX portátil, bandejo
americana com chave, aço inox,
conecções originais prontas, no-
vo, excelente oportunidade. S
268-8461.

CONTROLE PONTER MASTER TK
85, CrS 20 mil. g 267-1916,
Marcelo.
DISQUETE PARA COMPUTA-
DOR, particular, urgente. &
226-3259. g 222-3966.
FITAS ORIGINAIS, para Sinclair.
g 267-1916, Marcelo.
TK 2.000, com TK Stick, + 3
programas, novo, na caixa, CrS
1.200 mil. g 592-0558. Sr. Mi-
guel.

11°""
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ÓCULOS RAY-BAN, lentes
Bausch-Long legitimas, novo, na
embalagem. CrS 30 mil, aceito
oferta, g 351-1254.

1 FOTO E
CINEMA

VENDA 817

AMPLIADOR FOTO, Opemus III,
importado, embalagem, objeti-
va. S. 3. 5. Todos negativos, ou
troco aparelhagem som. 3í 71 I-
3537.
AMPLIFICADOR POLYVOX AP
3100 I50w, pick-up CCE, agu-
lha cristal Shure, 6 caixas som
50w cada, sintonizador Sanmi
ST 2000, tudo CrS 800 mil, g
771-8517, Wanthus, noite.
ANÚNCIOS grátis para parti-
culares S 233-8118
CORONET FOLE Fotográfica
francesa, excelente estado, fun-
cionando, 6x9 para coleciona-
dor, CrS 180 mil. g 232-1183.
Aldo.
FIUIAADORA CANON 415 XL So-
nora, na embalagem, sem uso,
CrS 600 mil. g 286-8324, g
275-1197. Jayme.
FILMADORA CHINON, Super 8,
sonora, com zoom, projetor de
filmes Chinon, Super 8, sonoro,
com zoom, ambos na caixa. Cr$
1.500 mil, g 590-1175, Eide.
LENTE CANON 20mm FD 1:2.8
S.S.C., seminova, estojo, acom-
ponha Neld 2 filtros Hoya B2A
72mm, IA 72mm, Cross Crim
72mm, 6 estrelas, tudo CrS 780
mil. g 771-8517, noite, Wan-
thus.
LENTE Grande angular Super Al-
binar 28mm, 1:2.8, sem uso
para Nikon ou outros Baionetas.
g 290-6624. Donizete.
OLYMPUS 35 LC TokyoG. Zuilo,
lente 1:1.7 foco 42mm, veloci-
dade 500 telemetros, fotômetro
eletrônico, CrS 200 mil. g 253-
0774
PENTAX FOTOGRÁFICA Six 6x6,
2 lentes 50mm, 80mm, CrS
1.200 mil. Não aceito oferta;
Tele 200mm, Soligor rosca, anel
Canon, CrS 320 mil. g 771-
8517, noite.
POLAROID FOTOGRÁFICA
1000, flash, CrS 50 mi|. g 796-
I98B, Wilson.
POLAROID Color Pack B0, Lend
Comera, bate e revela próprias
fotos, excelente presente. S
268-4704.
PROJETOR SLIDES CABIN, auto-
mático, timer, 75 magazines, 5
arquivos, tela, CrS 400 mil. ©
283-0677, ramal 260, Newton.
PROJETOR E SLIDES Paximat
100, alemão, lâmpada 12x100.

CrS 250 mil. "S 541-6201. Silva.
PROJETOR E FILMADOR KES-
TON 16 mm, CrS 240 mil. g
228-5694.
PROJETOR mudo 16mm, e fil-
me, bom estado, g 719-4071.
PROJETOR (2) lómm, sendo um
mudo com filme, outro sonoro 2
balas, ótimo estado, filme. ®
265-9785.
PROJETOR SLIDES Importado,
objetiva zoom, controle remoto,

mer, novo, na embalagem, ga-
rantia 3 meses, CrS 1.800 mil.
S 228-5584, Renato.
TECHNICS folheado a ouro, bom
estado, CrS 40 mil. Rosane. S
264-3802.

MCOMPUTADORES
EQUIPAMENTOS

VENDA

ANÚNCIOS grátis para parti-
culares g 233-8118

YASHICA Elétric 35, perfeito es-
todo de uso e conservação. 2P
2B1-2109.
YASHICA MINISTER D, ótimo es-
tado, lente 1:2.8, original estojo
couro, flash disparador, filtro,
Cr$ 400 mil. g 284-2089. Zezé.1 DISCOS E

CASSETES
VENDA

ANÚNCIOS grátis para parti-
culares & 233-8118
COLEÇÃO 20 LPs Roberto Carlos,
nova, com estojo, Cr$ 80 mil. SS
283-0677, ramal 260, Newton.
COLEÇÃO CLÁSSICOS ABRIL.
sem uso, 24 fascleulos com LPs,
Cr$ 100 mil. g 283-0677, ra-
mal 260, Newton.
COMPACTOS DE HISTÓRIAS in-
fantis, preço a combinar. S
289-2018, Carlos.
DISCOS, perfeito estado, Bea-
tles, melhor oferta. ?S 225-
0807. Noite.
FITAS K-7 VHS, embalagens la-
cradas, últimas unidades. CrS
30 mil. g 224-4205.
LPs Rítimo Aventura, Roberto
Garlos, Cr$ 8 mil, Joelho Porco,
(Rape), CrS 7 mil; Rolling Stones
80, CrS 5 mil; Comodores o Io,
Alice Cooper, etc. g 541-6042.
Recados, Sérgio.
SAMBAS ENREDO ano 68, exce-
lente estado. CrS 10 mil. g 331-
1248, noite.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

VENDA

ANÚNCIOS grátis para parti-
culares S 233-8118
CAVAQUINHO DO SOUTO, ja-
carandá, supernovò. CrS 500
mil. g 351-6357.
CAVAQUINHO com capa preta
forrada. CrS 40 mil. Ef 594-
6465.
FLAUTA TRANSVERSA, chinesa,
CrS 600 mil. Av. Marechal Fio-
riano, 46/ 2o andar.
GUITARRA GIANNINI FG Impor-
tada, amplificador, CrS 450 mil
S 270-6529.
PIANO ALEMÃO,
g 226-8717.

bom estado.

PIANO TIPO APARTAMENTO 88
notas, cordas cruzadas, cepo me-
tal, Essenfelder. CrS 4 milhões.
g 254-6912.
SEQÜENCIAL paro jogo luz, CrS
100 mil, g 288-5161, Carlos.
VIOLÃO Di Giorgio, perfeito es-
tado conservação, g 352-1619.
VIOLINO, cópia Stradivarius,
maleta/ arco, Cr$ 500 mil. S
264-1094, g 325-8678.

BM"
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AMPLIFICADOR e sintonizador
Olivox, Cr$ 750 mil. g 273-
8419, Ivan.

CAIXA DE SOM, 2 peças, marca
Masson, 20W, CrS 80 mil ou
troco por flash eletrônico. Av. rio
Branco, 18/1503.
CAIXAS PIONEER 80W/RMS, se-
minovas, controle médios, agu-
dos, CrS 400 mil. g 269-1517.
Beto.
CAIXAS BRAVOX (2), grandes,
semlnovas, lindas, tOOw, exce-
lente som, controle brilho e pre-
sen.a, CrS 330 mil. g 710-
5360, Mouro. 
CONJUNTO ESTÉREO, gravador,
toca-fita, amplificador, caixa. &
258-6781.
DISCOS RAROS Rock contempo-
râneo, só lote de 10 LPs, CrS 120
mil; Premiata, Forneria Marcon-
ni, Leormi, Banco, etc. S 771-
8517, noite, Wanthus.
RADINHOS PILHA, 2 pilhas, 1
pilha, tudo CrS 15 mil. Rua 24
de Maio, 1.109. d 20, tarde.
RADIO AM/FM, despertador, re-
lógio, importado. CrS 100 mil.
g 290-2419. 
RÁDIO PORTÁTIL Philips, fun-
ciona 2 pilhas, Cr$ 13 mil ou
troco por objeto do meu agrado.
Av. Rio Branco, 18/1503.
RADIO TOCA-DISCOS, conser-
vado, tem estação exterior. R.
Corrêa Dias, 256/ 202, Vigário
Geral, Célio. CrS 20 mil.
SOM GRADIENTE 126, Sistem,
bom estado. Cr$ 1 milhão. ©
289-1381. ,
TAPE DECK CCE, estéreo, modelo
CD 703, deitado, com dolby e
bias, ótimo som, CrS 98 mil, S
592-1535.
TAPE-DECK JVC, Gradiente, Ho-
rizontal, perfeito, pouco uso, CrS
220 mil, g 710-5360, Moura.
TOCA DISCOS, automático Phi-
lips, 460 estéreo, 2 caixas. CrS
130 mil. g 225-0807. Noite.
TOCA-DISCO PHILIPS 547, este-
reo, 2 caixas, CrS 120 mil, vitro-
linha rádio AM, elétrica, CrS 40
mil. g 273-8419.
TOCA-DISCOS, vermelho, 2 cai-
xas 50W cada, CrS 150 mil. g
266-3030, Sérgio.
VITROLA PHILLIPS portátil, com
liga luz, braço quebrado. Cr$ 30
mil. g 339-2779.
VITROLINHA Philips perfeito es-
tado, aceito oferta. S 254-7762.
WALKMAN CCE, AM/FM, stéreo.
seminovo, na caixa, CrS 200
mil. g 771-0526.m
VENDA

ITV, VÍDEO
1E TELEJOGOS

832

APARELHO QUE REPRODUZ E
GRAVA Cartuchos Atari, acom-
ponha 160 jogos, g 228-5584,
Renato.
ATARI POLIVOX, pouco uso, I
cartucho, CrS 280 mil. g 571-
4410. Mox.
ATARI 2.600, novo, com garan-
tia, CrS 350 mil, g 541-9005.
FITAS ATARI 5o Geração, na em-
balagem. g 242-3040. Nelson.
NATIONAL colorida 20", bom
estado. CrS 580 mil. g 275-
6016. Orlando.
ODYSSEY,' 2 cartuchos, 5 jogos,
pouco uso, 2 fitas, Cr$ 300 mil.
g 796-1988, Wilson, estudo
propostos.
ODYSSEY, com 4 cartuchos, CrS
298 mil, sem uso, g 592-1535.
PHILCO TV AÇORES, funcionan-
do, só CrS 200 mil. g 791-
2461, Dolbrone.

PHILCO TV 17", preto/branco,
tubo novo, na garantia. Não
aceito cheaue. R. Guineza, 49,
Q2, Engenho de Dentro.
PHILCO, TV, cores, nova, ima-
gem ótima, CrS 350 mil. g 581 -
4338.
PHILCO, TV, cor 1 7", ótimo esta-
do, CrS 350 mil. g 359-1235.
PHILIPS 26", preto, branco, tran-
sistorizada, pequeno defeito.
CrS 80 mil. g 590-4728. Ligia.
PHILIPS TV cor 26", CrS 220 mil,
TV Empire 24", preto, branco,
CrS 70 mil, ambas funcionando.
R. Campos Sales, 282, Nilópolis.
PHILIPS TV a cores 26", CrS 220
mil; outra preto/branco 24". Em-
pire, Cr$ 70 mil, urgente, ambas
funcionando. 2S 593-8789.
SANYO 20" cor, digital, transis-
torizdda, controle automático,
brilho, imagem, cor, tecla AFT,
perfeito estado, cinema, Cr$ 400
mil g 220-7559.
SMOKING usado uma vez, per-
feito estado, grande. S 208-
0971, Bob.
TELEFUNKEN em cores I 7" Polco-
lor, transistorizada, perfeito es-
tado, CrS 530 mil. Não aceito
cheque, g 252-2371.
TELEJOGO 10 jogos, importado,
CrS 80 mil. g 280-2019, Már-
cio.
TELEJOGO Philco, 3 jogos, semi-
novo, CrS 80 mil. g 249-3269,
Sr. Alirio.
TELEVISÃO EM CORES 17", Phil-
co, CrS 500 mil. Rua Rego Bar-
ros, 91, Santo Cristo.
TELEVISÃO Philco preta/ branca,
ótima imagem, 17", CrS 120
mil. g 541-0709.
TV A CORES,
CrS 400 mil. B

transistor, nova.
590-1175. Eide.

TV Á CORES, transistor, pouco
uso, CrS 300 mil, g 290-3167,
Aline.
TV MINI, 5", JVC, colorida,
transformada luz e bateria, se-
minova, com cabo para ligar no
acendedor de cigarros. Base 1
milhão. Aceito troca. 51 232-
6176. ,
TV PHILCO, I 7" a cor, outra 22'
Telefunken, a cor, perfeito esta-
do, g 208-8104.
TV PHILCO, preta/ branca, 24",
funcionando, Cr$ 170 mil. S
342-5111.
VÍDEO GAME, Atari, Polivox, se-
minovo com 1 cartucho, CrS 290
mil. Av. Vinte e Oito de Setem-
bro, 399/301. Vilo Isabel.
VlDEO GAME Atari Polyvox, no-
vo, poucouso,
571-4410.

Cr$ 300 mil

VlDEO GAME GEMINI, da Atari,
importado, com 6 cartuchos, Ri-
ver Raíd, Enduro, Soccer, Tênis,
Polaris, Demon Attock, mais 3
controles, 1 mês uso, CrS 450
mil, g 542-1666, aceito oferta.
VlDEO K-7 Panasonic, PV 5.000,
portátil, trancodificado, controle
remoto, Timer digital, com aces-
sórios, pouco uso, CrS 2.600 mil
g 270-1456.

DIREITO, formada, para depar-
tamento jurídico, sem experiên-
cia, 31 anos, redação e datilo-
grafio. g 289-9952 Carmem.
DOMESTICA saiba cozinhar,
vial variado, durma no empre-
go, folga de 15 em 15 dias. S
269-0752. Dulcinéia.
DOMESTICA com filho de B
anos, com referência de 7 anos
de cosa, g 280-8930. Iraci.
ESTUDANTE, 20 anos, dotilogra-
fia, noções escritórios, salário
CrS 300 mil, oferece-se para
trabalhar, g 264-4785, Márcio.

WS. ** w
M ~^ %k

FAXINEIRA diarista, g 248-
6683 Francisco.
FORMADO COZINHA Pelo Se-
nac, ofereço-me para trabalhar
em cozinha resturante, bar. 5Í
292-2122, romal 172. Sérgio.
FORMADO DIGITAÇÃO Ofere-
ça-me para trabalho noturno co-
mo free-lancee. g 292-2122,

172, Sérgio.
MOTORISTA PARTICULAR, se-
nhora responsável, oferece-se
para trabalhar com experiência,
não bebe, não fuma. Cartas,
Portaria ABC 591.

E vai poder lhe dar uma "boa surra"
nos mais sensacionais VIDEOGAMESi
Afinal, quem disse que ATARI,
ODYSSEY, INTELLIVISION, COLECO.
é só para criança?i
Tem mais: cartuchos, acessórios, micros.
E você ainda ganha no preço 111

DEO
Rio de Janeiro: Av. Rio Branco, 156 - S/L 216 e 221
Niterói: Rua Gàviio Peixoto, 182 - S/L 210 - Icaraí

Tels
Tels.

262-3496 6 22^2120
710-5147 e 714-5505
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1_TV, VÍDEO
E TELEJOGOS

COMPRA 833
GAME WATCH, compro, bom es-
lodo, Cr$ 20 mil. » 242-3040,
Nelson.
TELEJOGO, pago CrS 15 mil
cado. » 372-4457.
IV A CORES, perfeito estado,
pago na hora em dinheiro. fS
252-2371.

1 NÁUTICA

VENDA 836

BARCO de fibra casco duplo, 8
pés com pára-brisa, CrS 600 mil.
« 208-5899.
BARCO DE ALUMÍNIO 3 metros,
rock e remos, Cr$ 400 mil, novo,~ 

205-0112, R. 535, Miguel
JANGADAS (2) pequena 12 pés.
3,65 x l,25m, Cr$ 450 mil e
grande 20 pés, 6,15 x 1,40, Cr$
1.200 mil. g 266-6162.
JANGADA de tubos de PVC, le-
ve, fácil transporte, vela ou mo-
tor. » 266-6162 Neuza.
MOTOR JOHNSON, 4 HP, bom
estado, CrS 1.500 mil. g 208-
5899.
PRANCHA CRISTAL GRAFITE, 4
quilhas, CrS 200 mil. g 288-
5161.
PRANCHA de surf, triquilha. Ri
co, bom estado, Marcelo. __
294-3277.

NÁUTICA

COMPRA 837

MANUAL MOTOR MARÍTIMO"Trietle", centro, óleo Diesel. Do-
mingos. _S 256-0975.
MASTRO DE FIBRA, para Wind-
surf. S 722-5886. Maia.

CAÇA E
PESCA

VENDA 839
PÉ DE PATO bom estado, n° 42/
44, CrS 30 mil, g 260-4459.
RELÚGIO de mergulho Ferrari,
acompanha 2 pulseiras e bús-
sola. g 242-0989. S 263-
9681.
ROUPA PARA mergulho toma-
nho grande completa, capuz, ja-
queta e calça, nova importada,
CrS 800 mil. g 242-0989. g
263-9681. Luis.¦ CAÇA E

PESCA
COMPRA

PEDRA MO (Pedra de afiar e
amolar). g 256-0975. Domin-
gos.1
VENDA

CAMPING

BARRACA SANTO ANDRÉ, cana-
dense, para 5 pessoas, imper-
meabilizada, bonita e aconche-
gante. Base Cr$ 420 mil. Aceito
oferta. g 542-1666, Galvão
Bueno.
BARRACA para 6 pessoas, 2
quartos, com varanda, usada 2
vezes, CrS 300 mil. g 208-
5899.

1
VENDA

ESPORTE

PATINS CHICAGO, importado,
biqueiro, bota n° 41, Cr$ 40 mil.
Sérgio g 266-3030. »_
QUIMONO A-2 Tigre, foixa
amarela. CrS 30 mil. R. Jansei
de Melo, 60. São Cristóvão.
SKATE JAPONÊS de borracha
especial, CrS 100 mil. g 280-
2019. Márcio.
TRIClCULO elétrico, importado,
serve para golfe, atinge veloci-
dade máxima 50 km. __. 285-
6628.

1MODELISMO

VENDA 8S1

LANCHA CONTROLE REMOTO,
para competição, tipo Deep
Veep-60, motor K/B 7.5, com RC,
com todos acessórios, semimon-
toda, g 399-9491.II ESTÉTICA

E. CULTURA
FÍSICA

VENDA

APARELHO BARBEAR Philips,
CrS 1 5 mil. g 230-2703. Osval-
dina.
BARBEADOR BRAUN, elétrico,
CrS 40 mil. S 551-0599. Adil-
son.
CADEIRA DE BARBEIRO Adapta-
do paar calista, pedicuro, Cr$
150 mil. Rua Evaristo da Veiga,
45/707. Cenlro.
CADEIRA BARBEIRO adaptado
para calista, pedicuro. Cri 150
mil. S 295-3588.
DEPILADOR LADYSHAVE Phi-
lips, no estojo, novo, CrS 38 mil.
Aceito Walkman ou algo meu
interesse. S 238-3653.
SECADORES DE CABELO (2) Ul-
trawell, profissionais, CrS 520
mil. S 240-4558.
SECADOR DE Cabelos Monark
profissional, CrS 180 mil. Rua
Rego Barros, 9). Sonto Cristo.
VIBRADOR PARA MASSAGENS.
TA-4, CrS 35 mil. _t 260-3952.m ESTÉTICA

E, CULTURA
FÍSICA

SERVIÇO B57

RAPAZ MASSAGISTA, foz mas-
sagem relaxante, estética, terá-

pêutica. Atendimento o domicí-
lio ou em minha residência. 2£
232-8504, 10/21 horos.

I BICICLETAS

VENDA

BICICLETA para Cross, com rodas
de nylon, CrS 70 mil. g 208-
0971, Bob.
BIKENDU, 2 amortecedores, pin-
tura degrade, .banco de Caloi
10, CrS 80 mil. g 359-0637.
BRANDANI. ano 82, seminovo
ou troco por vídeo-game, telejo-
go, etc, g 290-3267.
CALÓI BERLINETA Aro 14, nova,
na embalagem, CrS I 70 mil. í?

CALOI CICLE 84, luxo, último
modelo, azul-metálico, sem uso,
barato. ¦S 592-1535.
CALOI infantil nova, CrS 100
mil. S 270-3805.
CALOI Jovem, nova, na embala-
gem, CrS 120 mil, g 351-7904
CALOI LR (2) aro 28, ótimo esta-
do, CrS 130 mil cada. g 264-
0560
CALÓI SUPER 10, nova, azul
metálico, CrS 190 mil S 246-
0483. Roberto. g 277-7610.
CALOI 10, novinha, bege meta-
lica, CrS 230 mil au troco por K-7
ou Atari, etc. g 231 -0316. Tere-

MONARK 10. CrS 130 mil. g
594-5981
MONARK seminova, paro crian-
ças 3 a 7 anos CrS 50 mil. R
Mariano Procopio, 335, Corte Oi-
to, Duque de Caxias.
MONARK MONARETA CROSS. 5
estrelas, aro 20, estado nova,
original fábrica, CrS 115 mil. ST
281-3076, Manuel, Tarde.
MONTARETA Caloi dobrável,
pintura é pneus novos, toda re-
formada, CrS 155 mil. _ff 230-
5741.

C.,.411 ROUPAS E
'MilII ARTIGOS DOl,1'lVESTUARIO
VENDA

CASACO PELE, tamanho 40. g
238-7510.
GUARDA CHUVA senhora, mo-
derno, ótimo material, CrS 10
mil. R. Fernandes da Cunha,
1.068, Vigário Geral, manhã,
sábado, domingo. Cândida.
JOGO DE BUQUÊ e grinalda
com strass, CrS 30 mil. _f 351-
5145.
PERUCAS (2) Canecalon, loira,
acinzentada, outra longo loira,
cabelo natural, pouco uso, esta-
do de nova. g 273-2252.
PERUCAS (8) sendo 3 em cabelo
e outras em Canecalon, CrS 10
mil cada. 8 281-5584.
ROUPAS DE GESTANTE, usados,
bem conservadas. S 270-8870.
TERNOS (3), semínovos, 38/42,
cada CrS 35 mil. g 260-7922.
VESTIDO DE NOIVA completo
com véu e buquê, manequim
44. CrS 120 mil, g 249-3595.
VESTIDO DE NOIVA OU DEBU-
TANTE Branco, 38, mangas cur-
tas, filo de bolinhas, estado no-
vo, 1 u 2. g 254-9131.
VESTIDO SOCIAL, tamanho
único, lycra salmão, látex man-
gas, Cr$ 50 mil. R. Fernandes
Cunha, 707/ 103. Vigário Geral,
Rita.
VESTIDO de noiva, 40/42, com
grinalda, perfeito estado, CrS 30
mil. « 281-9784.
VESTIDO DE NOIVA, lindo, mo-
delo exclusivo, 42, CrS 80 mil.
g 221-8866, Rosania.
VESTIDO DE NOIVA comprido,
manequim 40/42, grinalda e
buquê, CrS 80 mil. g 228-
1871.
VESTIDO de 15 anos, longo,
branco, lindo, 40/ 42, parece
com de noiva, g 201-0701.
Ana.
VESTIDO DE NOIVA novo, mo-
nequim38, CrS 100 mil. g 351-
5145.
VESTIDO DE NOIVA, luxo, bor-
dado, perfeito estado, grinalda e
véu. CrS 500 mil. 8 290-3) 14.
Tânia.
VESTIDO para festas, 44, CrS 60
mil. g 288-8467.
VESTIDO DE NOIVA, modelo 84,
exclusivo, 40/42, completo, véu,
grinalda etc. CrS 180 mil. R.
Antônio Rego, 1.339 fundos.
Olaria. Gilda.
VESTIDO DE NOIVA luxo, mode-
Io 84, 42, CrS 200 mil. A-eito
oferta. Não tem 1 mês uso. ¦__*
270-1391, Rosemari.
VESTIDO DE NOIVA, véu, grinal-
da, buquê, completo, na caixa,
blusa renda plissado, 42, con-
feccão Assuf, CrS 100 mil. g
246-á047, Aríete.
VESTIDO DE NOIVA, mangas
compridas, 46, Cr$ 40 mil, par
de sapato 36, Cr$ 15 mil. 55
280-0279.
VESTIDO DE NOIVA, CrS 50 mil,
42. g 270-8870.

1MAQUINAS DE.
COSTURAJRICO
E OVERLOQUE

VENDA 867
BOBINA MÁGICA super conser-
vada, pouco uso, crS 200 mil. _5
393-7623.
COSTURA Singer portátil com
motor, CrS 100 mil. R. Flack 32/
101 - Jacaré, noite.
MOTOR SINGER, completo, farol
etc. CrS 30 mil. g 594-7340.
TRICÔ Elgin, nova, CrS 900 mil.
R. Edmundo March 02/202, Boa
Viagem, Niterói.
TRICÔ Elgin, 830, CrS 900 mil
g 712-6130.
ZIG-ZAG Singer, nova, ótimo es-
lado. g 237-2888.

JÓIAS

VENDA

BRINCO DE PÉROLAS Ótimo pre-
;o, g 230-7092, Fátima.
CORDÃO DE OURO, grande e
grosso. CrS 350 mil. g 201-
0701. Ana.
ISQUEIRO DUPONT Francês,
funcionando, CrS 280 mil. Acei-
to oferta. 8 375-8825, Charles.H
VENDA

RELÓGIOS

CASIO SOLAR, 200 metros, série
prata, último modelo. S 230-
7465. José.
CASIO 100M, modelo novo, cro-
nográfo, alarme, na embala-
gem. CrS 80 mil. g 201-0783.
Marcos.
CUCO com + 30 anos com folga
na argola. CrS 120 mil. R. Jansei
de Melo, 60. São Cristóvão.
OMEGA, de prata, de 1900,
Grond Pri» g 201-1925.
RADIO-RELOGIO com e sem te-
lefone. Sem uso. 8 342-7304.
RELÓGIO ROLEX, automático,
pesca submarino, novíssimo,
pulseira em aço especial, CrS
500 mil. 8 232-1183. Aldo.
SEIKO 5 (2). automáticos, I
masculino, I feminino, semino-
vos, com garantia, CrS 150 mil,
aceito oferta. 8 592-2154,
TECHNOS Sky Diver, importado,
quartz, mostrador preto, lOOm,
submarino profissional, médio,
CrS 250 mil, na caixa. 8 262-
1388, horário comercial.w
VENDA

LIVROS E
REVISTAS

BIBLIOTECA infantil, encaderna-
do, 12 volumes, CrS 10 mil. 8
593-á5l6.
CLÁSSICOS da literatura |uve-
nil. Abril Cultural, encadernada,
50 volumes, CrS 40 mil. 8 593-
6516.

LIVROS DE
CULTURA
RACIONAL
Universo cm Dosencanto.

Ler o roler ó tudo para
ver o sentir os of oitos
bonôficos da onorgia

racional, Divina.
protetora o imunizadora.
Newton o (amllia, felizes

leitores,

COLEÇÃO DE REVISTAS Planeta,
do 1 ao 40, encadernadas, CrS
30 mil. Ou troco por livros de
meu interesse. 8 571-9902.
ENCICLOPÉDIA Médica da Faml-
lia, 4 volumes, CrS. 80 mil. 33.
542-4677.
REVISTA Vida Doméstica, de ja-
neiroaabril 1932, volume enca-
dernado, revista da semana, de
agosto a dezembro 1931, volu-
me encadernado, g 542-I2B8.
REVISTA O CRUZEIRO, 1941/
1942. 8 542-1288.
REVISTAS ERÓTICAS, Goy, Hete-
ro. Contos Eróticos, lote de 6, CrS
5 mil ou troco por postais, pos-
ters, livros, etc. g 232-8504.
UNIVERSO EM DESENCANTO,
leia e releia e sinta benefícios
ontes de entender a obra. R. da
Carioca, 61. 8 240-4061, Ed-
son.

1 LIVROS E
REVISTAS

COMPRA 879

ÁLBUNS FOTO NIKON, concur-
sos anteriores, Cr$ 20 mil cada.
Caixa Postal 84547, CEP 27.180,
com telefone, endereço, etc, pa-
ra contato.

FOTÓGRAFOS MALTA, Ferrez,
Musso, Ribeiro e outros, tudo
sobre os mesmos, pago dinheiro
a vista na hora. g 257-3569.
GIBIS PERERF. (Ziraldo), Editora
Cruzeiro, Cr$ 5 mil cada. Com-
pro. Caixa Postal 84.547, CEP.
27.1 B0, com telefone, endereço,
etc, paro contato.
SOM TRÊS Especial, Beatles Do-
cumento, perfeito estado, pago
até CrS 2 mil ou troco. Rua 24 de
Maio, 1.109, c/20, tarde.

WONDERBOY, qualquer nú-
mero, base Cr$ 10 mil cada.
Caixa Postal 84.547, CEP
27.180, com telefone, endereço.m
VENDA

COLEÇÕES
DIVERSAS

COLECIONADORES, moeda co-
memorativa do aniversário do
Papa Clemens XIV, do ano de
1770. g 260-8001, Carlos.
COLEÇÃO CHAVEIROS, 260 pe-
ças, CrS 400 mil. g 260-4008.
Sérgio.
MEDALHA (10), ouro 24, Brasil
Imperial, pesando 30 gramas
cada, rico estojo jacarandó. __.
220-8336. Dr. José Paulo.

HE.COLEÇÕES
II DIVERSAS

COMPRA 882

ÁLBUNS DE FIGURINHAS anti-
gos, preferência Lacta, Fruna,
Ruth e outros, pago dinheiro a
vista na hora. g' 242-0488.

CARTÕES POSTAIS e fotografias
antigas, pago dinheiro a vista.
g 257-3569.
ESTAMPAS DO SABONETE EU-
CALOL preferência com figuras
de artistas, pago dinheiro a vista
na hora. g 257-3569.
FIGURINHAS DE RECLAMES dos
antigos cigarros: Veado, Lopes
Sá, São Lourenço, Souza Cruz,
Fonte Limpa e muitos outros. ©
242-0488.

1 BRINQUEDOS

VENDA 883

AUTORAMA FITTIPAIDI, perfei-
to estado, moderno, CrS 75 mjl.
g 270-6214, apás 19 horas.
BONECA BIANCA, cabelos lou-
ros, novo, na embalagem. CrS
85 mil. g 280-0279.
BONECAS, pipoqueira, forninho
Atma, bom preço. 8 290-3267.
BUGRE infantil, novo, bom esta-
do, CrS 90 mil. 8 270-3805.
CACHORRO DE PELÚCIA, 0,80
m. CrS 10 mil. 8 359-1235.
CACHORRO PELÚCIA, 80cm, be-
ge, CrS 10 mil. 8 359-1235.
CARRINHO CONTROLE REMO-
TO, Lamborghini, CrS 150 mil.
8 359-0637.
FERROVIA Maxicargo, Moto-
banm Elefante-Ball, tele>ogo, tu-
do na. embalagem, íí 230-
7092, Fátima.
TICO-TICO BANDEIRANTES CrS
15 mil 8 359-1235.
VELOTROL BANDEIRANTES Ver-
melho, novo, na embalagem,
CrS 25 mil. 8 351-7904.
VELOTROL BANDEIRANTES, CrS
15 mil. g 359-1235.m
VENDA

MOVEIS,
ROUPAS/ART.
P/CRIANÇAS

BANHEIRA-PISCINA, plástico,
CrS 10 mil. g 258-4998.
BERÇO, laqueado, branco, bica-
ma laqueada branca, S 224-
2505. Carlos.
BOTINHA italiana, para neném,
nova na caixa, CrS II mil. 55
264-3802, Rosane.
CARRINHO DE CRIANÇA, CrS 40
mil. g 594-5981.
CARRINHO DE BEBE, completo,
linha Hércules, g 254-4470,
noite.
CARRINHO HERCULES, 3 posi-
ções, com cestinha, 6 meses uso,
CrS 70 mil. g 359-1235.
CARRINHO HERCULES, 3 posi-
ções, cestinha, CrS 80 mil. S
359-1235.
COLCHA americana, para berço,
bordada, aplicada, nova, na
embalagem, CrS 30 mil. 2J 264-
3802.
PAR DE SAPATO, preto de ver-
niz, 25, seminovo, CrS 20 mil,
g 280-0279.

'illlJOGOS 
DE

.Hl SALÃO
VENDA

FICHAS PARA JOGO paro Poe-
ker e etc, caixa madeira. 23. 232-
4928.
MESA DE SINUCA, átimo estado.
CrS 200 mil. 8 351-8785. Acei-
to oferta.
MESA FUTEBOL DE BOTÃO 1 ,á0,
sem pé, CrS 10 mil. g 254-
2827.
MESA PING-PONG oficial, com
raquete e tênis, perfeito estado,
cri 40 mil. g 254-2827.

m
VENDA

ANIMAIS
DOMÉSTICOS

BASSET, 2 meses. CrS 130 mil, 2
jabutis. CrS 40 mil cada. g 201 -
0270. D. Dalva.
BEAGLE macho tricolor filho de
compeão,~ com pedigree, 4 me-
ses, vacinados. 8 234-8520.
DOBERMANN, fêmea, 4 meses.
8 591-5216.
FILA BRASILEIRO legitimo, ni-
nhada. 8 249-4696. David.
FOX TERRIER, pelo liso, bicolor,
com pedigree, procura namora-
da mesmas condições para aca-
salamento. 8 281-2166. I
PÁSSARO PRETO Cantador,
manso, gaiola, CrS 70 mil. 25
256-8895
SIAMÉS, seja feliz neste Natal,
levando para seu lar um desses
mascotes vivo, são lindos, sau-
dáveis. g 205-8160. Gilda.
SIAMÊS seja feliz neste Natal
levando para sua casa 33. 205-
8160 Gilda.

1 sócios,
REPRESENT. E
INVESTIMENTOS

AÇÕES DA TELERJ E TELEBRÁS
Compro, pago melhor preço
mercado. 8 711-7395. Marcus.
JOVEM com disponibilidade e
capital de Cr$ 15 milhões, dese-
ja associar-se em negócio lucra-
tivo.. g 225-8039, Luiz.
LOTERIA esportiva associo-me
com capital e trabalho. S 225-
8039. Luiz.
PRECISA-SE GRAFICA para pu-
blicar Mvreo de 183 páginas,
com pagamento facilitado. Ma-
cedo. Caixa Postal 3.297, CEP
20.001. Rio de Janeiro,
RESTAURANTE ITABORAl Sócio
50%, CrS 10 milhões, 60 mesas,
estacionamento 200 carros, alu-
guel CrS 30 mil, super montado,
ou vendo, g 205-2112, R 309.
Sola na em
VENDA

ITÍTULOS 

de
CLUBES E
ASSOCIAÇÕES
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AUTOMÓVEL Clube do Brasil ti-
tulo sócio proprietário, quitado.
Aceito oferta, g 288-3818.
CAMPING CLUBE DO BRASIL,
sócio g 593-3444. Gilmar.
FLAMENGO PATRIMONIAL, qui-
tado, CrS 200 mil + transferên-
cia. 8 283-0Ó77, ramal 260,
Newton.
INTERPASS CLUBE, pago até 84,
CrS 100 mil. 8 25B-4998.
SÓCIO (A), para abrir confec-
çôo, com pequeno capital. _S
201-4630.1
COMPRA

TÍTULOS de
CLUBES E
ASSOCIAÇÕES

AÇÕES TELERJ, Telebrás, outras
empresas, também outros pa-
péis de valor. 8 592-0558, Sr.
Miguel.

1 ACHADOS E
PERDIDOS
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PROCURO SENHORA JULIA MA-
RIA DE JESUS E FAMILIARES,
cartas qualquer informações,
Portaria ABC 291.

DOAÇÕES

908

ACEITO DOAÇÃO panela pres-
são, TV a cores, pois a minha
roubaram, de tratamento denta-
rio, não tenho condições finan-
ceiras. 8 265-6070, Dina.
ACEITO DOAÇÃO CASA na Leo-
poldina, preferência Penha. Os-
valdina. Sou carente. S 230-
2703.
ORFANATO, ajude-nos alimen-
tar crianças. Doando o que você
puder: móveis usados, material
construção, roupas, garrafas etc.
8 342-7055, Lor Frei Luiz.

QUINA E QUADRA - Acredite
que é possível acertar. Informa-
ções envie selo. Caixa Postal
1.122. CEP. 20.001.

1 ASTROLOGIA

ANÚNCIO nesta seção é pago.
Telefone para 283-2442 (Dep.
Comercial do ABC) e peça In-
formações.

TROCAS
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ARMARINHO.CONFECÇOES,
PERFUMARIA, PAPELARIA por
carro mesmo m,aior, menor va-
lor. base CrS 12 milhões, motivo
mudança estado.Com estoque.
8 372-6492.
BAGAGEIRO NOVO de Fusca, 2
headphones, binóculo por rádio
PX, átimo estado. 8 249-1471,
Manuel, apás 20h30mln.
BARBEADOR ELÉTRICO por algo
meu interesse. 8 232-8919,
Fernando; ,
BONECA Primavera, nova, na
caixa por bujão gás. 2S 351-
7904
BRÁS DE PINA casa bem locali-
zado, perto escola, mercado, fei-
ra, 350m2, 3 meias-ógua, renda
Cr$ 200 mil por apartamento na
Ilha do Governador. S 396-
6897.
CALÓI Jovem corrida, na emba-
lagem por qualquer coisa do
mesmo valor. Base CrS 150 mil.
8 351-7904.
CASA DUPLEX colonial na Ta-
quara. Pousada do Engenho, por
terreno, casa, apartamento,
qualquer negócio. Ba3e 45 mi-
Ihões. S 392-8423.
COFRE GRANDE, por tapete 4 x
3m. 8 221-3449.
DISCOS Série Especial (5), roda
de samba, novíssimos por qua-
dro negro, 2 cadeiras universitá-
rias. 8 232-1183. Aldo.
ESTAÇÃO PX Lafayette com 23
canais, completo por TK-82 C
com expansão. 8 580-2356.
FIAT 77, branco, pneus novos,
bancos reclináveis, lataria, me-
cânica 100%, por Opala 77/78,
mesmo estado, base Cr$ 2.600
mil. 8 262-1388, Pedro.
FITA DE ODYSSEY "Barricada"

por outra de meu interesse. __.
230-7092, Fátima.
FITAS ATARI (14) por outras. 8
363-2174. Sandro.
FUSCA 67 Novo, motor 78 por
Belina ou Kombi. 8 390-5433.
Bessa.
GRADES (2), para janela, novo,
sem uso por bicicleta para crian-
ça, 3 rodas. 8 231-0316. Tere-

GRAVADOR mine K-7 por televi-'
são preta e branca, portátil. 25
263-6859.
GRAVADOR K-7 Recorder ATP
707 Aiko por ventilador ou circu-
lador de ar. 8 232-1183. Aldo.
JACAREPAGUÁ Praça Seca, casa
de vila 3 quartos, demais de-
pendências por casa de vila,
Méier, adjacências. 8 390-
5433, Bessa.

JACONE ótimo lote 760m2, troco
por corro, g 591 -0382, Cláudio.
MAGE, Vale das Pedrinhas, 14
40, plano, água, luz. Base CrS 2
milhões. Troco por carro ou tele-
fone. g 287-4611.
MANGARATIBA átimo lote, troco
por casa ou terreno em Ibicuf. __¦*
591-0382, Cláudio.
MÉIER (2) residências, casa e
apartamento nos fundos por
apartamento no Flamengo fren-
te, andar boixo. g 285-3á52.

MESA REDONDA l,07m, pode
aumentar, maciça escura, tor-
neada por outra redonda bem
menor. 8 521-3078.
MONZA 85 0 KM por aparta-
mento sala, 2 quartos, acerto
diferenço. Glória até Leblon. S
231-03lá, Gonçalves,
MOTOR PARA GELADEIRA 1/6,
na caixa por armários, tapetes,
cortinas, abajures, tábuas para
prateleiras, camas etc. S 232-
8504.
OMEGA de bolso + 1 30 anos,
corda quebrada por microcom-
putodor TK 85 ou CB 200 ou CB
300. R. Jansei de Melo, 60. São
Cristóvão. .
ORIENTO por Caloi.
6859.

263-

OSCILOSCÓPIO Tektronix 561
A. Por video K-7. 8 342-6557.
Fernando.
PEÇAS DE PASSAT Arranque,
caixa de direção, molas, bancos
altos, etc, por 4 pneus de Fusco,
bom estado, g 208-2058. An-
gelo.
PEÇAS DE PASSAT, ótimo esta-
do, por 4 pneus, mesmas condi-
ções para Fusca, g 228-7405,
Paio.
POLTRONAS (2), bege, curvim,
bicicleta Calói Ceei por armários,
tapetes, abajures, cortinas, tá-
buas para prateleiros, etc. S
232-8504.
PRECISO DE UMA SENHORA,
para dar atenção a moça excep-
cional em troca de meradia. __.
254-6912.

HORÓSCOPO POR
COMPUTADOR

POR APENAS Cr$ 10.200

VIVA MELHOR! SAIBA TUDO SOBRE SUA VIDA. SEU DESUNO.
SUA SORTE E AIÉ SEUS NÚMEROS FAVORÁVEIS PARA EOTO.
I0TECA EJOGOS EM GERAI.PREENCHA 0 CUPOM ABADIO E
REMETA JÁ PARA RECEBER SEU MAPA ASTROLÓGICO
PEIO COMPUTADOR ! ! !
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Rua Uruguaiana, 104/3' andar — Rio — RJ.
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MISCELANEA
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BALEIRO E PIRULITEIRO. temo
Palhaço, novos, I dia uso. Cr$
50 mil. S 283-0677, ramal
260, Newton.
DIAFRAGMA Ramisers (disposi-
tivo intra-uterino) n° 55, ameri-
cano, novo, perfeito estado.
Aceito oferta. S 261-6893 ap6s
18h
GARRAFAS DE COCA-COLA
(15) com depósito plástico, me-
lhor oferto. _¦ 393-7623

REBENOUE de tartaruga, novo.
« 232-4616

ANUNCIE
GRÁTIS
233-8118

RADIO TOCA FITA, AM/FM, es-
téreo, Bosch, bondei ja, caixa
proteção por vídeo game, ou
topedeck. S 711-3537.

REVISTAS 100 fotos Roberto Cio-
se por Csio game 10 ou mergul-
kho de 50 metros. Portaria ABC
291.

RIO OURO 4 terrenos 1.500 m2
coda, juntos separados, casa,
água, luz, entrada, prestações.
S 711-1968.

RIO-PETRÓPOLIS, km 18, casa
espaçosa, 4 quartos, precisa re-
formas, jardim arborizado,
1.800m2, por quarto, sala, de-
pendências. Rio. Ofertas Caixa
Postal 3.171, Cep 20.001, Rio.

RODAS DE MAGNÉSIO para
Honda, por rodas originais +
Cr$ 80 mil. Bf 5B0-I264. Gui-
lherme.

SAO JOÃO DO MERITI casa pe-
queno, nova de loje por carro,
sítio pequeno ou casa velha, fi
284-9464.

TAPE DECK AKAI GX365D, pro-
fissional, 4 velocidades, 24 ro-
los, gravados por vídeo k-7. S
283-0677, ramal 220. Newton.
VAGA GARAGEM, R. Alexandre
Mackenzíe, por sala conjugada,
paga-se diferença. S 269-
4788. S 264-3790, Viriato.
VARIANT 71 + complemento
dinheiro, por pequeno apto/casa
Rio. » 551-4575. Carlos.
VILATUR SAOUAREMA, terreno
840m2, 5 minutos praia, Cr$
1.200 mil por carro. S 270-
5817.

VENDA

BEBIDAS

AMARETTO, Millefiori, licores
italianos legítimos, Vodka Bel-
ga, melhor oferta. S 712-1739
e g 253-B985. Monoel Ricardo.
BALLANTINE'S 12 anos, Old
Royal 15, Belle's 12, J.B. o
Grand's. S 712-1739. Manoel
Ricardo e » 253-8985.

1ATIVIDADES
ARTÍSTICAS

A BANDA NOVO RIO Alto nível,
seleciona pistonista, militar, sem
vícos, para bailes Turismo, Pré-
Carnavalescos. © 756-3027
ClÓviS:
AS MULATAS E MORENAS BO-
NITAS serão selecionadas para
desfilar na Banda Novo Rio. Bai-
les de Turismo e Pré-
Carnavalescos. S 756-3027,
Clovis.
CROONER Oferecp-me para gru-
po musical, com experiência.
Rua Viana do Castelo, 185/202,
Jardim América.
EMPRESÁRIO, precisa cantora
sexy, estilo Madona, Grethen,
até 22 anos, saiba pouco inglês,
breve gravação. Portaria ABC
114.
EMPRESÁRIO, procuro cantora
sexy, tipo Gretchen, Madonna,
até 22 anos, saiba pouco inglês,
gravação breve. 55 541-6042.
Recados Sérgio.
PROCURO cantor jovem, respon-
sável, bom visual, moreno ou
mulato para integrar grupo vo-
cal de rock, com gravação para
85, K 261-0266 Waldir.I ANIMAÇÃO

E ARTIGOS
PARA FESTAS
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PIPOQUINHA FESTAS INFANTIS.
Palhaços mágicos, mágicos,
bandinhas, Mickey, Pato Do-
nald, Snoopy, Emílio, Visconde e
outras atrações. S 594-9258.

Í 

CURSOS,
ESCOLAS E
AULAS PART.
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TANGO, Aprenda com mestre
de oito nível, sem ônus. Somente
para damas de escol. Cartas
para Portaria ABC 790, com da-
dos pessoais.

I ABC DO AMOR

5 ABC >
\ INFORMA H

Para que sejam II
entregues as cartas U
de resposta de M
portarias do ABC, U
é necessária W.
apresentação deste U

cupom. ¦

ARIANA, professora, negra,
1,68, 65 kg, deseja homem de
Sagitário, acima 35 anos, para
compromisso. Portaria ABC 791.
BRANCO, solteiro, 34 anos, de-
seja conhecer galinhas ruivas
sardentas até 25 anos, gostem
praia, música, vida campo. Oli-
veira. caixa Postal 14.660 CEP
22.412.
CAVALHEIRO, alto nível, 48
anos, casado, deseja conhecer
dama negra, corpo bonito, inde-
pendente para amizade, enviar
telefone. Cx. Postal 3547, cep.
20001. Rio.
ESCORPIANA, morena, 22 anos,
deseja contatar jovens mesma
faixa para amizade sincera. Por-
taria ABC 405.
HOMEM CRIATIVO, procura par-
ceira disposta a experimentar,
na vida real, realização das pos-
síveis fantasias comuns. Caixa
Postal 37.083, Cep 22.602, Rio.

JOVEM DESAMPARADO, estu-
dante, branco, atleta, esforçado,
atraente, carinhoso, almeja pes-
soas alta classe, sem felicidade.
Caixas Postal 1.866, CEP:
20.001, Rio.
JOVEM SENHORA, bonita, edu-
cada, Adventista 7o Dia, filhos
crescidos, procura senhor 40/ 49
anos. Cristão para matrimônio.
Portaria ABC 549.
MÉDICO, procura moça cabeça
feita, independente, disposta a
compromisso sério. Tenho 30
anos. Solteiro, boa situação. Car-
tas, telefone. Portaria ABC 515.
MORENO, boa aparência, poeta,
procuro moças para amizade
sincera, algo mais. T. Portaria
ABC 743.

PROCURO MOÇA morena, 38
anos, para amizade ou compro-
misso sério, Cartas, foto, telefo-
ne. Portaria ABC 344.
PSICÓLOGA, 25 anos, modelo
profissional, morena, cabelos
longos, olhos claros, deseja carta
interessante, mente aberta. Pos-
sível conhecimento. Kátio. Caixa
Postal 17.006, RJ.

QUARENTÃO divorciado, procu-
ra moça para compromisso. Cai-
xo Postal 46.01 7. Cep, 20.543.
RAPAZ deseja conhecer mulhe-
res bonitas, até 27 anos, para se
relacionar. Tenho l,71m, bran-
co. Portaria 773.

RAPAZ deseja mulher liberal,
tenho 36 anos, 1,70, moreno,
CARTAS com telefone ou eridere-
ço, fotos desinibidas ou não.
Caixa Postal 35.056. Cep
21.032.
RAPAZ INTELIGENTE, bonito,
amante das boas coisas da vida
pretende solucionar futuro aca-
démico, contada amizades con-
cretos. Caixa Postal 36.098, CEP
20.712, Rio.
RAPAZ, 23 ANOS, 66 Kg, 1,60
deseja corresponder-se com ga-
ratas 23/26 anos para futuro
relacionamento amoroso. Se vo-
céestá sozinha, escreva-me. Por-
taria ABC 770.

SAMURAl, 40 anos, compreensi-
vo que amizade colorida com
garota 18/28 anos, foto. Caixa
Postal 1.122, CEP. 20.001
SENHOR, procura moça para
amizade, praticar conversações
inglês. Caixa Postal 2.3B8, CEP
20.001.
SENHORA CLARA, boa aparén-
cia, educada, saudável, carinho-
sa, procura senhor fino Irato, 50/
65T_no_, nóo aventureiro, possl-
vel compromisso. Respostas, Por-
torla ABC 605.

SOU ESCRIVÃO POLICIAL, estu-
dante Direito, 32 anos, branco,
desejo conhecer garotas até 25
anos, loira, cabeça feira, mesmo
nível. Cartas, fotos Portaria ABC
793.

1mensagens
pessoais

Ie sociais
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A MÕNICA Ê BOA NAMORADA,
a Mônica é boa namorada, a
Mônica é boa namorada, eu não
posso negar, feliz aniversário. 8/
12/84. Riíordo.. * :

ARAQUEM, e o nosso mergu-
lho??? Será na Barra ou na
piscina... Glorinha.
BRONQUINHA, Escof, Cataoum,
Poing, Tumn, Plaf, han, iscapofi-
te, saragundega, sucurnn. Isso é
meu coração fazendo uma sinfo-
nia de aniversário. Te amo Bron-
quinho.
BRONQUINHA MONINHA, gati-
nha, fofinha, boftitinha, char-
mozinha, etc, etc... Será qüe vo-
cê não perceber falta do presen-
te com tantos elogios. Hi hi hiHi.¦
Ti que muito. Cado.
CIARA te procuro nos lugares
onde é possível que esteja, e me
vejo ao teu lado nos lugares
onde não posso estor. Chuchuca.
DESEJO FELIZ NATAL a todos
funcionários e diretores do gran-
de Jornal ABC. Rapaz Feliz,
E BIG, E BIG, E BIG, BIG, é hora.
é hora, hora, hora, ro ti bum.
Mônica, Mônica, Mônica. Vi-
vaaaoaa! Fiu, fiu, fiuuuuu. Feliz
aniversário. Cadinho. 
ENCARE OS MAUS MOMENTOS
COMO PROVAS, pois somente
nestes aparecem as grandes
criaturas. Naluci.
ENOQUE, cada dia que passa te
gosto mais. Que nossa amizade
seja eterna e .verdadeira en-
quanto durar. Glorinha com ca-
rinho.
FERNANDO, parabéns pela de
seu aniversário (06.1.2), muitas
felicidades. Ira.
GOSTARIA JOGAR XADREZ por
correspondência. Roberto Rodri-
gues. Caixa Postal 44186, Cep.
22.062, Rio.
MANOEL DA LUZ: "Obtenha
maior e real conhecimento, pois
Ele nos dgrá a vida eterna (João
17:3). Caixa Postal 79.371, CEP
25.500 RJ.
MONICAI Pala bens pia você
nela dAta 08/12Í84, quelida,
mula filicidadi muto ano di vi-
daaoa. éééééééééé. Ricardo.
MONI, seria necessário usar o
jornal inteirinho pra te dizer o
quanto te quero. Beijocas mil.
Cadi.
NELSON, valeu a força que tem
me dado para o nosso encontro.
Beijinhos com carinho, fofinha.

OS NOSSOS MELHORES AMI-
GOS são três: Jesus, nossos pais
e nossa consciência. Valorize-os.
Filho de Oxosse.
O VENTO LEVARA TUDO QUE
NAO POSSUIR RAIZ. Somente o
amor e árvores permanecerão,..
Naluci.
PENSEM BEMI Não é melhor re-
verenciarmos os grandes vultos
da humanidade do que os vi-
lôes. Filo de Oxossê.
PORTARIA 655-M, retirar corres-
pondência na loja ABC.
RICARDO, pode ficar tranqüilo,
não esqueci dos meus anúncios
pra sábado. Boa sorte Cadinho!
Aninha.

. SANDRINHA, prepare-se para a
surpresa do IUAUM! Nós.
SE VOCÊ CURTE NATUREZA,
aventura, é disciplinado, gosta
de acampar. Estamos formando
grupo misto de campistas. Porta
ria ABC 263.
SR. ALBERTO? não fique triste,
pois não exclui o senhor dos
meus simples anúncios, ok! Até
a próxima viagem de metrô! E
claro. Aninha.
"A ESSÊNCIA de teu amor ainda
perfuma meu espírito".
"A VEREDA dos justos é como a
luz da aurora; vai brilhando
mais e mais, até ser dia perfei-
to". Naluci.
"DESEJE uma escada de degraus
firmes aos teus inimigos para
que eles possam atingir o cume
de tua sabedoria",
"TAO BONITA quanto a vitória é
a derrota de cabeça erguida'.
Pedro Dantas.

ORAC
santo e

;ao a
XPEDITO

Importante, este Santo Mártir é ospò-
cialmente Invocado nos casos e nego-
cios que demandam pronta solução a
quo uma demora poderia comprome-
ter. E o Santo da Décima Primeira
Hora. aquele cuja inovação nunca é
tardia, mas que inata è lazer depressa
o bem. a náo deixar para o dia seguinte
e a cumprir sem demora àquilo que selhe promete. Oracâo: Que a -.terces-
sáò do Glorioso Mártir Santo Expeditonos recomende, o Meu Deus. junto á
Vossa bondade, a tim de que com sua
protecáo. obtenhamos o que os nossos
próprios méritos áflo impotentes paraalcançar. Assim seja. Nós vos supdca-
mos. Senhor, que Impireis com a Vossa
Graça todos os nossos pensamentos e
ftçôos, para que eles encontrem em
Vos, seu principio e sejam, pela inter-
cessáo do Santo Expedito, levados
com coragem, fidelidade e prontidão,em tempo próprio e favorável, a bom efeliz (lm. Por nosso Senhor Jesus Cris-10. Assim seja Suplica Santo Expedito!
Honrado pelo reconhecimento daquo-les que Vos invocaram à última hora e
para negócios urgentes, nõs Vos supli-
camos quo nos obtonhais de bondade
misericordiosa de Deus. por mrorces-
sáo de Maria Imaculada (Hoje ou em Ul
dia), a graça que com toda submissão
solicitamos da vontade divina. Padre
Nosso, Ave Maria e Glória ao Padre.
Mandar publicar a oração - Ação de
Graças. C.L.B., I.A.B., e I.LB.
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ALFA 78/79, 2.300 B, ar, loco-
fitas, pneus radiais 0 Km. etc.
Excelente estado. S 342-3462.
BELINA 78, motor e caixa na
garantia, rodas de magnésio,
Cr$ 2.600 mil, R. Paula Brito
401/202.
BMW 68 motor 4 cilindros de
Opala, modelo 2.000, 4 portas,
cinza, bancos reclináveis, Cr$
1.700 mil. a 232-2928.
BRASÍLIA 74, verde de 1 corbu-
rador, mecânica 100%, toda no-
va. S 542-4236.
BRASÍLIA 75, bege, taxa paga,
ótimo estado, pode trazer mecâ-
nico. _. 710-2405, Franz.
BRASÍLIA LS 79, creme, ótimo
estado; único dono, bancos altos.
Cr$ 2.600 mil. Rua do Rezende,
198/ 203.
BRASÍLIA 78, mecânica 100%,
TRU paga, rodas magnésio,
pneus radiais, som. SS 224-
2277, Valmir.
CARAVAN 79, branco, ótimo es-
tado, 4 cc, pneus cinturados, Av.
Suburbana, IÔ4, galpão 4, Ben-
fica.
CARAVAN 76, azul, 4 cilindros,
câmbio chão, magnésio, bago-
geiro, reboque, rayban, carpeta-
da, bancos reclináveis, som, bor-
rachão pára-choque. S 342-
4705.
CARAVAN 76, máquina 100%,
sem podres, pequena batida.
Cr$ 1.600, ao primeiro, não
aceito oferta. S 293-0048. S
541-2534.
CHEVETTE 76 branco, banco alto,
CrS 1.800 mil. S 394-3451,
Edison.
CHEVETTE 78, ótimo estado,
equipado. 23. 719-4071, a partir
2° feira
CONSÓRCIO SORTEADO, trans-
firo Monza, Cr$ 12 milhões +
23 x CrS 483 mil mensais. S
231-0316, Gonçalves.
CORCEL luxo, consórcio Santo
Amaro, 17 pagos, g 253-2640,
CORCEL 11/ 78, ótimo estado. Ruo
Capitão Resende, 403. Méier.
CORCEL II LDO/78, série 79,
100% mecânifc, dourado meta-
lico, reparos de lanternagem,
Cr$ 3.400 mil. S 263-1753.
DEL REY 84 ouro, ar condiciona-
do, toca-fitas Rio de Janeiro.
Lindo carro. Cr$ 21 milhões,
aceito carro menor valor. S
262-6057.
ESCORT, consórcio 'xanto Amaro,
17 pagas, g 253-2640.
FIAT L SETEMBRO 81, EUROPA,
bege Dolomita, mecânica, lota-
ria, pintura a toda prova. 53.
372-4718.
FUSCA 67 Novo, motor 78, be-
ge, se vê leva. S 390-5433,
Bessa.
FUSCA 66 A qualquer prova,
.CrS 800 mil. Alameda Sâo Boa
Ventura, 617, bloco 7, apto.
404, Fonseca. Niterói.
FUSCA 72, CrS 1.500 mil. S
270-4065, Áurea.

PASSAT LS 76, estado 0 Km,
branco, fume, bancos altos, re-
cltnáveis, volante madeira, con-
sole, rádio AM/FM. S 273-
2252
>ASSAT/8I álcool, LS, 3 portos,
ótimo estado, ignição eletrônica,
som stéreo, freios novos, motivo
carro novo. Cr$ 6 milhões. í?
254-5146.
PASSAT 81 LS, álcool bronco,
equipado com carburador ni-
quelado ou troco outro auto. S
392-9148, Luis.
PASSAT 75, CrS 1.500 mil. _r
571-6067.
PASSAT 75, luxo, CrS 1.500 mil.
« 268-7421.
PASSAT 78, branco, excelente
estado. CrS 3.800 mil. S 342-
3205.
PASSAT LS 78, 3 portas, bancos
altos, AM/FM, volante madeira,
vidros rayban degrade, ar condi-
cionado, mecânica 100%, Cr$
3.600 mil. Aceito ofeHa. _r 246-
6047.
PASSAT L 75, alemão, 4 portas,
azul metálico, 45.000 km origi-
nais, ótimo estado,, raridaae,
carro senhora, CrS 3 milhões. S
274-3603.
PASSAT LS 78, 3 portas, pneus,
mecânica, lataria 100%, amor-
tecedores novos, rádio, docu-
mentos em ordem, amarelo cia-
ro, CrS 2.700 mil, g 551-5648.
PASSAT LS 79 99% perfeito es-
tado, ou troco por Fusca, menor
valor, horário comercial, 2o a 6°
feiro, 39° DP, Pavuna.
PASSAT 78 3 portas, rádio AM/
FM, 100%, CrS 2.400 mil. g
594-2674.

PASSAT LS 76, console volanti-
nho, AM/FM, bancos altos reeli-
náveis, fume. Av. Presidente
Vargor, 3.515, Chamar interfo-
ne. Proça Bandeira
SANTANA 85, 2.000 km, azul,
ou troco por carro menor valor,
passo consórcio, CrS 10 milhões.
g 391-5875, monhã, Dantas.
VARIANT 73, perfeitíssima,
único dono, CrS 2 milhões, g
257-8774.
VARIANT 76, branca, pintura/
mecânica novas, traga mecâ-
nico, CrS 1.870 mil. g 264-
1095, g 325-8678.
VOLKS 76 bronco, mecânica e
lataria em perfeito estado. Cr$
1.800 mil, g 354-5626.
VOLKS 80 álcool, com rodas
magnésio, rádio AM/FM, pneus
novos, CrS 3.500 mil. g 201-
1696.
VOLKS 78 1300, muito bom, CrS
1.200 mil. g 253-5801, Mouro,

ou 260-8001, opas I9h.
VOLKS 80 Álcool, rodas magné-
sio, rádio AM/FM, CrS 3.500 mil.
Rua lima Barreto 31. Piedade

Jjljl AUTOMÓVEIS

COMPRA

BIANCO SL, ou Tarpanmotor
1.700, ou 1.600, qualquer cor,
bom estado, réplica Ferrari, 77 a
82, base entrada Cr$ 2 milhões
+ VW. S 230-1876.
BRASÍLIA 78/79, bom estado ge-
ral, paro meu uso, dou em troca
telefone instalado, Copacabana,
com ações, g 391-5194. César,
CARNE DE CONSÓRCIO, com +
de 20 mensalidades pagas, pa-
go na hora, Sr. Jorge. 5S 220-
3731, g 240-2443.
GOL 1.3 modelo 81/82, particu-
lar paro particular, a vista, gaso-
lina, perfeito estado. _5 236-
0331.

1AUTOMÓVEIS
ANTIGOS
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DE SOTO 49, Sedan, 4 portas,
todo original, CrS 1.500 mil.
Aceito troca, g 226-0357.m
VENDA

CAMINHÕES E
UTILITÁRIOS

JEEP 54, 4 cc, americano de
Guerra original, TRU paga, Cr$
1.300 mil. S 331-9668. Jones.

GRADE DE FIAT, até 79, com'.'
aberturas para usar faróis mi- *¦-'
lha, suporte especial, faróis ml-£j •
lha, CrS 80 mil. g 281-3076/!,.
tarde, Manuel. ti \
JOGO de capas p/ Fiat/ 84,0.
dianteiro, traseiro, cinza, serinl- >fc.
novo, CrS 120 mil, g 771-0526,yr-r
JOGO de farol de Dodge, CrS 30 „
mil. g 288-8467.
JOGO DE SALAS, para bancos^.';
dianteiros Varlant/TL, raridade,j»i
Cr$ 10 mil, g 542-0820.
JOGO RODAS FERRO, 14 x 7"..->
para Brasília, 4 sobrearos, Cr$#N
95 mil, g 228-5584, Renato. »S
JOGO VIDROS branco, comple-,»,
to, para Brasília, CrS 170 mil. í
228-5584, Renato.
KARMAN GUIA, pára-choque-"1
especiais, g 247-6212. Carlos.1'"1
Apás 19h.
MECÂNICA completa de Ford'*'!.
1929. g 751-2289, Celso. _!_
PÁRA-CHOQUE de Variant II, na1 i
embalagem, Wolf, original, Cr$*,í__
48 mil, g 238-3653. ~J.
PAR BANCOS reclináveis, boi-"
xos, capas pretas, Cr$ 100 mil.
S 591-0941.
PAR de bancos p/ Fiat/ 82/ 83,
baixos, preto, excelente estado,
CrS 150 mil. g 771-0526.
PAR DE FARÓIS MILHA, CrS 20
mil, g 246-3316. Marcelo.
PASSAT BATIDO Paralamas,
caixo de direção, molas, motor,
caixa de marchas, vidros fume,
telescópio, etc. g 208-2058. An-';
gela. "
PEÇAS DE PASSAT, batido, mo-
tor, caixa de marchas, pára-
lamas, balanças, molas, descar-v
ga completa nova, telescópios,
pneus Goodyear radial. 55 228- \
7405, Paulo.
PEÇAS DE PASSAT, arranques,
distribuidores, caixo de direção,
tanque de gasolina, saia trasei-
ra, caixa de ar, vidros fume etc.
g 228-7405, Paulo.
PNEUS RADIAL (4), 1 75 Grond
Prix S 70 Goodyer, para Passat,
Voyage, Gol, Chevette, Corcel,
bom estado, CrS 300 mil. g
208-2058. Ângelo.
RADIO Bosch AM/FM estéreo, úl-
timo modelo, 1 semana de uso.
g 261-6418.
RADIO AM/FM, estéreo, toca-
fitas TKR, 150-M, novo. CrS 250
mil, aceito oferta, g 351-1254.
RADIO Para carro Philco, 3 fai-1
xas OM, 31 e 49m, pechincha,
só CrS 50 mil. S 268-0149.
RADIO Toca-fitas, AM/FM, este-
reo, Bosh, bandeija, caixa prote-
ção, CrS 150 mil, g 711-3537.
RODAS DE MAGNÉSIO. aro 14,
especial, 5 furos, polidas, com 4
pneus aço n° 205. ótimo estado.
g 345-3392.

RODAS GAÚCHAS com pneus
para Chevette, radial 185/13,-
Tudo novo, Cr$ 700 mil. Serve
para outros carros, g 392-8423,
Nelson.
RODAS para Brasília (4), novas
+ I pneu, g 208-1366.
RODAS MAGNÉSIO (2) Scorro 5
pontas pintadas, CrS 80 mil +
rodo original, g 580-1264. '

RODAS (2) Fusca com câmaras e-
pneus usados, CrS 30 mil, 55-
254-2827.
RODAS (4) para Brasília, semi-'
novas, pneu, g 208-1366. ¦-[

SUSPENSÃO DE FUSCA 79, com',
freio o disco, g 771-2828. .;
TOCA FITAS Mustang AM/FM-
stéreo, pouco uso, CrS 80 mil. 35'
261-6418.

TOCA FITAS, rádio AM/FM,/
montado 2 caixas som TKR, Cr$,
200 mil, g 551-2140. ¦
TOCA-FITAS Roadstar/ King, ou-".;
toreverse, som da'melhor quali-
dade. Base CrS 420 mil. Aceito
oferta. S 542-1666, Galvão.-
Bueno.
WATTIMETRO, com V.U. CrS 10
mil, g 246-3316. Marcelo.
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FRISOS CROMADOS grade
dianteira Dodge Dart Gran Se-
dan Luxo, 4 rodas originais pard
Dodqe Charger RT. g 252-2331.
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Um lugar
fascinante
para adultos
e crianças

* FARTURA DE VERDE * FARTURA DE ESPAÇOS ft
ti FARTURA DE MESA &

CAVALOS, CHARRETES, CANOAGEM, HORTAS,
POMARES, PISCINAS, SAUNAS, SALÃO DE JOGOS,
VÔLEI, QUADRAS DE TÊNIS, FUTEBOL, LAREIRA,

SERESTA, PLAY-GROUND

POUSO ALTO RESERVAS;
JUNTO DE SAO LOURENÇO / RIO: 246-2844/246-2828 - S. PAULO: 814-2162

E CAXAMBU /
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TEMPLO RADIANTE, do pensa-
mento e atividades positivas,
reuniões de saúde, bem estar.
Todas quintas-feiras. 19:30 ho-
ras. g 221-3738. Entrada fran-

VOCÊ PODE... é só querer, obte-
nha tudo que precisar apenas
com a força do pensamento. __.
221-3738.

AGRADEÇO A SANTO EX-
PEDITO, pelas graças alcan-
çadas. C.L.B./I.L.B.

FUSCA 80, azul, rodas magné-
sio, pneus novos, rádio, excelen-
te estado, g 325-4957, Paulo.
FUSCA 72 bom estado, inteiro,
CrS 1.250 mil. g 260-4459.
FUSCA 73, branco, ótimo estado,
Cr$,l .200 mil. Ver r. Imperador,
1020,-10. Realengo. Nâo acei-
to oferta.
FUSCA 79, 1.300 L, branco,
ótimo estado de conservação,
particular, ao Io que chegar, .3.
399-8366.
GOL 81, bege, 1.3, 20.000 km,
excelente estado, CrS 6.500 mil,
vista, g 242-9935. Stela (hora-
rio comercial). ^^^
MERCURY COUPE 76 (importo-
do), automático, raridade __.
592-1381.
OPALA MODELO 78, todo equi
pado, vermelho, CrS 2.800 mil
g 591-5216.
OPALA 78, 4 portas, 4 cilindros,
vermelho, 70,000 km, bancos
veludo, carpete, máquina verde,
Cr$ 2 milhões, g 371-0105.
Ramal 586/522/525/588, Ja-
mes.

AMERINVEST S.A.
CONSULTORIA DE NEGÓCIOS
CGC-MF N° 28.077.006/ 0001-86

ASSEMBLÉIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocação

São convocados os senhores acionistas da
AMERINVEST S.A. a reunirem-se em Assembléia-
Geral Extraordinária, no Pavimento de Convenções
do Centro Empresarial Rio, na Praia de Botafogo n°
228, no dia 15 de dezembro de 1984 às 10 horas,
Kara 

deliberarem sobre os seguintes assuntos: a)
omologar a aceitação da Carta-Renúncia ao cargo

de Diretor-Executh/o, do Sr. Clovis Menezes Lisboa,
recebida pelo Diretor-Geral em 26.09.84; b) eleger
novo diretor para completar o mandato do renun-
ciante; c) examinar, discutir e votar proposta do
Diretor-Geral, para reforma do Estatuto Social, vi-
sando à aprovação de regulamento operacional e do
organograma geral, criação do Conselho Consultivo,
desdobramento das ações ordinárias em du.s das-
ses, criação de cargos de diretores adjuntos e de
uma superintendência. Os titulares de ações ao
portador que desejarem participar da Assembléia,
deverão depositar seus certificados na sede da
AMERINVEST S.A., até o dia 12.12.84.

Rio de Janeiro, 15 de novembro de 1984.
Indalecio Giráldez Femández

Diretor-Geral

ANUNCIE
GRÁTIS
233-8118

OPALA 75 Inteiro, 4 portos, nun-
ca bateu, para pessoa exigente,
CrS 1.500 mil ou troca por moto.
Rua Getúlio. 493/406. Cacham-
bi, Paulo.

OPALA 76, bege, CrS 1.800 mil.
R. Maxwell. 122.

JEEP 60 Inteiro, tração 4 x 4, 5
pneus novos Rodão, tudo 100%.
Base Cr$800 mil. R. Getúlio,
403/406, Cachambi. Paulo.

CAMINHÕES E
UTILITÁRIOS

COMPRA

KOMBI Compro, de particular,
mista, bem conservada, 73 a 75.
g 257-8774.

TAXIS

VENDA

TÁXI BRASÍLIA 76 FM, Cr$ 2
milhões, g 293-1741.

R
VENDA

ACESSÓRIOS
E PEÇAS, P/
AUTOMÓVEIS

ALTO FALANTE, par, Harley, 50
w, 6", CrS 26 mil. g 269-3811.
Luiz.
AMORTECEDOR dianteiro, Co-
fap, novo, para Chevette ou Pas-
sat, Çr$ 60 mil; válvula descar-
ga para Alfa Romeo Nacional
1300, CrS 2 mil. g 261-2100,
Joselita.
AMPLIFICADOR, CrS 40 mil. g
288-8467.
AR CONDICONADO de Passat
TSE, CrS 200 mil. g 399-5557,
Antônio.
BÓIA ELÉTRICA, para Variant ou
Brasília, CrS 15 mil, aceito ofer-
ta. g 232-8919, Fernando.
CARBURADOR para Chevette, à
gasolina, corpo duplo, com repa-
ro novo, CrS 65 mil: g 289-
1170.
COBERTURA metálica 2,10 x
5,10, CrS 100 mil. g 224-7363.
CONJ.UNTO MONTADO SUS-
PENSÃO, motor, caixa de Passat
TSE, 45.000 km, documentação,
CrS 800 mil. g 399-5557, Antô-

DUPLA CARBURAÇAO SOLEX
completa, Cr$ 100 mil. Motora-
dio AM/FM, CrS 55 mil. g 273-
8419.
ENGATE para carreta de Chevet-
te, perfeito estado, bola grande,
CrS 40 mil. g 242-0989. g
263-9681
FARÓIS (2) de Opala 78 na
embalagem, sem usa, f? 268-
4704
FILTRO DE AR, BANHO A ÓLEO.
opcional para .fiot até 79, con-
junto completo, Cr$ 120 mil ou
troco, g 2B1-3076. Manuel, tor-
de.
FUSCA 70, 4 portos, peças tudo
menos o motor, as portas capa
está tudo átimo, g 593-3793,
Noca.

H
VENDA

MOTOS
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CB 400, prata, 82, 100% japo-
nesa, original com acessórios*
CrS 3.980 mil. S 238-8039,
Júnior. *
CB 400/82, pintura personaliza-
da, ou troco por carro. S 392-
9148, Luis.
CB 400/80, prata, vermelho,-
azul, ótimo estado. CrS 3.500
mil à vista. Rua do Rezende'
198/ 203.
CG azul, 82, 12.000 km roda;
dos, excelente estado, CrS 1.800'mil. 

g 261-6104.
CICLOMOTOR MONARCK MS
50, vermelho, novíssimo, ape-
nas 88 km rodados, só Cr$ 500
mil. R. Porto Alegre, 79, c/4.
HONDA CG 125/77, pneus no^
vos, toda revizoda, único dono.
Ver para crer. g 268-2750, g
268-2026.
HONDA CG 125/ 84, OKm, azul,
emplacada. Cr$ 1.800 mil + 8
de CrS 120 mil. g 284-9798. g
237-3290. Pedro.
HONDA ML 125/ 84, g 345-
5338, Marcos, Jacarepaguá.

[![í]|motos j
COMPRA 972 '

CB-400 82 preta, manual de
proprietário, único dono, pago à
vista CrS 3.600 mil. g 245-
8736 apás I7h30m João.
MOBYLETTE bom estado, CrS
100 mil + telejogo, 'g 

227-
1401

1 ACESSÓRIOS
E PEÇAS
P/MOTOS

VENDA 976
CAIXA DE MARCHA, eixo do
quick, tampa lateral, trabulador,
tudo RX 125. g 593-9248.
CAPA, bom estado, preta, Cr$
60 mil g 256-6514.
CAPACETE, para cross, CrS 30
mil. g 208-0971. Bob.
MATA CACHORRO para Ya-
maha 125, na embalagem, Cr$
15 mil. g 289-1170.
PARA-LAMA RABETA Texas para
CB 400, pintura, apenas Cr$ 30
mil, 4 piscas originais de CB
400. CBS 10 mil, g 224-4205.1 ACESSÓRIOS

E PEÇAS
P/MOTOS

COMPRA

RODA paro CB 400. R. Araújo.
Leitão, 501 Casa 17. Fernando.
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w sábado, 8 de dezembro de 1984

Que no mesmo ano, e do mesmo cine-ma, saiam duas obras tão especialmentefbrtes e sensíveis como Memórias do Cár-cere e Cabra Marcado Para Morrer, é umfato raro.

São muitos, no documentários deEduardo Coutinho, os momentos em queo espectador sente um aperto na gargantae uma qualquer coisa a lhe arranhar osolhos. E natural. De tal modo o que se
passa na tela se passa de modo natural
que a gente sente, reage e sofre como seestivesse mesmo diante da situação filma-da. Melhor ainda, dentro das situaçõesfilmadas, lá, sem filme e sem nada, vendoo instante da filmagem, ouvindo a conver-sa entre o entrevistador e os entrevistados- pessoas que há exatamente 20 anostrabalharam nunrfilme inacabado sobre oassassinato do líder camponês João PedroTeixeira.

O filme mesmo é como se nem existisse
Quer dizer, ele está ali e o espectador,toma consciência disso em Cabra Marca-do Para Morrer mais do que em qualqueroutro filme, porque o realizador, que estádentro da imagem, ao mesmo tempo reali-zador do filme e personagem da histórianarrada no filme, o realizador fala a todoinstante também com as pessoas por trásda câmera e do gravador. Faia olha
pergunta, reacende a todo instante a lem-branca de que o filme está ali, e está comofilme mesmo. Comenta a falta de luzdentro de casa, pergunta se vai dar parafilmar. E pergunta ao técnico de som sealgum ruído atrapalhou a gravação. Echama a câmara para ir atrás dele sur-
preender um determinado encontro Edevolve o microfone para o técnico desom, porque o futuro entrevistado quer,antes, ter uma conversa em particularcom elé.

O filme está ali, e está como filmemesmo, não trata de se esconder fingindo-se de visão absolutamente natural e obje-tiva. Revela os seus próprios mecanismose materiais de construção - a câmara, o
gravador, o fio, o microfone, a luz. O filmeestá ali, na tela, presente maisdo que tudo
quanto é filme que já foi feito, porque setrata muito claramente de um filme sobreo cinema, sobre um filme que se tentoufazer em 1964, sobre o que aconteceu comas pessoas que participaram desse filme
que se tentou fazer em 64, e sobre o queaconteceu com o cinema que se começoua fazer em 64. O filme está ali, mais
presente do que nunca,.mas não faz de simesmo a presença mais importante. Nãose toma como protagonista da história.Observa a si mesmo como um trabalho eestá sempre mais preocupado com ostrabalhadores.

Por isso a reação que toma conta doespectador é a que vem como que de umcontato direto com as pessoas. E, como o
que as pessoas entrevistadas, trabalhado-

UtÜMlfl ffÔlílAgora de terça a domingo

O Silêncio
José Carlos Avellar

res à vontade com o seu trabalho (quebem essa é a palavra que todos usam parase referir ao filme interrompido: o nossotrabalho) falam como se a câmara e ogravador nem estivessem ali, como seestivessem falando só com Coutinho, co-mo enfim tudo segue natural e à vontadeo que o espectador recebe é um relato
pessoal e vivo. Todo o tipo deinibição oude intimidação que ocorre de quando emquando em entrevistas filmadas pára ocinema ou para a televisão não se observaaqui. A naturalidade - é coisa que sepercebe logo - não é resultado de umartifício de construção cinematográficamas sim de uma relação aberta, intensa'carinhosa, amiga, entre o entrevistador eos entrevistados. Não existe nenhum tru-
que. A conversa é aberta e franca porqueé assim mesma. Nenhum segredo ou téc-nica especial para quebrar o pouco-à-vontade que costuma se instalar nahora das entrevistas. Não há mistériosTodos se conheciam e conversavam comoamigos que passaram por experiênciassemelhantes.

Mas, é claro, isto não quer dizer.que nãoexista uma construção cinematográfica
em Cabra Marcado para Morrer, nem queo filme interesse $6 como documento enão como filme, muito menos que o filmeinteresse como filme só por esse fatorcircunstancial de ter conseguido apanharcom toda a natural espontaneidade e vidauns fragmentos do cotidiano capazes de

Engenho Galiléia, Pernambuco, março de 1964

retratar um bom bocado de nossa históriarecente. Bem ao contrário. Existe mesmouma construção cinematográfica nessedocumentário que volta ao Nordeste paraver o que se passou com Elizabete Teixei-ra, viúva de João Pedro, seus onze filhos, emais com os camponeses que, no começode 64, reunidos no Engenho Galiléia, Per-nambuco, participaram das filmagens deuma ficção que iria contar a história daformação das primeiras ligas camponesas.Existe uma construção cinematográfica'só que ela é determinada por sinais que orealizador apanhou na paisagem real aoalcance de seus olhos, e não na paisagemtal como ela .costuma ser trabalhada pelocinema.
Noutras palavras, a vivência do entre-vistador, e mais aquela dos entrevistadosé que sugeriram o modo de construção dofilme. O modelo não saiu de um filme, oude uma cinematografia, mas das coisasvividas aqui mesmo, do nosso modo dever, das amizades, dos infortúnios, do

projeto de cinema e de vida que reuniuum grupo de pessoas em 64, do queaconteceu na vida e no cinema depois deentão Por isso, enquanto a imagem passana tela, o espectador é. apanhado por umaemoção viva, direta, igual a qualquer uma
que experimenta quando no meio'de umfato real. Alegria e tristeza, aperto nagarganta ou arranhada nos olhos, comoas que sente fora do cinema.

O que fica mais forte na memória são

iSPS^SHÜB ^ÊmWmmmWi ' ^"^¦'PW
¦ ai yjGhP-^VrJK* * - * 'f •> ."^i Ia» aa

ELt*»*^ *flHF> -' h • :issmSm ¦ i L^

¦ R:;h^'; m M Mm !M
aa aj iPJI Ít*T£l/1

Br • - '¦ IBIiiBa ' Bj BjH

Elizabete Teixeira no começo de Cabra Marcado Para Morrer

cenas assim: a história da sociedade pro-tetora dos defuntos; a história do livro deMalaparte guardado por um dos campo-neses, que lendo com dificuldade encon-trou no primeiro capítulo do livro algosemelhante com a situação enfrentada
pelo filme; o encontro tenso e marcado
pelas lágrimas com uma das filhas deElizabete num subúrbio aqui do Rio; orelato amargo (mas nem por isso amargu-rado) do camponês que pergunta o quepode o pais ter lucrado ao confiscar o seucaminhão, jogá-lo na cadeia, bater neletanto até deixá-lo de costela quebrada,ruim de saúde e meio cego da vista; verElizabete transformada em Marta e asurpresa do reencontro com Coutinhonuma.cidadezinha perdida lá no meio doRio Grande do Norte.

O que a gente guarda na memória sãoos momentos fortes do filme. E eles sãomuitos, e todos feitos pelo que as pessoasentrevistadas dizem ou fazem diante dacâmera, que ela, a câmera, observa como
que encolhida e em silêncio, numa quietu-de respeitosa mais do que tudo, procuran-do se mexer pouco para não se fazernotar, para não atrapalhar nada. Silencio-sa, absolutamente silenciosa, mas jamaisausente.

Jamais ausente porque o que abre todasas conversas é o filme. São as fotos dofilme iniciado em 64, são as imagens quepuderam ser preservadas e que são mos-tradas ali mesmo para os entrevistados - atela na parede ou montada sobre um tripéSilenciosa, mas jamais.ausente, presente eatenta aos relatos sobre o que se passouem todo este tempo em que o país estevenum cárcere, num forçado silêncio, a câ-~mera de cinema em Cabra Marcado ParaMorrer não se reduz à reprodução dosfatos diante dela. Ela.age em seu silênciointerfere, provoca os fatos, cria uma ten-sao especial que libera as pessoas dequalquer opressão e as leva a contar o queaconteceu.o que acontece.
Há, neste sentido, um ligeiro instantedesse documentário que, embora não fi-que na memória tão forte quanto outrossurge sempre como um exemplo perfeitoda forma de construção da narrativa. Éum momento de absoluto silêncio. O en-trevistador já fez a pergunta, o entrevista-do ainda não começou a responder Oentrevistador já insistiu na pergunta' oentrevistado continua em silêncio e 

'de
cabeça baixa. Não se passa nada. Estátudo aí. Na espera.

A coisa é simples. Coutinho e o entre,vistado estão sentados ao ar livre, numacadeira, perto de uma parede clara, Couti-nho entre a câmara e a pessoa com quemele conversa. Faz a pergunta, o entrevista-do começa a responder, mas Coutinhointerrompe: parece que algo atrapalhou osom o vento teria provocado algum ruídoConfirmado que não houve nada, retoma-se a pergunta. O entrevistado começara a

dizer alguma coisa antes da interrupçãoUma palavra ou duas, não mais que isto'Mas quando recebe o segundo sinal pararalar, nao diz nada. Boca fechada rostopreocupado, nem levanta os olhos. Couti-nho espera um tempo, a câmara continuafilmando, a imagem corre na tela, mas nãose passa nada. Uma nova tentativa deCoutinho, que timidamente diz que já sepode falar, mas o silêncio continua Eentão é o entrevistador que baixa a cabe-
ça e fica em silêncio, à espera meiodesanimado.

E nada.
Este nada deve durar nem tanto assim

Quinze segundos, meio minuto. Não mais
que isto. Mas este pedacinho de nadadentro de um filme é uma eternidade
parece que não vai acabar nunca. Umaeternidade vazia dessas dentro de umfilme - sugerem todas as normas de boarealização cinematográfica -é coisa parase jogar fora logo no primeiro corte oumesmo antes, é coisa para se parar noinstante de filmagem mesmo, deâligar acâmara, pois se o entrevistado não temnada a dizer o melhor é cortar a entrevis-ta. Mas a coisa continua. E de repente oentrevistado explode em palavras. Dizlogo o que pensa de um fôlego só sem
pontuar e sem respirar que na verdade osilêncio dele estava era cheio de tensão. Afala vem, a gente ouve e ouve carregadade um peso especial, porque a frase vemdepois do aparentemente para lá de lareosilêncio.

O filme como um todo pode-se resumiraí, nesta coisa simples. Todos os depoi-mentos são como esse, explosões de fala
(mais tensas algumas, menos tensas ou-trás) depois de um longo silêncio imposto
pelo poder. E cada fala é colhida atenciosa
e paciente e carinhosamente como esta
que explode só depois de um tempo deespera. Saber esperar, saber criar a am-biência capaz de propiciar esses dépoi-mentos, esta a virtude especial de Cabra
Marcado Para Morrer. Virtude obtidaatravés do cinema, de imagens, mostran-do fotos, mostrando pedaços de filmes,elementos deflagradores da conversa. Queo cinema tenha servido como ponto de
partida para provocar conversas tão boni-tas e densas só nos deixa, a todos nós quelidamos (de uma forma ou de outra) comimagens e sons em movimento, mais ale-
gres e conscientes da responsabilidade domais simples dos planos de um filme.

•
Que no mesmo ano, e do mesmo cine-ma, saiam duas obras tão especialmentefortes e sensíveis como Cabra MarcadoPara Morrer e Memórias do Cárcere, é umfato raro. Isso aconteceu antes, entre nóshá 20 anos (enquanto Coutinho estava noEngenho Guararapes filmando a história

que nao pode terminar) quando chegaram
quase ao mesmo tempo aos cinemas VidasSecas e Deus e o Diabo na Terra do Sol

Cinema
Destaques

Cabra Marcado Para Morrer, de
Eduardo Coutinho. Documentário. Em
março de 1964 um filme de ficção sobre
o assassinato do líder camponês João
Pedro Teixeira foi interrompido pelosmilitares, que foram ao Engenho Gali-
leia, em Pernambuco, apreenderam o
material filmado e o equipamento e
prenderam membros da equipe, à pro-cura de supostos cubanos que estariam
ali treinando camponeses para guerri-lha. Dezessete anos depois o diretor
volta ao Nordeste para conversar com
a viúva de João Pedro, que no filme de64 interpretava a si mesma, e os campo-
neses que participaram como atores.
Mostra para eles o que sobrou do mate-
rial filmado e conversa sobre o que se
passou de 64 para cá. Tucano de Ouro e
mais três prêmios - do Jüri da Crítica,
Júri Católico e Júri dos Cineclubes - nóFestival Internacional do Rio. Produ-
ção brasileira (Eduardo Coutinho e M;i-
pa) 1984. (18 anos). Estréia.

Leblon I (Av. Ataulfo de Paiva
391/239-5048) 14h - 15h40m - 17h20m -
19h-20h40m.

Memórias do Cárcere, de Nelson
Pereira dos Santos, com Carlos Vereza
Glória Pires, Waldir Onofre, Jofre Soa-
res, Nildo Parente, José Dumont e mui-
tos outros. Drama, baseado no roman-
ce autobiográfico de Graciliano Ramos.
As recordações do tempo em que oescritor esteve preso, no quartel deRecife, no presídio do Rio e depois nacolônia penal da Ilha Grande, mostra-
das como uma espécie de síntese da
condição brasileira: nem como uma
reconstituição da .prisão de 37, nem
como uma alegoria do poder depois de
64, mas sim como uma representação
do país como um todo. Prêmio daAssociação Internacional de Críticos no
Festival de Cannes. Produção Brasileira
(Luiz Carlos Barreto Embrafilme) 1984.
(16 anos). Reapresentação.

Art Casashopping 3 (Av. Alvorada
2.150/ 325-0746) - 14h30m - 17h45m -
21h.

O Cavalinho Azul, de EduardoEscorei, com Pedro de Brito, Ana Ceei-ia, Joana Fomm, Nelson Dantas, Car-los Kroeber, Marta Clara Machado eErasmo Carlos. Adaptação da peça de
momauClara Machad° (escrita emI9b0), historia de um menino que sai
pelo mundo à procura do que acreáii-,va ser seu cavalo azul (e que para seus
pais era apenas um pangaré marrom).lerceiro longa metragem de Escoreiroteinsta, montador (entre inúmerosoutros: Cabra Marcado Para Morrer) erealizador de documentários, no cine-ma há 20 anos. Sura Berditchevsky
colaborou com Escorei na adaptação eroteiro da peça. Produção nacional'(iranscon Cinematográfica, Cine & Vi'-deo Support e Sky Light). Filmado de29 de setembro de 1983 a 12 de janeirode 1984, em Valença, Porto das FloresMaricá, Tiradentes, São João dei Rev eAiuruoca, e na Floresta da Tijuca Par-
que Nacional de Itatiaia de Gruta deMaquine. (livre).

São Luiz 2 (Rua do Catete, 307/285-
2296) - América (R. Conde de Bonfim334/264-4246)-Barra 1 (Av. das Améri-
??!oi^66/ 325"6487) - 14h - 15h40m -
17n20m. Copacabana (Av. N.Sr» de Co-
pacabana, 801/ 255-0953) - 13h -
14h40m - 16h20m. Madureira 1 (R. Dag-mar da Fonseca, 54/ 390-2338) - 14h -
15h40m.
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Noites do Sertão, de Carlos Alber-
to Prates Correia, com Débora Bloch.
Cristina Ache. Carlos Kroeber, Carlos
Wilson. Milton Nascimento e Sura Ber-
ditchevsky. Drama. Adaptação do ro-
mance Buriti de Guimarães Rosa. Norte
de Minas, década de 50, abandonada
pelo marido em Belo Horizonte, uma
mulher é levada pelo sogro para a
fazenda do Buriti Bom. Ali ela faz
amizade com Glória, a cunhada mais
nova. e se sente atraída (mas reprime a

atração) pelo sogro. Quarto longa-
metragem de Prates. um dos autores de
estilo mais pessoal do cinema brasileiro
e a interpretação de Débora Bloch.
Produção brasileira (Grupo Novo déCinema/Encontro Produções Cinema-
tográfica Montesclarçnse) 1984. Distri-
buição da Embrafilme. (18 anos).

. América (R. Conde de Bonfim,
334/264-4246) - 19hl0m - 2Ih. Leblon 2
(Av. Ataulfo de Paiva, 391/ 239-5048)-
14h - 16h - 18h - 20h - 22h. Palácio 2
(Rua do Passeio, 38/240-6541)- 13h40m- I5h30m- 17h20m-19hl0m-21h.

' Janela Indiscreta (RearWindow)de Alfred Hitchcock, com James Ste-
wart, Grace Kelly, Wendell Corey, Ti-helma Ritter eRaymond Burr. Comédia
dramática adaptada (por John Michael)do conto de Cornell Woolrich. Imobili-
zado em seu quarto, a perna quebradanum acidente de carro, o fotógrafo Jeffdesconfia, a partir dos detalhes queobserva pela janela (com um binóculo edepois com a teleobjetiva de sua cama-ra) que o vizinho do apartamento emfrente assassinou a mulher. Com aajuda da noiva, Lisa, da enfermeira,
Stella, e do amigo Corey, começa ainvestigar o crime. Realizado em 1954 éo 47" dos 59 filmes que Hitchcock fezem 50 anos de cinema (1922/1972) Pro-dução americana (14 anos).

Condor Copacabana (R. Figueiredo
Magalhães, 286/255-2610).

V,"1 ,c,o.rPO que Cai (Vertigo) deAlfred Hiclicock.com James StewartKim Novak, Barbara Bel Geddes TomHelmore e Henry Jones. Drama inspira-do no romance D'Entre les Morts dePierre Boileau e Tyomas Narcejac, ado-tado para o cinema por Alec Coppel eK.auel Taylor. Jonh Ferguson, umdetetive com vertigem das alturas pededemissão da polícia depois da morte deum colega durante uma caçada a umbandido. Pouco depois, um antigo cole-
ga o procura para pedir ajuda, seguir asua mulher, Madeleine, que, aparente-
mente deprimida, parece prestes a sesuicidar. Produção norte americana
(Paramount, 1958) Distribuído pelaUPI. Reapresentação. (14 anos)

Veneza (Av. Pasteur, 184/295 - 8349)-16h50m-19hl0m-21h30m.

Comoddoro (Rua Haddock Lobo145/264-2025) - 14h30m - 16h50m -
19hl0m-21h30m.

O Homem Elefante (The Elephant
Man) de David Lynch, com Anthonv
Hopkins, John Hurt, John CielgudWendy Hiller e Anne Bancroft. Drama
escrito por Lynch, Christopher De Vore
e Eric Bergren inspirado na vida deJohn Merick, que viveu em Londres nofinal do século passado e que, terrível-
mente deformado, foi explorado e exibi-do como atração de feira e de circos atéser recolhido pelo dr. Treeves a umhospital de Londres. A narração, sensí-vel e delicada, se serve do preto ebranco como um meio de tornar maisdenso o drama e de evitar qualquer
perigo de um terror hiperrealista, de
modo a que o espectador se deixe levar
principalmente pela condição de umhomem humilhado, maltratado, e queem sua defesa grita apenas que é umser humano. Produção inglesa. BrooksFilms, Emi Films (1981). Distribuição
da UIP. Reapresentação (14 anos).

Largo do Machado 2 (Largo do Ma-
,Qu?'n29/2f:7374) - l4h30m - 16h5°m- 19hl0m-21h30m.

Erendira (Erendira) de Ruy Guerra
com Irene Papas, Cláudia Ohana, Mi-chele Londsdale. Oliver Webe e Rufus.
A adaptação de A Incrível e Triste
História de Cândida Erendira e sua Avó
Desalmada, de Gabriel Garcia Marques
(que originalmente escreveu a história
como um roteiro de cinema). Sétimo
filme de Guerra, filmado no México
depois de A Queda (de 76, feito no
Brasil) e Mueda, Memória e Massacre
(de 78, filmado em Moçambique). Co-
produção francesa, mexicana e alemã.

Distribuição da Embrafilme, 1983 (18anos).

Verde (Praça da Liberdade, 64 - NIguaçu) - I4h30m - 16h30m - 18h30m -
20h30m. São Luiz 2 (Rua do Catele307/285-2296) - 19h30m - 21 h,30m

Em cartaz
Antonieta - (Antonieta) de Carlos
Saura, com Isabelle Adjani, Hanna Schy-
gulla, Carlos Bracho, Gonzalo Vega,
Diana Bracho. Drama adaptado" da no-
vela de Andres Henestrosa (roteiro de
Saura e Jean Claude Carriere). Uma
jornalista européia que prepara um li-
vro sobre suicídio de mulheres vem ao
México para buscar as causas que leva-
ram uma jovem mexicana a se suicidar
em 1931 no interior da Notre Dame de
Paris com um tiro no coração. Pouco a
pouco reconstitui a história da persona-
gem e q que se passou no México da
Revolução, em 1910, às eleições de 29,
em que José Vasconcelos é derrotado.
15" filme de cineasta espanhol. Melhor
pela documentação (extraída de cine
jornais da época da Revolução Mexica-
na) encaixada no trecho inicial que pelodrama que ocupa a maior parte danarrativa. Co-produção entre o M éxico,'
Espanha e França, 1982. Distribuição
da Gaumont. (16 anos) Paissandu (RuaSenador Vergueiro, 35/265-4653) - 15h -
17hl0m-19h20m-21h30m.

Moscou em Nova Iorque (Mos-cow on the Hudson) de Paul Mazursky,
com Robin Williams, Maria Conchita
Alonso, Cleavant Derricks e Alejandro
Rey. Comédia. Um músico de circo
russo, em excursão pelos Estados Uni-
dos, se asila na loja Bloomingdale, fa-zendo amizade com o guarda do Servi-
ço de Segurança da loja, que o leva
para sua casa no Harlem. Para realizaresse filme, que declara ser inspirado na
aventura de seu avô que em 1905 puloude um trem na Rússia e fugiu para oOcidente, Mazursky usou a paisagemde Munique, na Alemanha, para fazer
as vezes de Moscou. Produção norte-americana (Mazursky- Columbia Pie-
tures 1984). Distribuição de Columbia.
16 anos).

Bruni Copacabana (Rua Barata Ri-beiro, 502/ 256-4588) - 14h30m -
16h50m-19hl0m-21h30m.

Festim Diabólico (The Rope) de
Alfred Hitchcock com J.ames Stewart,
John Dali, Farley Granger e Sir Cedric
Hardwick. Drama adaptado (por Hume
Cronyn e Arthur Laurents) da peça de
Patrick Hamilton. Dois jovens estran-
guiam um colega apenas pelo prazer de
uma experiência inédita, escondendo o
corpo numa grande cesta de seu luxuo-
so apartamento e arrumam tudo parauma grande festa programada para lo-
go em seguida. Realizado em 1948 o
filme se caracteriza pela forma de nar-
ração que sugere ao espectador umavisão contínua sem um único corte'. A
música de Leo Forbstein, é inspirada noMovimento Perpétuo n5 I de Francis
Poulenc. Produção americana (WarnerBros). Distribuição United Internatio-
nal Pictures. Reapresentação. (14 anos)

Baronesa (R. Cândido Benício
1747/390-5745) e Art-Meler (R. Silva
Rabelo, 20/249-4544) - 14h30m -
16hl0m - 17h50m - 19h30m -21hl0m.

A Última Festa de Solteiro (Bã-chelor Party) de Neal Israel, com TomHanks, Tawny Kitaen e Adrian Zmed.Comédia. As atribuladas 24 horas queprecedem o casamento de um motoris-
ta de ônibus e sua noiva, com umafesta de despedida de solteiro promovi-da por um antigo namorado da moça.Produção norte-americana (20th Cen-turvFox). 1983. (16 anos)

Copacabana (Av. N.S-> de Copacaba-
na, 801/255-0953) - 18h - 20h - 22h.
Barra 1 (Av. das Américas, 4.666) - 20h- 22h. Carioca (R. Conde de Bonfim,
338/228-8178) - 13h30m - 15h30m -
17h30m - 19h30m - 21h30m. Madureira
l (R. Dagmar da Fonseca, 54/390-2338)
17h30m - 19h30m - 21h30m. Olaria

(Rua Uranos, 147/230-2666) 15h - 17h -19h-(16anos).

A Lei de Quem Tem o Poder -
(Coup de Torchon) de Bertrand Ta ver-
nier, com Philippe Noiret, Isabelle Hu-
pert, Stephane Audran e Jean Pierre
Marielle. Drama adaptado do romance
Pop 1280 de Jim Thompson, com rotei-rq do diretor e de Jean Aurenche. Numa
cidade da África Ocidental Francesa,
em 1938, as violências dos colonizado-
res franceses que se tornam mais vio-lentos e tensos diante da ameaça daSegunda Guerra Mundial. Produção
francesa, 1982. Distribuição da Gau-mont. (18 anos) Estréia - Art Casashop-
ping I (Av. Alvorada, 2150/325-0746) -
14h20m - 16h40m -19h -2lh20m. Cine-
ma 1 (Av. Prado Júnior, 281)- 14h30m-
16h50m - 19hl0m - 21h30m.

Psicose 2 (Psicose 2) de Richard
Franklin, com Anthony Perkins, e Vera
Miles. Drama de terror inspirado nofilme que, em 1960, Alfred Hitchcock
tirou do livro de Robert Bloch. O rotei-
ro de Tom Holland (que na tela aparece
numa ponta, no papei do Delegado
Norris) retoma o personagem de Nor-
man Bates a partir do instante em que,depois de 22 anos de prisão no Manicô-
mio Judiciário, libertado efe volta paraa velha casa de sua mãe e para o motel
em que cometera os crimes que o leva-
ram à prisão. Produção norte-
americana (1983). Distribuição da UIP
(18 anos).

Art- São Conrado 2 (Estrada da Gá-vea, 899/322-1258)- 19h-21h.

Entre a Lei e o Crime - (LaBalance) de Bob Swain, com Nathalie
Baye, Richard Berry, Philippe Leotard e
Maurice Roriet. Aventura policial. Para'reprimir a violência na cidade, Polícia
de Paris cria uma nova unidade, a
Brigada Territorial, que consegue infil-
trar policiais nas organizações crimino-
sas e agencia informantes entre oscriminosos. Após o assassinato de um
policial infiltrado num grupo de crimi-
nosos, começa uma caçada e uma pro-cura de um novo espião. Produção
francesa (Les Films Ariane, Film A2 -
1982) Prêmios de direção e interpreta-
ção (Leotard) do cinema francês no ano
passado. Distribuição da Franco Brasi-leira (18 anos) Estréia -

Bruni Ipanema (Rua Visconde de Pi-rajá. 371/521-4690) Ricamar (Av. N.Sr'de Copacabana, 360/237-9932) -
14h30m - 16h50m - 19hl0m - 21h30m.

Ópera 1 (Praia de Botafogo, 340/266-
2545). Tijuca Palace 1 (Rua Conde de
Bonfim, 214/228-4610. Barra 2. (Av das
Américas, 466/325-6487) - 14h - 16h -
18h - 20h - 22h. Palácio 1 (Rua doPasseio, 38/240-6541) - 13h30m -
15h30m - 17h30m - 19h30m - 21h30m.

índia, Mistério, Amor e Guerra
(The Far Pavillon) de Peter Duffell,
com Ben Cross, Amy Irving, OrnarSharif, John Gielgud, Christopher Lee eRossano Brazzi. Drama inspirado no
livro (no Brasil traduzido como O Ülti-
mo Refúgio) de M. M. Kaye. Um joveminglês, depois da morte dos pais noHimalaia é criado pela ama indiana eem criança sofre os horrores da guerra.Mais tarde, consegue provar sua identi-
dade e volta para a Inglaterra, e de seu
país natal uma outra vez viaja para aíndia, como segundo tenente do exerci-
to britânico. Co-produção entre a In-
glaterra e os Estados Unidos. 1984 (14anos. i

Art Casashopping 2 (Av. Alvorada
2.150) - Art-São Conrado 1 - (Estradada Gávea, 899/322) - Art Copacabana
(Av. N. S« de Copacabana, 759/ 235-
4895) - I4h40m - 17h - 19h20m -
21h40m. Art Tijuca (R. Conde de Bon-
fim, 406/ 254-9578). Art Madureira
(Praça Armando Cruz, 120/ 390-1827)-
14h - 16h20m - 18h40m - 21h. Pathé
(Praça Floriano) - 21hl0m - 14h20m -
16h30m - 18h40m - 20h50m. Paratodos
(R. Arquias Cordeiro, 350/ 281-3628) -
14h30m - 16h40m- 18h50m - 21h.

Loucademia de Policia (PoliceAcademy) de Hugh WUson, com SteveGuttenberg, Kim Cattrall, Bubba Smith
e George Gaynes. Comédia. Um guar-dador de automóveis, depois de agredirum freguês, encontra-se diante do dile-ma de ir para a cadeia ou entrar para arecém-criada Academia de Polícia, quepretende mudar a política de contrata-
ção de policiais, acabando com as dis-tinções de idade, sexo, raça, peso e graude instrução. Produção norte-americana (Warner Brothers - LaddCompany- 1983) Distribuição WarnerCommunications Company. (16 anos).

São Luiz 1 (Rua do Catete, 307/285-2296), Roxy (Av. Copacabana,945/ 236-
2fl«ft Tuna'3JAX- das Américas,4666), Tijuca (R. Conde de Bonfim,422/ 264-5246), Madureira-2 (Rua Dag-mar da Fonseca, 54/ 390-2338) -
14hl0m - 16h - 17h50m -,19h40m -
5L.3n'?no?deon- (Pra?a Mahatma Gan-d"'. 2/220-3835) - 13h40m - 15h30m -
17h20m - 19hl0m - 21h. Imperator (RDias da Cruz, 170/ 249-7982). Ópera 2
(Praia de Botafogo, 340/ 266-2545)- 15h- 16h50m- 18h40m - 20h30m.

Carmen (Carmen) de Carlos Saura,
com Antônio Gades, Laura dei Sol,Paço de Lúcia, Cristina Hoyos e Juan
Antônio Jimenez. Drama musicado e
dançado, livremente inspirado no texto
de Prosper Merimée, na época de Geor-
ges Bizet e no bailado de Gades. Umdiretor de teatro, depois de muito pro-curar uma intérprete para um bailado
inspirado em Carmen, encontra uma
jovem dançarina e vive com ela, fora
do palco, um drama de amor semelhan-
te ao que se preparava para contar em
cena. Produção espanhola, 1983. (14

, anos.
Studio Catete (Rua Catete, 288/ 205-

7194) - 15h - 17h - 19h - 21h. Sexta-
feira a domingo: 16h - 18h20m - 22h.

Um Amor na Alemanha (EineLiebe in Deutschland) de Andrzej Waj-
da, com Hanna Schygulla, Marie Chris-
tine Barrault e Daniel Olbrychski. Aadaptação do romance de Rolf Hoc-
hhuth. Durante a Segunda Guerra
Mundial uma comerciante alemã
apaixona-se por um prisioneiro polo-nês. Produção alemã. Filmada no ano
passado, logo depois da realização (naFrança) doDanton. (18 anos).

Studio Copacabana (Rua Raul Pom-
péia 102) - 14h - 16h - 18h - 20h.

O Cônsul Honorário (The Hono-
rary Cônsul) de John Mackenzie, comMichael Caine, Richard Gere, Bob Hos-
kins e Elpidia Carrilo. Drama inspirado
no romance de Graham Greene. Um
grupo de terroristas planeja seqüestrar
o embaixador norte-americano na Ar-
gentina para exigir a libertação de com-
panheiros presos no Paraguai, mas porequívoco seqüestram o cônsul inglês.
Produção inglesa (World Film Servi-
ces), 1983. Distribuição da Artenova
Filmes. (18 anos).

Jóia (Av. N. S8 deCopacabana, 680) -
15h-17h-19h-21h..

La Traviata (La Traviata) De Fran-
coZefirelli, com Teresa Stratas, Plácido
Domingo e Cornell McNeil. Orquestra e
Coro do Metropolitan Opera de Nova
Iorque sob a regência de James Levine.
Filmagem da ópera que o italiano Giu-
seppe Verdi fez a partir do romance A
Dama das Caméllas de Alexandre Du-
mas. Co-produçáo entre a Inglaterra (aArcent Films) e a Itália (a Radiotelevi-
sione Italiana) de 1983. (Livre).

Bruni Tijuca (Rua Conde de Bonfim,
370/ 254-8975) 14h30m - 16h50m -
19hl0m - 21h30m. Coper Botafogo
(Rua Voluntários da Pátria, 88) - 15h -
17hl0m - 19h20m - 21h30m - Lido 2
(Praia do Flamengo, 72) - I4h - 16h —
18h-20h-22h.

Fúria de Titãs (Clash of Titans) deDesmond Davis, com Harry Hamlin,

¦w-:-:.S-.^w's'rW-w.ww.:.¦¦¦¦'ysmissww

Ursula Andress, Burgess Meredith
Maggie Smith, e Laurence Olivier. Dra-ma fantástico livremente inspirado namitologia grega com truques de filma-
gem (bonecos animados) de Ray Har-ryhausen. No Olimpo, Zeus manobra oshomens e os heróis, que guarda e vigia•em pequenos nichos na parede guiandoo destino de cada um de acordo com:?nls Pr.eferêricias. Produção inglesa.1982. Distribuição da UIP. (10 anos)Reapresentação: Lido I (Praia do Fia-™Zn£° 72) 15h - 17h'l0m - 19h20m -

.21h30m.

Poltergeist (Poltergeist) de Tobe
Hooper, com Dominique Dunne, Craig
T. Nelson, Jobeth Williams, Heather
0'Rourke. Drama de terror, com roteiro
e produção de Steven Spielberg, filma-
do quase simultaneamente com ET eusando parte dos mesmos cenários.
Uma família se muda para uma nova
casa (construída sobre um antigo cerni-
tério, coisa que eles não sabem) e
passam a ser atacados por fantasmas
què entram casa adentro através do
aparelho de televisão. Produção norte
americana (MGM/United) 1983. Distri-
buição UIP. Reapresentação (16 anos).

Metro Boa Vista (R-. do Passeio,
62/240-1341) 14h30m - 16h40m -
18h50m - ,21h. Largo do Machado I
(Largo do Machado, 29/245-7374) - I5h17hl0m - 19h20m - 21h30m. Coper
Tijuca. (R. Conde de Bonfim, 615) - 15h17h-19h-21h.

Greystoke - A lenda de Tarzan, oRei da Selva (Greystoke, The Legend ofTarzan, Lord of Apes) de Hugh Hud-son, com Ralph Richardson, lan HolmJames Fox, Christopher Lambert eCherye Campbell. Drama baseado nolivro Tarzan of the Apes de Edgar RiceBurroughs. Parcialmente filmado emLondres, parcialmente na República deCamarões, esse novo filme do realiza-dor de Carruagens de Fogo conta a
história de Tarzan tal como ela aparece
no texto original (sem seguir a ficçãoinventada pelo cinema norte-americano
a partir do livro). O naufrágio dos paisLord e Lady Clayton, a vida selvagemcom os macacos, o encontro com oshomens de uma expedição inglesa, aida a Londres e o retorno à florestaProdução inglesa, 1984 (10 anos)

Bristol (Av. Ministro Edgard Rome-
ro, 460/ 391-4822) - Coral (Praia deBotafogo, 316)- 14h - 16h20m - 18h40m- 21h. Palácio Campo Grande (R. Au-
gusto Vasconcelos, 139/ 394-4700)- 15h-17h20m-19h40m.

Especiais
Arnaldo Jabor - Retrospectiva or-
ganizada como parte do ciclo Aspectos
do Cinema Brasileiro. Hoje, às 14h, 16he 18h, Toda Nudez Será Castigada, comPaulo Porto, Darlene Glória e Paulo
César Pereio. Comédia dramática adap-
tada da peça de Nelson Rodrigues. Um
homem que ao se tornar viúvo juraranunca mais se casar, conhece e se
apaixona por uma prostituta. Casa-se
com ela e ela se apaixona pelo filho
dele. Também hoje, às 20h e 22h.

Eu te amo, com Paulo César PereioSônia Braga, Tarcísio Meira e VeraFischer. Num apartamento (a ação se
passa quase toda neste único cenário)vazio um industrial que acaba de per-der a fábrica, todo o dinheiro e mais amulher, que cansada dele abandonara acasa, se encontra com uma moça queconhecera na véspera e convidara aoacaso, para visitá-lo.
"?2&07u]|)deS (RUa J°ana Angélica

Documentários - Boi Calemba. deEiyseu Visconti Cavalieiro, sobre o foi-guedo natalino da região Nordeste doBrasil. Feiras do Nordeste, de JúlioHeilbron, sobre uma feira nordestinaHoje e amanhã, às;I6h. instituto Nacio-
r , , f™clor£,da Funarte. Rua do
Pcaifdo^aníenTor91- (E"trada ¦*'"
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Manhã
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6h25m f„a"al 4 - TELECURSO

7h fra.nal 7 ~ BOA VONTADE, re-tu hgioso com José de Paiva Net-
Í2-,nCanai ".- STADIUM, didático.
IÍ?í?_,YC_inal 7 - ° GORDO E OMAGRO, humorístico (Marujos Trapa-lhões) Canal 11 - SESSÃO DESENHO,
GRAU 4" 

TELECURSO1°

8h S?.nal 7 ~ RINCÃO BRASILEI-
_ RO, musical sertanejo com Ve-

4 - JORNAL DO ESTUDANTE. 8h25m-Canal 4 - GLOBO CIÊNCIA, pesquisas
23 ?í_;2.de alimentos. 8h45m: Canal 4 __GLOBO SHELL PROFISSÕES, Srtncl-
pais setores da montadora de autoveí-
çulos 

Fiat. em Betim, Minas Gerais.
PAI NOEL" 

4 " CHEGADA DE pA-
' . 7 .

QL Çánai 7 _ sABADO FELIZ, mu-
„ n. slFa|s. brincadeiras/e concursos
b2H!iP_-árcl,..C.an:,Pos- Can*' 9 - pARE EHfcNSE, religioso com o Pastor Caiofrabio. 9hl5m: Canal 9 Á AVENTURAS
1OSo^Í/ATÍ50 VEN^S' documenfá5
Çio. 9h30m: Canal 2 A REENCONTRO
P?m.Tiiraf?r M1/ 9h45m: Canal » JPORTUGAL MAIS PERTO, com RuiVasco Netto. . /

10H ?!??' %r VAJANDO O SER-
nordestino^ta,^' ^SS^fSACAMPAMENTO, documentariòióbA
DO DO A.UTOMÓVEL, com Eduardo
SOV| r°^3^m: Canal 2 " TELECUR?
9 tit7?^H' Geoeraf'a. _0h45m: Canal
cãoSnECVRS° "GRAU' ^capitulaçaosamanal. ->

llh Canal 9 - BERNARD JOHN-
V' rr».?ON' r,elie'oso. __h05m: Canal
J*~..B„A,Í.£0 MAGICp. Mhl5m: Canal 6

/- FROGRAMAÇAO EDUCATIVA
} Uh30m: Canal 7 - CLUBE DO BOLI-NHA, musical de calouros e variedades

Canal 9 - TELE-ESCOLA,- ginásticacultural. Ilh45m: Canal 2 - JORNALDO ESTUDANTE.

(UU. Canal II - LONGA METRA-
yjW GEM. 00hl5m: Canal 6 - DÉ-BATE EM MANCHETE, discussão eanálise dos fatos da semana.

IhlÇm Canal 7--CINE CLUBE: O«um^iu Espetáculoi não Pode Parar.
Ihl5m: Canal 2 - HISTÓRIA DA ARTENO BRASIL: Pés Descalços, Mulatos,Anjos e Serras. Ih30m: Canal 2 - CON-VERSA DE FIM DE NOITE, com JonasRezende (Sangue é Vida e Vida Não seVende). 1

JU Canal 4 - CORUJA COLORI-•"" DA:Candelabro Italiano.

Filmes do dia
Sofrendo da Bola (The Caddv)de Norman Taurog, com Dean MartinJerry Lewis, Donna Reed, Fred Clark
Clinston Sundberg e Marshall Thom-
pson. Produção norte-americana (de1953). Comédia em que Lewis faz papelde professor de golfe.
Festival Jerry Lewis, Canal 4 às- 13h45m.

:MKfl;iM

^* éMi' 'Mm.''

Jerry Lewis na Globo

./

Tarde

12h Canal 2 ~ GALpÃ0 NATIVO,
_ ^ musical regionalista. Canal 6 -AGRICULTURA DE HOJE, documen-
tário. Canal 9 - RENASCER, com oevangelista Silas Malafaia. 12h20m: Ca-nal 4- MOMENTO DO ROCK. 12h25m:
Canal 4- GLOBO ESPORTE. I2h30m:
Canal 6 - CIRCO ALEGRE. Canal 9 -BARROS DE ALENCAR, show de ca-louros e música popular brasileira.
12h45m: Canal4- RJ TV.

llh Canal 2 ~ STADIUM, lances:
? r" esportivos. Canal 4 - TELE-JORNAL HOJE. Canal 11 - BOZOdesenho. 13h45m: Canal 4 - FESTIVAL
JERRY LEWIS: Sofrendo da Bola.

14h Ganal 2 - QUALIFICAÇÃO***« PROFISSIONAL, comunicação
e Expressão. Canal II _ CAMPEONA-
TO DÇ DANÇAS. ,

15h .Ll0,3. n'~ VAMOS NESSA."í1 15h30m: Canal 2 - HISTÓRIA
?£8üEí? FAZ A HISTÓRIA Gandhi/
n£?£S\CanaH- CASSINO DO CHA-
SfirTv81 e variedades. Canal 7- BASQUETE, Verolme x Funcionários.

16h Canal 2 - ATENÇÃO PROFES-*v" SOR - Pré-escolar em debate.Canal 6 - CLUBE DA CRIANÇA, dese-nhos. Canal 9 _ RIO DÁ SAMBA, apre-sentaçao de João Roberto Kellv. CanalII - LONGA-METRAGEM: O' Gladia-dor Invencível. 16h30m: Canal 2 -
. ATENÇÃO PROFESSOR, Educação

Especial. 16h40m: Canal 7 - FESTIVAL
DE DESENHOS.

17H o^5al 2 "ATENÇÃO PROFES-
i, _??„• ° 2"- Grau em F°co. Ca-

MA-7 õ aABAD° A TARDE N0 CINE-MA. O Menino da Porteira. 17h30m:Canal 2 - ATENÇÃO PROFESSORPensando em 3» Grau Canal <) -BEANY E CECIL, desenha 17h55m:Canal 4- LIVRE PARA VOAR, novela.

Noite
18h Canal 2 ~ CADERNO 2, infor-
-A, "_ mativo cultural. Canal 6 - FMTV, vídeo clips com Tim Rescala, Patrí-cia Pillar e Marco Antônio. Canal 7 -NA BEIRA DA TUIA, musical sertane-
jo. Canal 9 - REALCE, programa jo-vem de sürf, windsurf e vôo livre18h25m: Canal II - JERÔNIMO, nove-Ia. 18h45m: Canal 4 - MOMENTO DO
?^n,Vl_8,h50m: Canal 4 ~ VEREDAI ROPICAL.

1QU Canal 2 - SINAL ABERTO,*^« musical com artistas novos.Canal 6 - VOCÊ E A INFORMÁTICA
Canal 7 - MOMENTO DO ESPORTE'
Canal 9 - BB VlDEO CLIP ROLLEladio Sandoval e toda turma do heavvmetal. I9hl0m: Canal II - JORNAL DÁCIDADE. 19hl5m: Canal 6 - MANCHE-TE PANORAMA, música, dança e mo-da. Canal 7 - JORNAL DO RIO19h20m: Canal 11 _ NOTICENTRO
19h30m: Canal 7 - JORNAL BANDEI-RANTES. 19h40m: Canal 6 - MAN-Cd'.IE,ESPORTIVA- 19h45m: Canal 4- RJ TV. Canal 9 - SUPER CONCERT
com Fernando Manaur. Canal 11 -
MEUS FILHOS. MINHA VIDA, novela.

7fíU Canal 2 - ESPORTE HOJE. Ca-*>"« nal.4- JORNAL NACIONAL
Canal 7 - SUCESSOS DO RADIO vi-
9ni?iií!!P^ nac,ionais e internacionais.
r°u^ CaJal 6 _ JORNAL DA MAN-CHETE. Canal 2 _ 1984, pro-grama jornalístico. 20l.20m: Canal 9 -
AN TV, com Adriana Riemer e Paulo
?„'/..=ra' £anal " " VIVIANA, novela.20h25m: Canal 11 - ESTRANHO PO-
Ç3. novela- 20h30m: Canal 4 - PAR-TIDO ALTO, novela.

2| t Canal 2 - OS ASTROS, entre-
daVai _yiSS com Ar-V Leite- Canal 7-BATALHA DO AMOR, gincanas e com-
petições. Canal 9- TEVERAMA, Odis-
IJmÍa _líTiííavo" 21hl5"i: Canal 6 -
SANTA MARTA FABRIL S.A minissé-ne. 21h20m: Canal 4 - SUPERcÍne-Hospital. Canal 11 - VIVA A NOITEvariedades.

22h C,a.1al 2"" SÁBADO DE GALA:
tf, A ,n_Mo,r^ego" 22hI5m: Canal 6 -SALA VIP. 22h30m: Canal 2 - OR-
QUESTRA SINFÔNICA.

Jlh 1 Ç«i Canal 7 - SÁBADO À_-_>ni3m NOITE NO CINEMAConspiração Infernal. 23h20m: Canal 4
9i^SSA? DE,„GAi'A: Amélia Earhart23h25m: Canal 9- PERDIDOS NA NOI-TE, com Fausto Silva.

O Menino da Porteira, de Jére-
mias Moreira Filho com Sérgio Reis.
Márcio Costa, Jofre Soares e Maria
Viana. Produção brasileira (de 1977)
inspirada na canção do mesmo nome.
Um vaqueiro faz amizade com um ga-roto que encontra ao acaso enquanto
conduz uma boiada para um grandefazendeiro, e, ao chegar .à fazenda,descobre que o proprietário domina aregião e explora a gente pobre.Sábado à tarde no Cinema, no Canal 7as I7h

Hospital (Hospital) de Arthur Hil-ler, com George C. Scott, Diana RigeBarnard Hughes e Nancy MarchandProdução norte-americana (de 1971)baseada no romance de Arthur HalleyNum hospital de Nova Iorque um medi-co, desiludido com o casamento e coma incompetência de seus colegas chegaa pensar em suicídio, mas se acabaapaixonando por uma jovem. I
Supercine, Canal 4 às 21h 20m

Ensaio Para um Assassinato(Rehersal for a IVIurder) de David
Greene, com Robert Preston, Ly Red-
grave, Patrick Macnee, LawrencePressman e Maldolvn Smith. Produção
norte-americana (de 1982) drama poli-ciai. Um autor teatral reúne um produ-tor, um diretor de teatro e um grupo deatores para a leitura de sua nova peça,cujo tema é a morte misteriosa de suanoiva um ano antes, um suicídio segun-do a Polícia, um assassinato segundo
ele.
Sala Vip, Canal 6 às 22h 15m

Conspiração Infernal (TheOroundstar Conspiracy) de La-mont Johnson, com George HeppardMichael Sarrazin, Christine Belford!Ui.r Potts, James Olson e Tim OCon-
íl?.1^ Proclll(;ao norte-americana (de1.172), aventura de espionagem baseadano romance The Alien de L. P. DaviesUma série de explosões destroem asinstalações de um projeto espacial nor-te americano. Um dos cientistas conse-

gue escapar com vida e é localizadomais tarde, em casa de uma amiga, comfitas que revelam o mistério das expio-soes. Um agente cie segurança parte àsua procura para desvendar o mistério.
Sábado á noile no Cinema, Canal 7 às23nI5m.

Amélia Earhart (Amélia Ear-
hart) de George Schaefer. com SusanClark. John Forsythe, Stephen MacluSusan Oliyer e Catherine Burns. Produ-
çao norte-americana (de 1976) feita

?especialmente para a televisão. Inspira-
da, na história da aviadora famosa nosEstados Unidos na década de 2(1 e ..().
Sessão de Gala, Canal 4 às 23h20m.

O Espetáculo Não Pode Parar(Fast Fnends) de Stewart Sterncom Susan Heldfond. Vivian Blaise, JedAllan e Carrje Snodgrass. Produção -
norte-americana (de 1978). DramaUma jovem divorciada há pouco tempo-se emprega como secretária de umespetáculo de leatro. Em seu novo am-biente ela faz amizades rápidas masiodas ligeiras, e logo começa a sofrer as
pressões de seu novo ambiente de tra-balno e do marido, que pretende lhereinara custódia do filho
Cinema na Madrugada, às Ihl5m noLanai 7.

O Candelabro Italiano (RomeAdentura) de Delmer Daves, com
Troy Donahue, Angie Dickinson, Suzan-ne Pleshette, Rossano Brazzi e Cons-
,U!nc?,r°';d- Produção norte-americana
(de 191)2) comando as ayenturas deuma estudante norte-americana que emviagem pela Itália se sente atraída porum italiano mas acaba se apaixonando
por um arquiteto americano.
Coruja Colorida, Canal 4 às 2h.
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Agora, de terça a domingo

Foto de Jorge Rosenberg (divulgação)
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TT __r m^^^^^^^^™*mm*mmmMMWmmmWsm..to»!,-^' .jfmWM^TaKMÊÊ MWMMUm ano após estrear em Maceió, o show Lilás retorna ao Rio - Djav^o apresentou no Canecão - e é atração hoje na Apoteose

Somar baile ao show,
um sonho de Djavan

A dobradinha baile mais show, sucesso de
fim-de-semana nos clubes da Zona Norte,
desta vez terá uma superprodução: Djavan e
seu show Lilás (o mesmo que estreou em
novembro passado no estádio Rei Pele, em
Maceió, para 50 mil pessoas), se apresentam
hoje na Praça da Apoteose, a. partir das 22
horas, com tudo a que um grande show tem
direito. A maior novidade é que não se trataapenas de mais um concerto do artista, mas deum autêntico baile-show, com a participaçãodas equipes de discoteca Furacão 2.000 e Pop
Rio, que a partir das 20 horas já estarão
esquentando as 60 mil pessoas que estão sendo
esperadas.

O clima dos shows de subúrbio já é conheci-
do de Djavan, que todo ano programa alguns.
Sua intenção foi juntar o clima do espetáculo
em Maceió à animação dos bailes de subúrbio,
mostrando, ao mesmo tempo, à Zona Sul, o queé um baile na ZN e permitindo ã Zona Norte
assistir a uma superprodução, cuidada em
todos os detalhes. "Esse 

povão que não tem
dinheiro para pagar o ingresso em uma casa de
espetáculos vai poder ver um grande show",
diz ele, com seu habitual ar tranqüilo, não
parecendo nem um pouco ansioso, embora se
confesse "louco 

para que chegue o sábado".
- Sei pelo roteiro tudo o que vai acontecer

mas ha sempre surpresas, principalmente dolado do publico. Eu fico sempre meio pensati-vo antes do show, mas nada a nível de
paranóia. Sou bastante tranqüilo quanto aisso.

Este ano, Djavan não teve tempo paraapresentar-se em nenhum baile de subúrbio
Sua carreira, em constante ascensão, levou-osem transição, a viagens e apresentações quealcançaram o Anhembi, em São Paulo, LisboaParis, Nice, Nova Iorque, (teve duas excelentescriticas do New York Times, Roma e final-mente o festival de Montreux, na Suíça em
julho passado. Tudo isto não subiu à cabeçado artista. Morando na Barra com a mulherAparecida e os filhos Flávia (12 anos), Max (10anos) e João Thiago (seis anos), ele continua omesmo: caseiro, gosta de receber os amigosem casa, está sempre atento ao que acontececom os filhos e foge das badala ções.- Eu sempre vivi assim. No Nordeste asfamílias sao grandes, e é dentro delas que tudoacontece. Fico fechado, mas dentro de umcirculo bem amplo. Eu não posso mais ir a umrestaurante, a uma praia, mas lá em casa hásempre amigos e parentes do Nordeste e assimnao me faz muita falta essa vida de rua Se eumudei foi apenas no número de pessoas queconheci. Aqui no Rio, você tem muitos amigoscircunstanciais. E claro que você muda um

pouco a cada dia, tenta fazer as coisas commais certeza. Mas numa coisa eu não mudeina minha maneira de ser.

Neiva Rodrigues
Mais um triunfo internacional para a carrei-ra de Djavan: o novo LP da cantora italiana

Loredana Berté (que gravou recentemente naItália Sina e Pétala), que terá apenas cançõesde Djavan. Parte das gravações será feita naItália e parte no Brasil, e Djavan vai ajudá-lana seleção das músicas, para que as gravaçõescomecem em fevereiro do próximo ano Lore-dana está chegando ao Brasil e pretendesegundo Djavan, assistir ao show da Apoteose'
Quanto às críticas a seu último disco Lilás
que muito o magoaram, Djavan diz que já sãocoisas superadas:

- Mágoa é uma coisa que dá e que passa
Quando o tempo passa, você reflete e conse-
gue entender até o inexplicável. Existe umenvolvimento emocional da crítica comigo
que acho até bom que exista, e em vez dê
julgar o trabalho eles envolvem outras coisas
Os críticos de outros paises falam da obraapenas, mas o crítico brasileiro, que me viunascer, acha que tem o direito de mexer comoutras coisas. Isso a gente só entende depois
que passa. Eu me aborreço profundamente nahora, mas hoje já tenho uma visão maisabrangente do que dizem.

Com direção de Daniel Filho, roteiro deNelson Motta, direção musical de Djavan ecenografia de Mário Monteiro, o show tem umcusto calculado em Cr$ 700 milhões, oitocenários e "muitas luzes, coisas subindo edescendo. O público é muito grande (sãoesperadas 60 mil pessoas), o palco muito pè-queno, e tem de haver sempre coisas aconte-
cendo", explica Djavan. O roteiro divide oespetáculo em quatro blocos, contando a tra-
jetoria do artista a partir de Alagoas e passan-do por Brasil, África e Mundo. Acompanhado
pela banda Sururu de Capote (Rique Pantoja eHugo Fattoruso, teclados; Sizão Machado
baixo; Téo Lima, bateria; Café, percussão; ZéNogueira, sax soprano e flauta; Marquinhos
sax tenor e flauta; Henrique e Moisés, trompe- <
te), o show terá ainda a participação especial
do conjunto vocal Viva Voz (Belva, Kika, Arye Ronaldo). Conhecido como o conjunto daabertura pela gravação de O bêbado e a
equilibrista, antes de Elis Regina, em 1977 oconjunto e estará, na última semana deste mêsapresentando-se no People, no Leblon.

Miragem abre o espetáculo, seguindo-seAlagoas, Alegre menina, Serrado, Flor de lisAquele um, A rosa, Samba dobrado, Metibem^uerer, A ilha, Faltando um pedaço, Es-quinas, Topaz.o (feita para Gal Costa, gravada
pela 

cantora em seu último disco), LandaUmb.-urnb., Obi, Tanta saudade, Luz, AçaíSeduz.r, Samurai, Sina e Lilás. Os ingressos
SUS ^$ 

4m.' (platéia) e Cr$ 6 m« (arqui!
Apoteose C * eStâ° à Ve"da na Pr^a da
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•¦ Anote
Educativa - Com a presença do
candidato à Presidência pela Aliança

!|§ Democrática, Tancredo Neves, da mi-
III nístra da Educação, Esther de Figueire-,
§p do Ferraz,e de outras autoridades, a TVMinas Cultural'e Educativa será inau-'

gurada hoje, às 12 horas, no Palácio
| das Artes O secretário da Cultura da-
gp quele Estado, José Aparecido de Olivei- '
w . ra, comentou que a nova TV "vai con-tnbuir para a integração cultural, edu--cativa, social e administrativa de Minas
;g§§ Gerais".

II Abrigo - A Escola Municipal Presi»dente Antônio Carlos na Rua Pequiá
||§ s/n, Cosmos, decidiu "adotar" o Abrigo .Amor e Vida e realizará, segunda-feira
Ii§ às 14-horas, uma festa de Natal para as
III 40 crianças da instituição.

Idosos - A Comissão Estadual deAssistência à Terceira Idade promoveráno próximo dia 10, às 15h, no auditório
do Inamps (Av. Marechal Câmara, 370,Castelo), seminário sobre o idoso noBrasil - perspectivas médico-sociais,
com palestra do professor Alexandre
Kalache.II
Remoção - Os 6.800 professoresinscritos no concurso de remoção, pro-movido pela Secretaria Municipal deEducação e Cultura, poderão consultaro resultado nos próximos dias 10, 11 e12, nas sedes dos Distritos de Educação
eCuItura onde foram feitas as inseri-
çoes. Os professores removidos deverãoescolher as unidades escolares nos dias13 e 14. A partir do dia 17 serão chama-dos os candidatos não removidos na
primeira convocação para que se habili-tem às vagas remanescentes.

Mestrado - O Instituto Superior deEstudos Contábeis (Isec), da Funda-
çao Getúlio Vargas, dará continuidade,
em 1985, ao seu Curso de Mestrado emCiências Contábeis. As incrições estãoabertas de 17 deste mês a 15 de feverei-ro de 85. Informações: Praia de Botafo-
go, 186 -2" andar/551-0847.

Psicologia - Estão abertas as inseri-
çoes para o Curso de Introdução aoMaterialismo Dialético para uma Epis-
temologia Psicológica, que começa no
dia 3 de janeiro, no Centro de Psicolo-
gia da Pessoa, e será ministrado porJoão Antônio Maia Silva e Luis Alfredo
Millecco Monteiro. A matéria baseia-se ,nas idéias de Pulitzer, considerado fun--
dador da psicologia concreta. As aulas
serão às segundas e quintas, das
21h30m às 24h. Informações pelos tele-
fones 246-6082 e 286-8177.

Administração - A Organização
Internacional do Trabalho -OIT- pro-moverá de 12 a 14 próximos, das 9 às17h30m no Senai um seminário sobre
administração. As inscrições poderãoser feitas até o dia 11, das 9 às I7h, naDRT (Av. Presidente" Antônio Carlos,251, sala 618, Castelo) e depois noSenai. Entre os convidados estão Alen-car Rossi, secretário de Relações doTrabalho do Ministério do Trabalho-Jorge Difrieri do Centro Interamerica-'
no de Administração e Max Dias eCarlos Lopes, representantes da OIT.

Cirurgiões - O IV Curso de Ultra-
Sonografia para clínicos e cirurgiões
será realizado hoje com início àsv
8h30m, no Centro de Convenção do ;
CBC na Rua Visconde de Silva, 52 - Io
andar- Botafogo/286-3795.

Música
Música do Século XX - Orquestra
Sinfônica Brasileira. Reg. Henrique Mo-relenbaum. Série Música do Século XX '
No programa: Murilo Santos, Schoen-
berg, Korenchendler, Widmer e Nidrei."'
Hoje, às 16h30m, com entrada franca '
Teatro João Caetano. Praça Tiraden- '->
tes/ 221-0305.

Dança
Canibais Eróticos - Espetáculo,
bale do Terceiro Mundo, de Ciro Barce-los. Hoje e amanhã, às 21 horas, noTeatro da UFF, Rua Miguel de Frias, 9- Praia de Icaraí/Niterói. Ingresso: Cr$5 mil.

Quebra-Nozes - Bale com prólogoe dois atos. Música de Tchaikovsky e icoreografia de Dalal Achcar. TeatroMunicipal. Praça Floriano (Cinelândia)262-6322. Hoje, às 17h. Amanhã, às lOh ,Ingressos: Cr$ 60 mil (frisas e camaro-/tes), CrS 10 mil (balcão nobre e platéia)CrS 5 mil (balcão simples) e CrS 3 mil i
(galeria). Até amanhã.

O crime não compensa?

Suzanne Pleshette e Troy
Donahue: Candelabro

Para início de conversa quero informar aodistinto público que estou feliz. É verdade quea psique e o estômago continuam doloridos
graças aos muitos socos dados por uma reali-
dade manipulada pela classe dominante. Ape-sar disso, porém, jamais duvidei da viabilidade
ética da condição humana. Sério, sempre
guardei dentro de mim a secreta esperança de
que os homens que dirigem o nosso destino hávinte anos, acabariam por compreender que ocrime não. compensa. Valeu a pena a sofrida
espera. E com satisfação, portanto, que vejohoje, defendendo os anseios populares de li-berdade e justiça social, personalidades quequase todos vocês - tenho certeza -julgavam
definitivamente perdidas para o exercício da
democracia. Com a exceção da figura
shakespeare-leareana do sr. Paulo Maluf e dealguns poucos recalcitrantes, a grande maioria
da classe política está na oposição, ao lado do
povo, contra o autoritarismo. Estão todos um
pouco mais ricos, é verdade. Mas também
estão menos ambiciosos, mais velhos, maisexperientes, o que evidentemente, contribuiu
para que vissem a luz em conjunto. Se emtermos de política brasileira acertar é ficar no
poder e errar é sair, parece-me que estão todoscertos o que justifica a minha estréia nanova UH com um toque de saudável cinismo.

• A TV Globo comemora vinte anos em
janeiro. Em março teremos o primeiro Gover-
no de Oposição, pelo menos, oficialmente.
Creio que seria interessante apresentar não
apenas o canal 4 mas todos os canais ao novo
Executivo. Esta cerimônia já deveria ter sido
realizada quando Assis Chateaubriand inaugu-
rou a TV Tupi. Provavelmente, só não ocorreu
porque os primeiros concessionários tratavam
os canais como brinquedos recebidos de pre-sente. Mas longe estão os tempos de Chateau-
bnand, Pipa Amaral (TV Rio), Rubens Berardo
(TV Continental), grupo Simonsen (TV Excel-
sior). Hoje, o complexo, televisivo participaativa, indiscreta e gritantemente no dia-a-dia
da Nação e um concessionário pode mudar o
.seu comportamento, atuando como poder pa-

Fausto Wolff/TV
rateio. E verdade que isso se deve mais ao fatode 80% da população não terem condições
econômicas para gozar de outro meio de lazer
do que às qualidades técnicas e artísticas datelevisão. Mas apesar disso, parece-me alta-
mente sugestivo, para não dizer suspeito ofato de a imprensa jamais ter-se dado contada
importância do vídeo. Ao contrário: quasetodas as revistas e jornais agem como sefossem cúmplices das estações de TVLimitam-se a publicar press-releases sobre co-
mo a atrizinha fulana namora o diretor beltra-
ho ou como o ator sicrano decora seu novo
apartamento e cria seus cães. E, entretanto hámuito que a televisão ultrapassou o verbo datradição judaica para transformar-se na deusaeletrônica, onipotente e onisciente que está noBrasil, no Alto Volta e na Islândia através da
presença simultânea do som, da imagem e domovimento. Só em termos de Brasil influi
diretamente na vida de mais de 120 milhões de
pessoas, exceção feita a alguns poucos índios
ainda não condenados à civilização e aos
surdos analfabetos. Parece-me, portanto, quese o novo Governo que aí vem pretende real-
mente fazer deste País um país sério, devecomeçar por tratar a televisão seriamente e aexigir seriedade dos homens que a controlam.

O Brasil é um país cheio de mistérios Umdos mais misteriosos é o critério adotado peloGoverno para a concessão de canais televisi-vos Misterioso e perigoso, pois ao contrário
da Esfinge que propôs um enigma a Édipo sevocê decifrá-lo ele acaba te devorando 

'ou
seja: "Decifra-me e te Devoro". Sei qúe édifícil, mas sejamos cartesianos por algunssegundos: os canais de TV são uma concessãodo Governo. O Governo - pelo menos a maior
parte do Colégio Eleitoral que o escolheu - foieleito pelo povo. E o povo que, com o paga-mento de seus impostos, sustenta o GovernoLogo, o povo é o verdadeiro dono da TV ecomo tal merece ser respeitado por quementra a qualquer hora do dia e da noite em suacasa e insiste: "fique conosco". Em últimaanálise, quem deveria decidir o comportamen-

to da TV, o que ela deve ou não apresentar évocê, leitor. Infelizmente, o órgão que rege astelecomunicações no País parece existir ape-nas para pedir horários para o Governo ACensura, por sua vez, participa para mostrarserviço com suas decisões hipócritas e anacrô-nicas.

Os concessionários q ue se consideram donosdos canais condicionam o público a uma
programação medíocre em sua maior parte esubordinada a interesses puramente comer-ciais Ignorante dos seus direitos, o telespecta-dor fica à mercê dos senhores do Som e daImagem que agem como se não tivessem quedar satisfações a ninguém. Não fariam isso seestivessem nos Estados Unidos - país quevoluntária ou involuntariamente adoramosmacaquear em tudo, menos naquilo que nosbeneficiaria. Em 1962 John Kennedy leu umamensagem televisiva em cadeia nacional sem

qua quer aviso prévio. Os protestos da opinião
publica foram tantos que êie teve que voltarao vídeo - desta vez avisando com antecedên-cia - para pedir desculpas. Se numa cidadezi-nha americana de mil eleitores, 501 decidirem
que nao querem ver determinado programa adireção da TV simplesmente não o põi no ar eestá acabado, até segunda ordem. E isto acon-tece com a televisão mais comercial do mun-
í^üfnS!1.?08 

da 
,Eur0pa °cidenta' todos ossegmentos da população têm o que dizer sobreo que querem ou não ver no vídeo que lhes

pertence. A isto chama-se democracia.

H,Nwmu..-Pr(5xÍm0 
artig0 tratarei dos efeitosda ry. Hoje, quis apenas estabelecer algumas

premissas sobre as causas. O importante entretanto, leitores, é ter sempre ertvmente que ã
Sr!..3. ' T° CertaS bebidas aTc5&quando tomadas com moderação fazem comque nos desinibamos e nos tornemos até bri-lhantes e esp.r.tuosos. Ingeridas sem controleporém, podem transformar-nos em idiotasautodestrutivos. Uma certa distância críticaparece-me, portanto, muito salutar E é decritica que tratará esta colurJa. i
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Teatro
James Dean, James Dean - Tex-
to, direção, cenário, figurinos ilumina-
ção e trilha sonora de Paulo Afonso de
Lima. Com Ana Luiza Folly, Cláudio
Netto, RogérioFabiano, Sonêira D'Ávi-
Ia, Sonali D'Àvila e Tony Marques.
Teatro América. Rua Campos Salles,
118/234-2.060. De quinta à sábado, às
21h30m. Domingo: 20h. Ingressos: CrS 6
mil e CrS 5 mil. Estréia hoje.
As Três Moças do Sabonete.
Texto de Herbert Daniel. Direção de
Milton Gonçalves. Com Lina Fróes,
Clemente Vizcaíno, Almir Martins, Jai-
me Leibovitch e Fernando Furtado.
Teatro Delfim. Rua Humaitá, 275/266
4396. De terça a domingo, às 20h. Sába-
do, às 18h. Ingressos: CrS 10 mil e Cr$ 6
mil.
Mão ria Luva - De Oduvaldo Viana
Filho. Direção de Aderbal Júnior, Com

. Marco Nanini, e Juliana Carneiro da
Cunha. Teatro Glaucio Gil, Rua Barata
Ribeiro (Praça Cardeal Arcoverde) 237-
7003. Ingressos: De quarta a sábado às
21h30m. Domingo: 19h. Ingressos:
quarta e quinta: CrS 8 mil. Sexta e
domingo: CrS 10 mil. Sábado: CrS 12
mil.
Che — Texto e direção de Paulo
Faustino. Com Paulo Faustino, Hélio
Muniz, Cacau Sammero e Joel Cancela.
Teatro da Casa do Estudante, Av. Rui
Barbosa, 752. Quinta, sexta e domingo:
21h. Sábado: 19h30m e 22h. Ingressos:
quinta, sexta e sábado (lf sessão) e
domingo: CrS 7 mil e CrS 4 mil. Sábado
(2*' sessão): CrS 8 mil. Até dia 16 de
dezembro.
Deu Frô na Cabeça - Texto e
direção de Tônio Carvalho. Com Marí-
lia Brito, Maria Cristina Gatti e Adele
Malheiros. Teatro Cacilda Becker. Rua
do Catete, 338/ 265-9933. De quinta a
domingo, às 21h. Ingressos: CrS 4 mil e
CrS 2 mil 500.

A Louca Trilogia - Texto de Har-
vey Fierstein.- Tradução de Roberto de
Cleto. Direção de Geraldo Queiroz.Com Cláudia Raia, Célia Biar e Ricardo
de Almeida. Teatro Glória. Rua do Rus-
sei, 632/ 245-5527. De terça a sexta, às
21h. Sábado: 21hl5m: Domingo: 18h e
21 h. Ingressos: terça a quinta: CrS 8 mil
e Cr$ 6 mil (platéia superior)^ Sexta a
domingo: CrS 8 mil. Sábado: Cr$ 10 mil.
Classe teatral: CrS 5 mil.
Homem Não Entra N'-' 2 - De
Cidinha Campos e Heloneida Studart.
Direção de Wilma Dulcetti. Com Cidi-
nha Campos. Teatro Vannucci. Rua
Marquês de São Vicente. 52/239-8595.
De quarta a domingo. às 17h. Ingressos:
CrS 8 mil (como diz o título, homem
não entra).
Freud - No Distante País da.
Alma - De Henry Denker. Direção e<
tradução de Flávio Rangel. Com Edwin
Luizi, Ariclê Perez, Adriano Reis e

. Wanda Lacerda. Teatro Clara Nunes.
Rua Marquês de São Vicente. 52/224-
9696. De quarta a sexta às 21h. Sábado:

.'20h e 22h30m. Domingo: 18h e 21h.
j Quinta: 17h. Ingressos: quarta, quinta e

domingo: CrS 12 mil e CrS 8 mil. Vespe-•' ral de quinta: CrS 8 mil. Sexta e sábado:
CrS 12 mil.
A Venerável Madame Goneau -

.De João Bethencourt. Direção de Paulo
I Afonso de Lima. Com Aríete Salles.

Otávio Augusto, José Augusto Branco,
Narjara Turetta. Teatro Mesbla. Rua

vdo Passeio. De quarta a sexta e domin-
, go: 21h. Sábado: 20h e 22h30m. Vespe-' ral: 17h e domingo: 18h. Ingressos:

quarta e domingo: CrS 5 mil e CrS 4 mil.
Quinta e sábado: Cr$ (i mil. Vesperal de
sexta: CrS 4 mil.
Além da Vida - Texto psicografado

. por Chico Xavier e Divaldo P. Franco.
Direção de Augusto César Vannucci.' Com Lúcio Mauro, Felipe Carone. Léa
Bulcfio, Rosana Penna, Renato Prieto,
Jorge Queiroz e Mercedes Queiroz. Tea-
tro Vannucci. Shopping Center da Gá-
vea. Rua Marquês de São Vicente.
52/239-8985. De quarta a sexla às
21hl5m. Ingresso: quiiila e sexta: CrS 7mil (inteira) e CrS 4 mil (estudante).

-'Sábado: 20h e 22h30m. Ingresso: CrS 7
, mil. Preço único. Domingo: I9h e
,21hl5m. Ingresso: Cr$ 5 mil. Matinê:' CrS 7 mil e estudante: CrS 4 mil.
Maria, Maria, Maria - De Millôr'Fernandes. Direção de Oswaldo Lourei-
ro. Com Lúcia Alves e Oswaldo Lourei-ro. Teatro da Cidade. Av. Epitácio Pes-

. soa, 1.664/ 247-3292. De quarta a sexta:
21h. Quinta: 17h e 2lh. Sábado: 20h e
22h. Domingo: 18h e 21 li. Ingressos:
quarta e quinta: CrS 5 mil. Sexta e
sábado: CrS 12 mil e CrS 6 mil. Domingo
CrS 10 mil e CrS 6 mil.
Galileu - Uma Nova Estrela no' Céu - A adaptação de Dulce Confor--•to. Direção de Anselmo Vasconcelos.

¦Com Denise Dumont, Antônio Pompec
,e Ernest Piccolo. Anfiteatro do Planeta-'rio. 

Rua Padre Leonel Franca, 240/274-
0096. De quinta a domingo, às 21 h.¦•Ingressos: CrS 5 mil. Até dia 23.
Cala Boca Já Morreu - De Luiz
•Alberto Abre. Direção de Helder Car-
neiro. Com Chico José, Da Costa. Gilda
Gomes. Malvina Fernandes e Nanei
Gomes. Teatro de Bolso Aurimar Ro-
cha. Av. Ataulfo de Paiva. 265/239-
1498. De terça a domingo: 21 li. Ingres-•sos: Cr$ 6 mil e CrS 4 mil.
Oxente Gente, Benvindo praPresidente - Texto e apresentação
de Bemvindo Sequeira. Direção de Nor-
ma Dubar. Teatro Delfin. Rua Humaitá.
275/ 266-4396. De .terça a domingo, às
22h. Sábado e domingo: I8h. Ingressos:
CrS 10 mil e CrS (i mil. Sábado: CrS 10
mil.
Amor em Campo Minado - Dire-
ção de Aderbal Júnior. Com ítala Nan-
(li. Eliane Maia. Luís Mendonça e Cai-
los Vereza. Teatro Dulcina. Rua Alcin-
.do Guanabara, 17 220-6997. De quarta
a sexta: 21hl5m. Sábado: 20h e 22h30m.
Domingo: 18h30m e 21h30m. Ingressos:
Quarta: CrS 3 mil. Quinta: CrS 5 mil.
Sexta c domingo: CrS 7 mil e sábado:
CrS S mil.
Escola de Mulheres - De Molière.
Tradução, adaptação e direção de Do-
mingos de Oliveira. Com Jorge Dória.
Cássia Foureaux e Daniele Eça. Teatro
Copacabana. Av. N.Sr1 de Copacabana.
291/257-0881. De quarta a sexta:
21hl5m. Sábado: 20h e 22h30m, Domin-
go: 18h e 21h. Vesperal: Quinta: 17h
Ingressos: 21' sessão de domingo: CrS 8
mil e CrS 6 mil e 1" sessão de domingo:
CrS 10 mil e CrS 7 mil. Vesperal: CrS 7
mil. Sábado: CrS 10 mil
Disque M Para Matar - De Frede-
rick Knott. Traduzida e adaptada por
Domingos de Oliveira. Direção de Cláu-
dio Cavalcanti Com Cláudio Cavalem-
ti. Maria Lúcia Frota. Rogério Fróes.
Marcos Waimberg e Élcio Romar. Tea-
tro Nelson Rodrigues Av. Chile.
230.212-5695. De quarta a sexta: 21 ii
Sábado: 20h e 22h30m. Domingo; IHh <¦
21 h. Ingressos: Quarta, quinta e domin-
go: CrS 10 mil e CrS S mil. Sexta e
sábado: CrS III mil
A Noite Brasileira - De Maurc
Rasi. Direção de Tomil Gonçalves. Com
•Alfredo Ebasco. Edson Fieschi, Eleono-
ra Gabriel e Ivanir Calado. Teatro Sesc
da Tijuca. Rua Barão de Mesquita,
539/208-5532. De quarta a sábado, às
21hl5m. Domingo: 20h. Ingressos: CrS 7
mil. CrS 4 mil. Quarta: CrS 30 mil.
Sábado: CrS 7 mil.

l

Fé na Crise e Pau na Gente -
Texto de Abílio Fernandes. Direção de
Miguel Carrano. Com Suely Franco,
Henriqueta Brieba, Carvalhinho e Ro-
berto Roney. Teatro Cawell. Rua De-
sembargador Isidro, 10/268-9176. De
quarta a sexta: 21h. Sábado: 20h e 22h.
Domingo: 19h e 21h; Ingressos: quarta e
quinta: CrS 6 mil. Sexta e domingo: CrS
7 mil e Cr$ 6 mil. Sábado: CrS 8 mil e CrS

mil.
Feliz Ano Velho - De Alcides
Nogueira. Baseada no livro de Marcelo
Rubens Paiva. Direção de Paulo Betti.
Com Ad/lson Barros, Christiane Rando
e Denise Del Vecchio.'Teatro Ipanema.
Rua Prudente de Morais, 824/247-9794.
De quarta a sexta: 21h. Sábado: 20h e
22h30m e domingo: 18h e 21h. Ingres-
sos: Cr$ 10 mil e CrS 7 mil. Sexta e
sábado: CrS 10 mil.
Família é Família - De João Si-
queira direção de Jorge Siqueira. Com
Aderbal Ferreira, Apolônio Neto e Ma-
rina Lira e Rita Luppi. Teatro Cacilda
Becker. Rua do Catete, 388. De quinta a
domingo,'às 21h30m. Ingressos: Cr$ 5
mil e Cr$ 3 mil e 500.
Brincando em Cima Daquilo -
De Dario Fo e França Rame. Direção de
Roberto Vignati. Tradução de Roberto
Vignati e Michele Piccoli. Com Marílía
Pera. Teatro Tereza Rachel. Rua Si-
queira Campos, 143/235-1113. De quar-
ta a sábado: 21h. Domingo: 18h e 21h.
Quarta e quinta: Cr$ 8 mil e Cr$ 6 mil.
Sexta: CrS CrS 12 mil e CrS 10 mil.
Sábado: CrS 12 mil e domingo: CrS 10
mil
Até Quando — De Maria Helena
Khüner. Direção de Marco Antônio Pai-
meira. Com o Grupo Cataflor. Teatro
Calouste Gulbenkian. R. Benedito Hi-
pólito, 125/221-7760. Sexta a domingo:
17h. Ingressos: Cr$ 3 mil.

Extremos - De William Mastrosimo-
ne. Direção de Amir Haddad. Tradução
e adaptação de Carlos Eduardo Dolabe-
Ia. Com Pepita Rodrigues, Carlos
Eduardo Dolabella, Elizabeth Hartman
e Beth Goulart. Teatro da Lagoa. Av.
Borges de Medeiros. Terça a sexla:
21hl5m. Sábado: 20h e 22h. Domingo:
18h e 21h. Ingressos: CrS 10 mil e CrS 7
mil. Sexta e sábado: Cr$ 12mil.
Nossa Cidade - Texto de Thoniton
Vilder. Tradução de Elsie Lessa. Dire-
ção de Carlos Wilson. Com Felipe Mar-
tins, Maurício Mattar. Dricca Moraes e
Lusia Aratanha. Teatro Tablado. Av.
Lineo de Paula Machado, 795/294-7847.
Sexla e sábado, às 21h30m. Domingo:
19h30m. Ingressos: CrS 4 mil. Até dia .30.
Morrer Pela Pátria - De Carlos
Cavaco. Direção de Amir Haddad. Com
o Grupo Tá na Rua. Teatro Villa-Lobos.
Av. Princesa Isabel. 440/262-6322. De
quinta a domingo, às 21h30m. Ingres-
sos: CrS 8 mil e CrS 5 mil.
Irresistível Aventura - Reúne
quatro textos em um ato. O Amor de
Dom Perlimplim Com Belisa em Seu
Jardim, de Frederico Garcia Lorca. O
Oráculo, de Artur Azevedo. A Dama da
Lavanda, de Ternesseee Williams e O
Urso, de Anton Tcheckhov. Com Dina
Sfat. Thelma Restou. José Mayer e
Hélio Ary. Teatro de Arena. Rua Siquei-
ra Campos, 143. Quarta: 21h. Quinta:
17h e 21h. Sexta: 21h. Sábado: 20h e
21h. Domingo: 18h e 21h. Ingressos: De
quarta a domingo: CrS 8 mil e CrS 6 mil.
Sábado: CrS 10 mil. Até dia 23.

Horário Nobre - De Franz Xaver
Kroetz. Dirigida e interpretada por Vil-
ma Dulcetti. Teatro da Aliança France-
sa de Botafogo. Rua Muniz Barreto.
730. Sexta e sábado: 21h30m. Domingo:
18h e 21 h. Ingressos: CrS S mil,CrS 5 mil
e CrS 3 mil (classe artística). Alé dia 30.

Revista
Encouraçado Botequim - De
Paulo César Coutinho. Direção de Re-
nato Coutinho. Com Angela yieira, Ca-
tarina Abdalla e Débora Fontes. Teatro
Rival. Rua Álvaro Alvim, 33/240-1135.
Terça, às 21h. De quarta à sábado, às
18h30m. Ingressos: Cr$ 8 mil, CrS 5 mil e
CrS 3 mil (classe artística)
Mimosas Já - Direção de Brigitte
Blair. Com Camile, Alex Mattos, Kiria-
ki e Fujica de Hollidav. Teatro Brigitte
Blair. Rua Miguel Lemos, 51/521-2955.
De quarta a domingo às 21h30m. Do-
mingo vesperal: 18h30m. Ingressos: CrS
4 mil.
Sem Sutiã- Uma Revista Femi-
nina — De Celina Sodré e Fátima
Valença. Direção de Alice Viveiros de
Castro e Celina Sodré. Com ó Grupo
Nós é que Bebemos. Teatro Rival. Rua
Álvaro Alvim, 33 I 252-2957. Quarta e
quinta às 21 h. Sexta: 21h e meia-noite.
Sábado: 20h30m e 22h30m. Domingo:
18h30m e 21h. Ingressos: CrS 4 mil e CrS

mil.
Gay Girls - Assim é o Alaska -
De José Fernando Bastos e Veruska.
Direção de João Paulo Pinheiro. Com
Marlene Casanova, Samantha, Verus-
ka, Kiriaki, Desirée, Luiz Carlos Ma-
chado e Nilton Roberto. Teatro Alaska.
Av. Atlântica, 3.806/247-9842. De terça
a sexta: 21h30m.Sábado: 22h. Domingo
19 h e 21h30m. Ingressos: CrS 8 mil e
CrS 5 mil. Sábado: CrS 8 mil.

Musicais
Golden Rio - Watusi e Grande
Otelo. Domingo, segunda e quinta, às
23h, sext: e sábado à meia-noite. Scala
Rio. Av. Afrãnio de Melo Franco,
296/239-4448. Couvert: CrS 30 mil. Sex-
ta, sábado e véspera de feriado: CrS 35
mil.

Mi Buenos Aires Querido - Gui-
lherme Brondó, Susana de Cario e Car-
los Aquilhera. De quarta a sexta: lh.
Sábado: IHh e 21h. Domingo: 17 e 20h.
Teatro João Caetano. Praça
Tiradentes/221-0305. Ingressos: CrS 2
mil 5110. Até amanhã.

O Sonho Sonhado de um Brasil
Dourado - 125 artistas negros em
cena, sete cantores, 10 bailarinos eoito
bailarinas, sete modelos, 16 passistas-
ritmistas e orquestra de 17 figuras sob a
regência do maestro Silvio Barbosa,
além de 35 mulatas. Plataforma I- Rua
Adalberto Ferreira. 32 - Leblon'274-
4022. Consumação mínima: CrS 35 mil
por pessoa. Diariamente, 23h.

Foto da idivulgação

Infantil
O Planeta Lilás - Musical infantil,
de Ziraldo, com o grupo Cante Conte.
Teatro Delfin, Rua Humaitá. 275. In-
gressos: CrS 4 mil. Sábados e domingos,
às 16h.
Conchaverde - Programação infan-
til. "0 Pão de Açúcar das Crianças"
show de variedades com Melancia. Mi-
mo Tropical e Meia Lua Cia. Acrobati-
ca. Morro da Urca 541-3737. ramal 23.
Só paga a passagem do bondinho: CrS
3.800. Crianças de 4 a 10 anos. meia
passagem. Hoje e amanhã, às 16 horas.
O Homem do Arco-íris - De
Talriz Vivekananda. Musical infanto-
juvenil com o Grupo Gama: Solange
Costa. Tabris, Márcia Campbell e Rob-
son Quintanilha. Teatro de Arena - Rua
Siqueira Campos. 143'235-5348. Ingres-
sos: CrS I mil. Sábado, às 17h.. domin-
gos. às 16h. Estréia hoje. às 17 horas.
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Para o criador de Frisson não existe direito autoral

Autor de vários sucessos,
Tunai quer ficar em cartaz

Depois de seis anos. durante
os quais teve 57 músicas gra-
vadas por nomes como Sirrio-
ne. Gal Costa, Elis Regina.
Nana Caymmi, Beto Guedes,
Milton Nascimento, Joana e
Fafá de Belém, além dele pró-
prio. Tunai - o compositor de
As Aparências Enganam, Tro-
voada e Eternamente - lança
seu terceiro LP (o primeiro
pela Ariola) e, como o título
do disco anuncia, ele agora
quer ficar realmente Em Car-
taz...

O novo disco, com apenas
nove faixas - o que proporcio-
na um som de melhor qualida-
de - traz Frisson, musica já
bastante executada em ra'dio,
e duas composições gravadas
anteriormente por.Gal (Éter-
namente) e Simone (Sd de
Amor); o restante é inédito. A
maioria das musicas foi feita
em parceria com Sérgio Natu-
reza e Liliane, exceto Mar do
Nosso Amor, com Milton Nas-
cimento, e Pelo Ar do Brasil,
com Ana Terra.

Como muitos compositores
brasileiros. Tunai sempre foi
infinitamente menos conheci-
do do que suas músicas. Reco-
nhecido no meio musical co-
mo excelente, ele diz que 

"ten-
tou" ser apenas compositor,"mas o direito autoral no Bra-
sil não existe". Na verdade,
tem vivido da música, mas
confessa que sentiu necessida-
de de ceder à vaidade de fazer
sucesso cantando suas pró-
prias composições.

Nascido em Ponte Nova.
Minas Gerais, há 33.anos, Tu-
nai - apelido de José Antônio
- viveu sempre em meio à
música. Sua mãe, Dona Lilá, é
professora de piano e violino e

Fernanda Pedrosa
seus nove irmãos, assim como
ele, tocam algum instrumento.
Portanto, nada mais natural
que suas lembranças sejam
sempre ligadas a algum "fun-
do musical", como por exem-
pio levar um puxão de orelha
ao som de Noturno de Chop-
pin, executado por sua irmã
ao piano.

Ainda em Ponte Nova, cos-
tumava animar as festinhas
do colégio e as domingueiras
do clube local cantando e to-
cando violão, além de partici-
par dos festivais da cidade.
Estudou Engenharia em Ouro
Preto e Bplo Horizonte, sem
abandonar a música, e chegou
a trabalhai" três anos como
construtor. Simpático, since-
ro, risonho, ele diz que resol-
veu compor de tanto ouvir os
Beatles. Ouvia também Elis,
Caetano, Gil e Milton, en-
quanto acompanhava de lon-
gé a carreira do irmão João
Bosco.

O fato de ser irmão de um
compositor consagrado teve
para Tunai prós e contras:"João começou na frente,
abrindo caminho para mim, e
me apresentou às pessoas: por
outro lado, retardei minha en-
trada no mundo profissional,
porque queria amadurecer
mais minha música, conseguir
o aval de alguém como Elis
Regina o não ser apenas o
irmão do João". Aliás, os dois
irmãos fazem músicas comple-
tamente distintas.

Foi com as 12 músicas do
primeiro LP que Tunai chegou
até Elis, e ela, que era muito
aberta" a novos compositores,
gravou As Aparências Enga-
nam e Agora Tá. Ele chegou
ao Rio em 1978 e de lá para cá

Discos

tem sido gravado por cantores
de primeiro time. Já recebeu
muitos convites para gravar
sozinho, mas recusou. Dizem
que ele, como outros na MPB,
vivem numa "zona fantasma".

Tunai não aceita essa afir-
inativa. Diz que esteve longe
dos estúdios, mas suas músi-
cas estavam lá, "como um bi-
lhete para as pessoas". Explica
que. durante esse tempo, usou
seus intérpretes para fazer"um trabalho -de base", como
aprendeu na engenharia. E
que preferiu se lançar agora,"quando as pessoas já têm
alguma referência sobre o .
meu trabalho".

Tunai participou de dois fes-
tivais MPB-Shell: em 81, ga-

,¦ nhou o prêmio de melhor ar-
ranjo com Adeus à Dor, apre-
sentada por ele e César Ca-
margo Mariano; em 82, tirou o
terceiro lugar com Doce Mis-
tério (Tentação), interpretada
por Jane Duboc. Garantindo
que continuará dando musicas
para outros cantores, ele lem-.
bra qüe ainda falta um para o
seu currículo: Ney Matogros-
so.

No més passado, apresen-
tou-se em shows de fim-
de-semana em Niterói, São
Paulo e Belo Horizonte, can-
tando só com o violão, e diz
que foi um sucesso. As próxi-
mas apresentações serão em
Recife e Salvador. Somente
em março/abril pretende co-
meçar a apresentar-se com um
grupo de músicos para
acordanhá-1 o. Paciência não
falta a esse mineiro trabalha-
dor e batalhador, que procura
sempre se renovar, evita mo-
dismos e não nega sua vivén-
cia anterior.

Lançamentos de final de ano
RAYCONMFF,
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Supersônico - com Ray Con-
niff/CBS. Em quase meio século
de atividade musical, o maestro e
trombonista Ray Conniff locou
com muita gente antes de ter sua
própria orquestra. Nascido há 68
anos em Massachussets. de mãe
pianista e pai mestre e trombonis-
ta da banda da cidade tle Attlebo-
ro, ainda no ginásio iniciou-se no
trombone. Anos depois, começava
a tocar profissionalmente no gru-
po de Dan Murphv - os Musical
Skippers - em Boston. Dois anos
mais tarde eslava em Nova lor-
que. como arranjador e trombo-
nista de Bunny Berrigan. Pouco
depois já era trombonista e or-
questrador do famoso Artie Shau.
Tocaria ainda com Glen Gray e
Harry James antes tle ser contra-
tado pela Colúmbia como arranja-
dor e maestro. Em 57, a Colúmbia
decidiu lançá-lo como solista. 1.
veio o álbum S' Wonderful, um dos
mais premiados trabalhos da épo-
ca. Ray não parou mais: com sua
orquestra, gravou 'S Marvelous, 'S
Nice, 'S Concert, \S Hollywood,
entre outros também de sucesso.
Neste Supersônico. Conniff
pretende-se mais moderno e ecléti-
co e toca até duas canções dos
nossos Roberto e Erasmo Carlos:
O Amor é a Moda e No Mesmo
Verão, além da mais que conheci-
da Vamos a La Playa e ainda um
sucesso recente de Júlio Iglesias,
To AH The Girls l've Loved Before
(Para Todas as Garotas que Amei
Antes). Que não são mais lão ga-
rotas, mas certamente continuam
fiéis nestes seus 311 anos de-
carreiru-solo.

Phantoms - com o grupo The
Fixx / Warner. Terceiro LP do
conjunto no exterior, primeiro lan-
çado no Brasil. Phantoms mostra
o rock de cinco rapazes de Wim-
bledon. Inglaterra. O The Fixx co-
meçou a se formar há 15 anos.
quando Cy Curnin (vocalista, au-
tor de 11 das 12 canções deste
disco) conheceu o baterista Adam
Woods. no colégio jesuíta' onde

estudavam. Pouco depois a dupla
encontrava o tecladista Rupert
Greenal e o guitarrista Jamie
West. O último a se incorporar ao
grupo foi o baixista Danny Brown,
que não é fixo do The Fixx: só
toca em LPs e algumas tournées.
Impressionado com fatos da Se-
gunda Guerra, Cy Curnin usa mui-
to isso nas letras das canções quecompõe. Quando lançaram seu
primeiro LP em 82, pela MCA
Records, inglesa, fizeram sucesso
através de um videoclip anti-
gueira, Stand or Fali. E já em 83
estavam na América, gravando o
segundo, Reach The Beach. De
volta a Londres, o The Fixx acaba
de lançar Phantoms, que tem um
videoclip com a faixa Are We Our-
selves? (Somos Nós Mesmos?), um
rock de batida funk. bom de dan-
çar. Há outros funks (Lost in Bat-
tle Overseas e In Suspense) e ain-
da alguns rocks-baladas. como Fa-
cing the Wind, I Will, Wish e
Phanlom Living.
Paulinho da Costa - com Paulinho
I Som Livre. Há II anos vivendo
nos Estados Unidos, este é o pri-
meiro disco do percussionista Pau-
linho da Costa em sua terra natal.
Carioca. Paulinho começou a "ba-
tucar" com cinco anos. usando
tudo o que lhe caía nas mãos, alé
eleger o pandeiro como preferido.
Garoto ainda, uniu-se a diversos
grupos musiciais e correu mundo,
ganhando intimidade com os mais
diferentes tipos de instrumentos
de percussão. Hoje ele é mestre em
conga, bongo, tímbales, surdo,
pandeiro, tamborim, cuíca, ganzá,
pratos, assobio, cabaça, atabaque,
triângulo, berimbau, colheres, si-
nos, cow-bell, caixas, maracas, e
mais 200 outros para efeitos espe-
ciais. Nos Estados Unidos desde
73, tornou-se um músico de estú-
dio tão bom que o trompetista
Dizzy Gillespie o apresentou â
gravadora Pablo Records, onde ele
gravou três álbuns-solo: Agora,
Happy People e Sunrise. Em boa
hora a Som Livre traz seu trabalho
ao Brasil, em 10 músicas de estilos
variados. My Love, por exemplo,
uma parceria de Paulinho com o
guitarrista Clarence Charles, é
jazz com um bom arranjo de me-
tais de Jerry Hey. que toca fluegel
horns em outras faixas. Ainda no
lado 1 há duas músicas cantadas -
com coro e Carl Carlwell liderando
o vocal - ótimas para dançar: You
Carne Into My Life e Special kind
of Love, ambas de Clarence Char-
les. Carioca e Groove, da mesma
dupla Paulinho/Clarence. marcam
bem a diversificação de ritmos e
de arranjos: a primeira destaca a

guitarra de Clarence num balanço
que se encaixa bem ao nome Ca-
rioca; já Groove é um bom pretex-
to musical para deixar o público
brasileiro conhecer a batida da
mão de Paulinho, um mambo que
dá ao percussionista o mote para
brilhar num belo duelo com os
metais. O lado 2 abre com a já
super-internacionalmente explora-
da Taj Manai, que desde 71 enri-
quece Jorge Ben. A versão de Pau-
linho não chega a reinventar a
velha canção, e há um exagero de
metais. I'm goint to Rio, apesar do
título, não é do brasileiro, mas de
Clarence Charles, certamente uma
homenagem ao amigo e parceiro.
É um samba com roupagem jaz-
zística, em que o vocalista Carl
Carlwell. acompanhado de coro,
repete incansável que está "indo
para o Rio de Janeiro", numa mar-
cação em que se destaca a cuíca,
de Paulinho. African Sunrise, de
Clarence também, enfatiza a flati-
ta de Ernie Watts, um entre os
quase 20 músicos americanos quedão força ao percussionista cario-
ca neste bom disco. Walk Man, de
Paulinho da Costa e Erich Bulling
(que assina também o arranjo) dá
destaque aos teclados de Rand
Waldman e ao baixo de Nathan
East - sempre, é claro, em ponleio
com a percussão do artista princi-
pai. O melhor momento do disco
fica mesmo por conta da última
faixa, a belíssima O Mar é Meu
Chão, de Dori Caymmi e Nelson
Mota. Aqui brilha 

"a 
melódica de

George Duke. na primeira parte, e
depois a percussão de Paulinho
num instrumento chamado Prop-
het V. Na verdade, as 10 faixas são
um presente de todos estes com-
panheiros a Paulinho da Costa,
que, depois de enriquecer o traba-
lho de gente como Johnny Mathis,
Kenny Rogers. Ella Fitzgèrald. Mi-
chael Jackson. Barbra Steisand
Lionel Richie, Diana Ross e
Quincy Jones, entre outros, ganha
justo e merecido solo, num disco
para o público brasileiro (Christine
Ajuz)
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Horóscopo
Rubia Coelho

A Lua, que tem influência forte
sobre a Terra, determinando os
fluxos da maré e regendo os líqui-
dos do nosso corpo, entra em sua
fase cheia no dia de hoje. Normal-
mente, caracteriza dias de energia
intensa, onde nos sentimos mais
sociáveis, com vontade de sair e
agitar por aí. Mexe com a libidoe a
sensualidade. Devemos lembrar,
porém, que este satélite está fazen-
do uma oposição ao Sol (por isso é
que está na fase cheia) o que
representa uma certa tensão,
aconselhando-nos ao relaxamento.
Há exatamente quatro anos toda
uma geração sofreu a dor da perda

\ de um dos seus ídolos: John Len-
non. Seu desejo de paz continua
no. ar.

<P 21 de março
a 20 de abril

Aries — Marte, regente deste
signo, está fazendo aspecto, har-
mônico com a Lua. Isso pode tra-
zer ao noririalmente atiçado e iri-
flamente ariano um pouco de pia-
cidez, onde â fantasia pode ter
lugar, e a ação fceda à emoção.

8 21 de abril
a 20 de maio

\
\

Touro — VênusX regente dós
taurinos, encontra-se ifia passagem
do signo de Capricórnio para o
signo de Aquário. Issol trará aos
taurinos a chance de aprenderem a
amar mais soltamente, sem
apegarem-se tanto. \

n21 
de maio \

a 20 de junho \
Gêmeos - Mercúrio, planeja
regente dé Gêmeos, encon tra-sff,
retroagindo, o que pode determiA
nar alguma lentidão de pensamen- *--i
to. Momento em que se deve resol-
ver algo que ficou para trás e que,
talvez, não tenha sido percebido.

f% O 21 de junho**-<• a 21 de julho
Câncer — a Lua, regente deste
signo, encontra-se fazendo aspecto
de grande harmonia com Marte, o
que propicia ao c.anceriano a opor-
tunidade de sentir-se mais energi-
zado e propício a decisões e inicia-
tivas.

àO 22 de julhoV^ a 22 de agosto
Leão — Os que estão recebendo
as influências harmoniosas de
Urano devem estar se deliciando,
já que o leonino gosta de ser o
catalizador das atenções e U.rano
permite grande criatividade e ex-
centricidade, o que não deixa de
ser uma forma de aparecer.

Trç 23 de agosto
a 22 de setembro

Virgem - o mesmo Urano que
está beneficiando os leoninos emi-
te vibrações menos harmônicas
para os deste signo, causando uma
certa desordem, varrendo e modifi-
cando o que está velho trazendo o
novo de forma repentina, tal como
a ação de um raio.

jTL 23 de setembro
a 22 de outubro

Libra — A quadratura que Júpi-
ter faz para alguns é considerada
aspecto mais tenso, embora não
ruim, pois depende muito de como
a pessoa trabalha suas energias.
Necessário cuidado, porém, com

. excessos, em todos os campos.

11 lé 23 de outubro
\J a 21 de novembro

Escorpião - Os do terceiro
decanato devem tomar cuidado
para não saírem explodindo e
irritando-se com tudo e todos, já
que Marte está emanando vibra-
ções num aspecto menos harmôni-
co. Energia concentrada, que deve
ser posta para fora através, de
exercícios que requeiram atividade
física.

y 22 de novembro
a 21 de dezembro

Sagitário — Para os nascidos
no final do segundo decanato e
princípio do terceiro, o momento é
ótimo para iniciar atividades, to-
mar decisões e pôr em ação o que
acha certo e necessário. Marte
emite bons fluídos, trazendo auto-
confiança.

tf
22 de dezembro
a 20 de janeiro

Capricórnio - Júpiter
encontra-se neste signo, permitin-
do ao capricorniano alguma ex- ]•
pansão de ideais e trazendo certo
sentido filosófico e religioso à vida
de alguns, que podem estar inte-
ressados em assuntos antes em
segundo plano.

21 de janeiro
a 119 de fevereiro

Aquário - Grande energia,
criatividade e sentido de renova-
çâo total atinge os do segundo
decanato, que devem acautelar-se
contra excesso de liberdade ou
idéias progressistas demais, já que
o resto das pessoas tende a não
acompanhá-lo.

H 20 de fevereiro
a 20 de março

Peixes — Os piscianos do início
do primeiro decanato já devem
estar sentido a força plutônica em
suas vidas, através de transforma-
ções marcantes, renascimento pa-
ra determinadas coisas. A analogia
de Plutão é o vulcão, que explode
sem ser dominado. I



Artes Plásticas
UuÍMIfl. flâto Agora, de terça a domingo

Guache de Luís Trimano - Müsicos
sábado, 8 de dezembro de 1984 1111

Sérgio Ferro - Sete óleos sobre tela,
uma revisão da obra de Michelãngelo.
A exposição Futuro Anterior, que co-
meçou no Museu de Arte I^oderna de
Grenoble, França, passou pelo Masp
em 81 e recentemente, esteve na Petite
Galerie e no Rio Design Center, está
agora ao alcance de um público de 1
milhão de pessoas por dia no Saguão da
Central do Brasil, das 5 h à meia noite.

SS Até dia 17.

Itinerário 1 - Exposição de Artistas
Plásticos de Brasília. Museu Nacional
de Belas Artes (Av. Rio Branco, 199 -
Centro).

Noticias em francês correndo
mundo — Exposição de jornais escri-
tos em francês, da França e de outros
países visando demonstrar que a língua
francesa é um importante veículo de
comunicação entre os homens. No Cen-
trò Educacional de Niterói. Av. Amaral
Peixoto, 836, Nitérói/719-4455 r. 63. Das
8 às 20 h.. até o dia 18.

Sylvia Goyanna - 50 peças de
cerâmica entre moringas e pratos. Ga-
leria Matias Marcier (Rua Marquês de
São Vicente, 52 loja 309 - Shopping
Center da Gávea/259-9796). De segun-

. da a sexta-feira de 10 às 22h. Sábados
de 10 às 18h. Até dia 11.

• Antiques Show - Antiquários bra-
- . sileiros e italianos terão suas obras

apresentadas no II Antiques Show, pa-ralelò ao I Salão de Arte Contemporâ-
nea no Copacabana Palace (Av. N. Sü
de Copacabana), 313/257-1818). Entre
os destaques, um Tarsila do Amaral de
1929 (Sol Poente), enorme painel de
Visconti, os bichos de Lygia Clark e a
cadeira Red and Blue do começo do
século, da Galeria Mathias Marcier. De
segunda a sexta de 16 às 23 horas.
Sábados e domingos das 14 às 23 horas.
Cr$ 5 mil; estudante, CrS 2 mil. Até dia
9.

Analúcia Barros Coelho - Dese-
i nhos a lápis e cor. Galeria de Arte do

Centro Cultural Cânaido Mendes (Rua
Joana Angélica. 63 - Ipanema). Vemis-
sage hoje às 21 horas. Exposição: de 15
às 22 horas, sábados, de 16 ás 20 horas.

:. Até dia 18.

Dalmo, Renê e Wilson - Pinturas.
Galeria Europa (Avenida Atlântica,
3.056. Telefone 256-4574). De terça a

. domingo, das 17 às 23. Exposição per-manente.

Alfredo Nicolaewisk - Desenhos.
Galeria Funarte/Macunaíma (R. Araú-
jo Porto Alegre, 80), segunda a sexta.• . 9h30m às 18h30m. Até dia 18.

Aeroespacial - Com acervo reunido
desde o início do século, retratando a
História da Aviação nacional e interna-

. cional, o Museu Aeroespacial, criado
. em 1973, expõe réplicas do 14 Bis e do

Demoiselle de Santos Dumont e as
hélices do Graff Zeppelin. Av. Marechal
Fontenelle, 2.000, Campo dos Afonsos.
Visitação: de terça a sexta, de U às 16h;
sábados, domingos e feriados, de 10 às
17h. Visitas de grupos: 359-8880/ ramal
260. Ônibus 917 (Bonsucesso/Mallet),
784 (Cascadura/Capelinha); e 745 (Cas-
cadura/Bangu).

Biblioteca Nacional - Exposição:
do Manuscrito ao Computador, come-
morativa doa 174 anos da Biblioteca.
De segunda a sexta, entrada franca;
visitas guiadas, de 10h30m às 12h30m e
das 14h30m às I6h30m. Marcar pelo
Tel.: 240-8429. Até o dia 15.

Coletiva — Exposição de gravuras,esculturas, pinturas e técnica mista de
Pietrina Donatello e Eduardo Aldini.
Rua Visconde de Pirajá. 490- Mezzani-
lio, De segunda a sexta, cias 9 às 18b, e
aos sábados, das 9 às 12h. Alé dia 28,

Laurentino - Bonecos cataventos e¦ pássaros. Exposição Sala do Artista
Popular (Rua do Catete, 179). De se-
gunda a sexta das 9h30m ás 18h. Até

...dia 21.

Carlos Martins - 45 gravuras aqua-
relas, produzidas entre 1980 e 1984.
Galeria Artespaço (Rua Conde Berna-
dotte, 26 loja 116 - Leblon/ 274-1442).
De segunda a sexta das 10 às 21 horas,
e aos sábados das 16 às 20 horas. Até
29/12.

Henrique SanfAnna - Exposição
de pinturas. Galeria Charting (Shop-
ping Cassino Atlântico - Av. Atlântica' 4.240. loja 217). De terça a sexta das 14
às 22 horas e aos sábados, das 10 às 20
horas. Até o dia 22.

Teatro Municipal - 75 anos de
Construção - Documentos, pinturas,
desenhos e estudos em gesso e bronze.
Museu Nacional de Belas Artes Av. Rio
Branco, 199. De terça a sexta, das
12h30m às 18h30m. Sábado e domingo,
das 15 às 18h30m.

Grupo Frente - Retrospectiva do
grupo criado em 1954 pelos alunos da
primeiraturma do curso de arte organi-
zado por Ivan Serpa para o MAM. 52
obras (pinturas, gravuras, colagens, de-
senhos e esculturas) de Aluisio Carvão.
Lygia Clark, João José da Silva Costa.
Vicent Ibberson. Ruben Ludolf. Elisa
Martins da Silveira, César Oiticica, Hé-
lio Oiticica, Abraham Palatnik. Lygia
Pape, Ivan Serpa, Carlos Vai, Décio
Vieira e Franz Weissman. Galeria de
Arte Banerj (Avenida Atlântica, 4.066)
das 10 às 21 h. sábado das 16 às 21h. Até
o dia 15.

W'S

Paulo Brito - Exposição de arte popbrasileira, com temática vinculada à
alma do nosso povo: escolas de samba,
brincadeiras de roda. festas de santos e
aniversários. Linguagem sintética, belo
senso de composição. Jordy Galeria de
Arte (Rua Vise. de Pirajá, 82-subsolo
112/521-3441). De segunda a sexta. lOh
a 21 h. Sábado. lOh a 13h. Até dia 20.

Amaury Chaves - Óleus s/tela de
expressionismo abstrato. Galeria Olívia
Kann, Rua Vise. de Pirajá. 351 /loja 105- Fórum Ipanema/521 -.3695. De segun-
da a sexta das 10 às 21 li. sábado das 10
às 14h. Ultimo dia.

Studio Babilônia - Mostra coletiva
de Gerardo Vilaseca (A Uva). Paulo
Roberto Leal (O Ovo) e Ronaldo do
Rego (A Ave). Tinta acrílica sobre tela.
produção de Rubem Breitman. De se-
gunda a sexta de 9 às 18h. Sábados e
domingos das 10 às 13h. Rua Senador
Corrêa. 5 - Laranjeiras. Até dia 10.

Marinela - 2o quadros da pintoraonde predominam paisagens especial-
mente perfis de montanhas e marinhas.
Galeria Estúdio Titã de Ipanema (Ru,.
Vise. de Pirajá. 156 s/211). De terça a
sexta. 12 às 20h. e sábado. 12 às IKIi.
Ultimo dia.

Saber do Samba - Instrumentos de
uma bateria e outros elementos de uma
escola de samba, acervo do rancho
Ameno Resedá. caricaturas e desenhos
de Lan. coletiva de obras e composilo-
res de samba que se dedicam às artes
plásticas (Nelson Sargento, Heitor dos
Prazeres. Monsueto. entre outros) e
fotografias de Januário Garcia sobre o

universo do samba. Casa da Cultura
Cândido Mendes (Rua Io de Março, n"
101), de segunda a sexta, das 12 às 20h.
Até dia 21.

Cristina Eliana - Trabalho em trêstécnicas: pontilhismo, com manequimcolorido: óleo e desenho azul. Galeriade Arte da Sandiz de Niterói.
Memória Iconográfica da Tiju-
ca - Exposição e lançamento do livro
História da Tijuca, noCentro de Artes
do Sesc da Tijuca (Rua Barão de Mes-
quita, 539 - Tijuca/208-5332). De terça
a sexta das 13 às 22h, sábados e domin-
gos, das 12 às 21 h. Até dia 16.

Bonecos do Paraná - Exposição
de artesanato, bonecos catavento, bi-'
chos e brinquedos de Laurentino Rosa
dos Santos. Sala do Artista Popular
(Rua do Catete, 179 - Catete/ 297-
6161). De segunda a sexta, das 9h30m
às 18 horas. Até o dia 21.

Humberto da Costa - Pinturas.
Sobradão das Artes (Rua do Resende,
43 - sobrado -Centro/ 252-9775). De
segunda a sexta, das 14 às 20h, sábados
das 9 às 13h. Até dia 12.

Emanoel Araújo - Gravuras e
esculturas. Galeria César Ache (Rua
Vise. de Pirajá, 282, loja H. Até dia 22.

As Viúvas de Gardel - 24 aquare-
Ias e um livro com reproduções destas
aquarelas, tudo de autoria da argentina
radicada no Brasil Beatriz Mernan.
Consulado Geral da República Argenti-
na. Praia de Botafogo, 228.

Cybéle Varela - 31 óleos sobre tela.
Galeria Bonino. Rua Barata Ribeiro.
578/235-7831 e 257-3592. De segunda a
sábado, de 10 às 12h e 16 às 22h. Último
dia.

Renato de Araújo - Exposição de
entalhes na Galeria de Arte da Cidade
(Av. Epitácio Pessoa. 1.664 - Tel.: 287-
1099) De segunda a sexta de 10 às 21 h. e
sábados, de 16 às 22h. Até dia 10.

Hector A. Lizana - Conjunto de
telas intitulado Pássaros, Figuras e Pa-
lavras. Bar-Restaurante Flor da Noite
(Rua 19 de Fevereiro, 157 - Botafogo),
de 19 às 24 horas. Até dia 17.

Luciana de Alencastro Guima-
rães - Esculturas em bronze e Frida
DelPAvalle, desenhos em lápis e nan-
quim. Place des Arts (Copacabana Pa-
lace). Tel.: 257-1818 R/494. Diariamen-
te, das 11 às21h30m.

Olney Kruse - 60 fotografias ti'ra-
das em 1983, do tradicional Copacaba-
na Palace Hotel, que estava então com-
pletandp 60 anos de atividades. Sala
Vip do Copacabana Palace. Todos os
dias. em qualquer horário. Até dia 31.

Eloy Machado - Exposição, Tro-
féus e fantasias criadas pelo artista
carnavalesco. Centro Cultural Munici-
pai José Bonifácio (R. Pedro Ernesto,
80, Saúde). De segunda a sexta das 9 às
17h. Eloy Machado é autor de peçasinfantis e figurinista de televisão, além
de carnavalesco da Estação Primeira de
Mangueira. Até dia 14.

Sandra Santos - 19 gravuras sobre
o tema "Os Elos". Galeria Estampa.
Rua Visconde de Pirajá. 82/227-2413.
De segunda a sábado, de 9 às I9h.
ultimo dia.

Das Ripas Coração - Exposição de
Márcio Esposei, com trabalhos em ma-
deira: casa de boneca, carros, locomoti-
vas, bonde, caminhões, bandejas e ou-
trás peças que poderão ser adquiridas
pelos visitantes. Galeria Augusto Mal-
ta, no Arquivo da Cidade. Rua Amoro-
so Lima, 15/ 273-4192. De segunda a
sexta, das 8h às 17h. Até dia 14.

Arte Abstrata - Retomada da pri-meira exposição nacional de arte abs-
trata realizada em 1953 do Hotel Qui-tandinha, 15 obras (pinturas, gravurase esculturas) de Antônio Luiz Cardoso
de Mello Silva, Aptônio Bandeira, Aluí-
sio Carvão, Antônio Maluf, Fayga Os-
trower, Lygia Pape. Rossini Perez, Zé-
lia Salgado, Ivan Serpa e Ana Bella
Geiger. Galeria de Arte do Banerj (Av.
Atlântica, 4.066), de segunda a sexta. 10
às 21 h, sábado. 16 às 21 h. Até dia 15.

Cândido José Mendes de Almei-
da - 33 fotografias a cores, feitas
direto para o papel, tamanho 40 x 60
Galeria de Arte do Centro Empresarial
Rio (Praia de Botafogo, 228) Diária-
mente das 12h às21h. Até dia 23.

Fotografias dos anos 50 - Coleti-
va com a participação, de Chico Albu-
querque, Eduardo Salvatore, Hans
Gunthe Fieg. José Medeiros, José Oiti-
cica Filho e Alice Bril. Galeria de Foto-
grafia da Funarte (R. Araújo Porto
Alegre n" 80), de segunda a sexta, das
9h30màs 18h30m. Até dia 12

Mestre Expedito - Exposição de
esculturas (santos) em madeira, pela
primeira vez numa galeria. Cláudio Gil
Studio de Arte. Rua Teixeira de Melo
30-A. Ipanema/227-8975. De segunda a
sexta, de 10 às 13 e de 15 às 21h
Sábados, de 10 às 14h e de 16 às 20h
Até dia 11.

Artistas Naifs - Exposição de obras
de 44 artistas sob o título Rio de Janei-
ro Visto pelos Artistas Naifs. Galeria deArte Jean-Jacques (Rua Ratnon Fran-
co. 49 - Urca/542-1442). De terça asábado das 11 às 20h. Até o dia 22.

Fotografia - 16 postais em preto e
branco de fotógrafos contemporâneos
brasileiros como Walter Firmo, José
Medeiros; Zeika Araújo e Adinor Gon-
dim. Editora Riomarket. Galeria de Fo-
tografia da Funarte (Rua Araújo Porto
Alegre. 80). Informações: 263-7016.

Trimano — Oito guaches sobre papel.110 formato de 70 por 90 centímetros, de
uma série de trabalhos sobre músicos,
de Luís Trimano. pintor e ilustradoi
nalural de Buenos Aires, radicado no
Brasil desde 68. Museu da Imagem e do
Som (Praça Rui Barbosa. 1). Diária-
menu- de 13 às 20h. Até 31 de de/em-
bro.

Circo
Circo de Natal - Papai Noel junto
com trapezistas. malabaristas. equiii-
brislas. elefantes, tigres, camelos echimpanzés. 80 artistas do Circo Gar-
cia. Escola Nacional de Circo do Ina-
cen. Praça da Bandeira. 4/ 273-9743. De
terça a sábado às 20h. matinês às quin-tas. sextas e sábados, às 17h30m Do-
mingos. às lOh. I4h30m, 17h e 19h30m
Arquibancada: CrS 4 mil. Alé 6 de
janeiro.
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Trimano expõe oito
músicos em guache

Oito quadros do artista Luís Trimano, em
guache sobre papel, estão expostos no Museu
da Imagem e do Som (Av Rui Barbosa, n'-' 1).
São o que ele chama de "pintura 

gráfica",retratando músicos populares e anônimos., com
seus "instrumentos: 

bandolim, pandeiro, maraca
e guitarra.

As retinas dos leitores já devem estar
acostumadas ao traço desse argentino que veio
para o Brasil em 1968 e já trabalhou como
ilustrador em quase todos os jornais e revistas
do Rio e São Paulo. A ilustração, inicialmente,
foi um meio de-sobrevivência; aos poucos,
passou a ser uma maneira de chegar mais às
pessoas.

Na Argentina, Trimano dedicava-se às ar-
tes plásticas, mais precisamente à pintura, e era
conhecido apenas pelo público das galerias de
arte. Ele diz que, na América Latina, ainda
existe a idéia de que as artes gráficas destinam-
se apenas ao marketing e à propaganda, "coisas
consideradas de menor valor cultural".

Trimano acrescenta que a arte gráfica é
mais democrática, consegue maior difusão,
maior contato com as pessoas através de capas
de livros e discos, painéis, cartazes, murais,
jornais, revistas e cartões. Seus guaches são
bem grandes - 90cmX70cm - coloridos, mas
com predomínio do fundo preto. No entanto, a
qualidade e a interpretação do trabalho não
decaem quando impresso e reduzido. Esta a
vantagem sobre a obra de arte tradicional,
garante ele.

Um. exemplo disso, são os guaches Tocador
de IVIaraca e Guitarra, que fazem parte da série"Músicos" e foram publicados anteriormente
em jornal. Trimano lembra que, se não- fosse
pelas artes gráficas, não teríamos a oportunida-
de de conhecer as obras de arte às quais não
temos acesso.

Ele coloca o surgimento da "pintura 
gráfi-ca" dentro das mudanças revolucionárias ocor-

ridas em todos os campos da arte a partir dos
anos 60 e dá como exemplo a influência dos
Beatles na música: "Até então, os estilos musi-
cais eram estanques; depois deles, as composi-
ções passaram a ser verdadeiras colagens, em •
que a música clássica pode aparecer dentro de
uma popular".

Segundo ele, o mesmo aconteceu na litera-
tura - "Ninguém tem mais tempo para ler
Sheakespeare" - e nas artes plásticas, pois o
custo de uma obra de arte está cada vez mais
inacessível à-maioria das pessoas. A exposição
de Trimano permanece no MIS até o fim do
rrtês e fica aberta diariamente, das 13h às 20h.

Orquestra Oficina de
volta com novidades

No final de 83 ela fez uma primeira e única
apresentação que agradou em cheio à platéia quelotava o auditório do Conservatório Brasileiro de
Música. Agora, um ano depois, a Orquestra Oficina
está de volta, com outro repertório, novos integran-
tes. mas sempre fiel ã sua proposta: a de fazer boa
música instrumental, seja ela popular ou erudita,
samba. jazz. choro ou funk.

Formada por alunos do curso livre Oficina de
Estudo e Treinamento Musical, do professor lan
Guest, a Orquestra Oficina é pioneira por princípio.
Num País onde as próprias escolas de música têm
dificuldades para montar uma orquestra, a Oficina
consegue sobreviver i\ custa cia dedicação de seus
instrumentistas, arranjadores e regentes e, sobretu-
do. da obstinação de uma pessoa: o seu fundador é lan
Guest, um húngaro de 44 anos, que veio adolescente
para o Brasil'e já deu aulas para músicos famosos,
como Wagner Tiso, Toninho Horta e Maurício
Einhorn.

Afinal, conciliar os horários de 20 músicos,
todos já atuando profissionalmente, para três horas
semanais de ensaio não é tarefa simples. No entanto,
em meio à batalha diária pela sobrevivência, eles
encontram tempo para fazer música simplesmente,
sem visar um lucro material imediato. A Oficina não
só conseguiu esse quase milagre, como também
melhorou sua organização neste ano: ao invés de
ficar trocando de lugar de ensaio, os oito arranjado-
res se cotizam para pagar o aluguel, uma vez por
semana, do estúdio de Marcos Ariel. no Humaitá.

O resultado deste trabalho será mostrado ao
público hoje. às 21h. e amanhã. ãs~20h, no Centro de
Artes de Laranjeiras (CAL), na Rua Rumánia n" 44.
Como não poderia deixar de ser, a maioria das
músicas que compõem o programa é de autoria dos
componentes do grupo.

Há peças só para quarteto de flautas, para
quarteto de saxofone e outras que utilizam pratica-
mente todo o potencial da orquestra. A Oficina é
formada por cinco flautas, dois clarinetes, trompete.
sax soprano, alto, tenor e barítono, trombone, trom-
boné baixo, piano, guitarra, baixo e bateria. Em
algumas músicas a orquestra usa também a voz
humana como instrumento. A coordenação é de
Paulo Steinberg e a direção de lan Guest. Em tempo:
o ingresso custa CrS 3 mil.

Buraco Negro - Erasmo Carlos.
Direção de Lufs Carlos Maciel. Cane-
cão. Av. ^çnceslau Brás, s/n«/295-3044.
Quarta e quinta; 21h30m. Sexta e sába-
do: 22h. Domingo: 18h. Ingressos: Ar-
quibancada: Cr$ 15 mil. Mesa lateral:
Cr$ 17 mil e mesa central: Cr$ 20 mil.
Domingo, crianças até 12 anos, Cr$ 10
mil.
O MPB-4 Ajuda o Doutor Ço-bral a Combater o Mal- Texto de
Millôr Fernandes. Direção de Felipe
Pinheiro. Interpretação de Aquiles. Ma-
gro, Ruy e Miltinho (MPB-4). Teatro da
Galeria. Rua Senador Vergueiro, 93. De
quarta a domingo, às 21hl5m. Ingres-
sos: quarta e quinta: Cr$ 6 mil. Sexta e
domingo: Cr$ 8 mil. Sábado: Cr$ 9 mil.
4 Coringas - MPB 4 - Show homôni-
mo ao disco. Sextas e sábados, às
22h30m. Teatro Galeria. Rua Senador
Vergueiro, 93. Ingressos: Sexta: Cr$ 8
mil e sábado: Cr$ 10 mil.
Um Gordoidão no País da Infla-
çao - Texto de Jô Soares e Armando
Costa. Apresentação do humorista Jô
Soares. Teatro Casa Grande. Av. Afrâ-
nio de Mello Franco, 290/239-4046 e
259-6948. Quinta e sexta: 21h30m. Sába-
do: 20h e22h. Domingo: 21h. Ingressos:
Cr$ 10 mil. ¦
Vou Querer Também, Senão euConto pra Todo Mundo - Agiido
Ribeiro. Texto de Gugu Olimecha, Ágil-
do Ribeiro, Max Nunes, Jesus Rocha e
Ziraldo. Direção de Oswaldo Loureiro.
Teatro Princesa Isabel. Av. Princesa
Isabel, 186/275-3346. De quarta a sexta
às 21h30m. Sábado: 20h30m e 22h30m.
Domingo: 19h e 21h. Ingressos: quarta e
sábado: Cr$ 12 mil. Domingo: Cr$ 10 mil
s2i sessão: Cr$ 12 mil.
Pixingão 84 - Tetê Espíndola, Tava-
res e Lucinha Bastos, Lula Mattos e
Júlio César, às 18h30m. Ingressos CrS 2
mil. João do Vale, Maria da Inglaterra.
Zelito Miranda e Pedro Inácio, às 21 h.
Ingressos - CrS 2.500. Sala Funarte/Sid-
ney Miller. Rua Araújo Pbrto Alegre.
80. De terça a sábado. Ultimo dia.
Cão sem Dono - Grupo formado
por Marcos Sacramento, Paulo Baiano.
Alcey Pery. Paulinho Roberto e Bernar-
do Quadros. Informações estéticas da
música popular, misturadas ao blues.
rock. samba, funk e baiões eletrônicos.
Teatro do Planetário, Rua Padre Leonel
Franca, 240/274-0096. Ingressos: CrS 3
mil. Hoje às I9h.
Miguel Falabella e Guilherme
Karam - Show de humor. Textos de
Mauro Rasi, Vicente Pereira e Miguel
Falabella. Teatro Cândido Mendes. Rua
Joana Angélica, 63/227-9882. Segunda,
terça e domingo, às 21h30m. Sexta e
sábado à meia-noite. Ingressos: CrS 6
mil.
Batuque no Terreiro - o pagode
do subúrbio chega à Zona Sul, com Tia
Noca da Portela, Lecy Brandão, Monar-
co, Ary do Cavaco, Marcai, Darcy da
Mangueira, Luís Carlos da Vila, Jorge
Careca, Beto sem Braço, Dona Neuma,
Tia Zica e outros. Rua Lauro Muller, 3
(ao lado do Canecão). Todas as
quintas-feiras, às 21h30m.
Mamute - Show de. Alceu Valença:
Mágico, nome do novo LP do cantor,
gravado na Holanda. Rua Conde de
Bonfim, 229 - Tijuca/234-8367. Hoje às•24h. Domingo: 20h. CrS 7 mil. '

Circo Voador - Show Tempo Tem-
pero, com Geraldinho Azevedo e seu
grupo, encerrando a temporada de 1984
com festa-forró. Arcos da Laoa - 265-
2555. Ingressos: CrS 3 mil. Hoje às 22h.

Noites Cariocas - Lulu Santos.
Participação de Hélio Oiticida. Morro
da Urca. Hoje a partir de lh da madru-
gada. A partir das 22h. vídeo no telão.
Ingressos: CrS 7 mil.
Império da Tijuca - Almoço e
pagode em comemoração aos 44 anos
da escola. Participação da bateria, pas-sistas e alas. Rua Conde de Bonfim.
1286-Usina. Hoje. a partir das l.'ih.

O que Tancredo
vai ter que lutar
contra a dívida
externa não tá
no gibi. Aliás,

talvez esteja:
no Mandrake...
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Bares e Restaurantes
Asa Branca - Martinho da Vila. De
terça a domingo, às 23h. Av. Mem de
Sá, 17/252-4428. Ingressos: terça, quin-ta e domingo: CrS 8 mil. Sexta e sába-
do: CrS 12 mil. Alé amanhã.
Arco da Velha - Apresentação do
cantor Flávio Salles. revelação de 1983.
Prêmio Playboy. Acompanhamento de
Paulinho Lemos (violão) e Mingo (per-cussão). Praça Cardeal Câmara.
132/252-0833. De quarta a sábado às
22h. Couvert: CrS 4 mil. Último dia.
Botanic - Show de comemoração do
aniversário da cantora Alaíde Costa.
Rua Pacheco Leão. 70-A/294-744S.
Couvert: CrS 6 mil. Hoje. 22h.
Studio Mistura Fina - Show do
irompetista Márcio Montarroyos.
acompanhado por José Lourenço (te-
ciado), Heitor T.P. (guitarra). Fernando
Souza (baixo) e André Tandetta (ba-
leria). Rua Garcia d'A vila. 15 -
IpanemaZ274-8984. Couvert: CrS H mil.
As 22h30m. Último dia.
Bateau Mouche (Sol e Mar) -
Antônio Carlos e Jocafi. Av. Repórter
Nestor Moreira. II. De terça a domin-.
go, às 23h. Couvert: sexta: CrS 10 mil.
Sábado e domingo: CrS 15 mil. Até dia
15 de dezembro.
Un, DeuX, Trois - Peri Ribeiro. De
domingo a quinta, às 23h. Rua Bartolo-
meu Mitre, 123/239-0198. Couvert:
Cr$ 12 mil.
Brasileiríssimo - Fátima Regina e
Zé Milton. Diariamente a partir das
19h. Rua Barão da Torre, 673/274-0431.
Consumação: CrS 4 mil.
Antonino - Pianista Giocondo. Dia-
riamente às ,20h. Av. Epitácio Pessoa.
1.244/267-6791.
Nino Barramares - Pianista Vicen-
te. Av. Semambetiba. 3.300/399-0018
Diariamente a partir das 22h.
Le Flambard - Piano-bar com Hec-
tor. Av. Epitácio Pessoa, 864/259-1041.
De segunda a sábado, às2Ih.
Equinox - Diariamente a partir das
17h, jazz com o pianista Soll. Às 22h, a
cantora Áurea Martins. Rua Prudente
de Moraes, 729. Não tem couvert.
Saint MoritZ - Pianista Ribamar.
De segunda a sábado, às 21 h. Rua
Cândido Mendes, 157/252-5182.
Barbas - Show da compositora Sueli
Costa. Rua Álvaro Ramos. 408 -
Botafogo/541-8396. De quinta a sábado
as 22h. Ingressos: CrS 5 mil. Até dia 15.
TupicÓ Bar- Apresentação da violi-
nista Vera Versiani. Comidas regionais.
Todos os sábados a partir das 13h30m.
Sem couvert artístico. Rua Visconde de
Pirajá. 281 /loja C.
Maria Maria - Show de jazz e mpb
com Walmir (trompete). Charles (bai-xo). Mário Jorge e Caio (violões) e Beth
(voz). Rua Barão de Itambi. 71/551-
1395. Couvert: CrS 3 mil. Hoje. às
22h30m.
Danceteria Mistura Fina - Show
dos grupos Espírito da Coisa e Coque-
tel Molotovi. Estrada da Barra
1636/399-3460. Ingressos: CrS 10 mil
(homem) e CrS 7 mil ( mulher). Abre às
22h. Show â 1 hora. Hoje.

Quintal do Ponteio - Show com
Noca da Portela, Zé Dedão do Jacarezi-
nho, Jurandir da Mangueira e Elinho da
São Clemente. Av. Bartolomeu Mitre
B30-LebJon/294-8691. às 22h. Hoje é
amanhã.

SEPARAÇÃO
Nossa separação tinha tudo para dar

certo!
Compreendemos - como pessoasadultas e normais - que não tínhamos

nascido um para o outro. Nem um pelooutro: afinal, nos últimos 5 anos (está-vamos casados há 5 anos e dois meses),
vivíamos em permanente conflito. Con-
flito de ações! E também conflito de
omissões: tudo que eu não fazia confli-
tava com o que ela não fazia. Assim,
não havia muito a fazer... t

Então um dia - me lembro - ela me
olhou num olho, depois no outro, e
finalmente no nariz (sabe que odeio ser
encarado no nariz) e disse:

Meus Deus, você é horrível!
As mesmas palavras que utilizou em

nosso primeiro encontro. Só que, no
primeiro encontro, ela estava brincan-
do - aposto que estava!

Agora não. Então retruquei no ato:Idem, tá?
E xingamos um ao outro de tudo que

permite a língua de duas pessoas adul-
tas e normais. Ela foi exímia - ná
verdade um pouco demais pro meu
gosto. Mas eu também brilhei!

Assim, machucados, magoados, ofen-
didos - como pessoas adultas e normais- nos separamos. Não íamos nos ligar
depois. Jamais! Mas, de repente - como
duas pessoas adultas e normais - nos
ligamos.

E voltamos 23 dias depois.
Não sei por que esses autores de

livros sobre a arte e a técnica de tudo
ainda não escreveram nada para nos
orientar nesse sqntido! Eu compraria e
leria de um fôlego, por exemplo, "Como
separar em dez lições". Ou: "Seja feliz
na separação". Ou: "A separação pelaforça do inconsciente". Ou: "Como se-
parar na vida sem fazer força". Ou, a
exemplo daquele antigo de Dale Carne-
gie: "Como separar amigos e influen-
ciar pessoas". Nossos amigos, aliás, ten-
taram ajudar. Fulgêncio, colega de in-
fância, foi magnífico. Numa rodada de
chope (que eu financiei) ele me ajudou
a falar mal dela. Não sabia que ele aodiava tanto!

Voltamos 23 dias depois - sim! Na
primeira semana, foi aquele silêncio.
Mas logo estalou o primeiro beijo, a
primeira briga - e tudo voltou ao nor-
mal.

Fulgêncio foi magnífico. Numa roda-
da de chope (que ele financiou) ele
disse que ela é incrível. Disse que eu
sou incrível. E disse que a separação é
uma instituição falida. Tim-tim!

Aste-Riscos
A linguagem popular
brasileira era tão rica

(antes do império da TV)
que um carioca —

no interior de Minas —
tinha de usar intérprete.

Ou boiava feio...
i______\\\t

Jornália
• "As experiências demonstram que a
nudez é o que melhor convém ao sono.
Portanto, é a sua pele seu melhor
adorno para dormir" (Pierre Fluchaire
em Dormir bem para viver melhor, ed.
Record).

\



Estado não pode mais intervir
nas associações de favelados
life^è1 ^..Pro™- entidade nao recolher s„» «r™,.. A-L-^
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O secretário estadual de Promo-
çao Socjal, José Gouvêa Filho, bai-xou resolução, ontem, revogando
portaria da extinta Secretaria deServiços Sociais, pela qual o Esta-do podia intervir no funcionamen-to das associações de favelas. Des-de a elaboração de seus estatutosate formação das comissões eleito-rais que organizavam a escolha denovas diretorias.

Era a Secretaria que estabeleciadireitos, obrigações e impedimen-tos de associados; concedia ao pre-sidente das associações o direito demandar demolir barracos conside-rados irregulares; dispunha sobreo numero de reuniões; e até definiarazoes para intervenção estadualcomo, por exemplo, no caso de a

entidade não recolher sua arreca-dação ao Banerj.
Na verdade, baixada em plenaépoca de repressão política pararegulamentar o decreto estadualde n° 3.330, de 3/11/69, a portaria(n« 12, de 13-11-69) já não erarespeitada há algum tempo. Noentanto, segundo a Secretaria, dei-xava brechas para a prática de umautoritarismo incompatível com os

princípios democráticos.
Junto com a revogação da por-tana (a substituição do 3.330 poroutro decreto está sendo estudada

por José Gouvea) a resolução' bai-xada ontem (h? 10, de 29/11/84)estabelece que apenas em caso desolicitação das lideranças comuni-tánas, o Poder Executivo poderá

orientar o processo eleitoral dasassociações, através da criação deuma Comissão Especial
Dezenas de lideranças comuni-tánas compareceram ao ato To-dos aplaudiram a iniciativa deGouvea. mas voltaram a uma rei-vind.cação antiga: que sejam cria-dos postos de fiscalização nas co-municiados, que atuem na preven-Çao da construção de barracos ir-regu ares. Das 498 favelas atual-mente registradas pela Secretariade .Promoção Social,. 468 contamcom associação de moradores Ou-trás entidades estão em processodeformação.

Com a Resolução 10, ficam ga-rantidas às associações de favela-dos,_os mesmos direitos das asso-cia çoes de moradores

£r'-.•-.- o5

pT\/T  
™«u«, poaen ciações de moradores.

iSilSiSfp acertam suas diferenças
ades carente., nt i ™: - PMcom_as comunidades, pelo fato nor »«.. : V

A falta de confiança das comunidades carentes nos policiaismilitares é um dos principais en-traves ao trabalho de prevenção erepressão à criminalidade no RioE isto que está sendo posto em
pratos limpos no encontro entreideres comunitários e represen-tantes da Polícia Militar, que co-meçou ontem ãs 18 horas, no Cen-tro de Estudos da Arquidiocese noSumaré sob o patrocínio do car-deald. Eugênio Sales

O encontro reúne 80 pessoas,entre elas o secretário da PolíciaMilitar, coronel Carlos Magno de
A^Th Cerqueira, comandantesde 15 batalhões. 12 chefes de Esta-do-Maior de batalhões da PM ou-tros oficiais convidados e 40 líderescomunitários, em regime de inter-nato, até às 16h30m de hoje É aprimeira vez que um encontro des-se tipo acontece.

O tema central é "A responsabi-hdade social da Polícia Militar edas comunidades locais". Por cau-
Íada P^sença do secretário daPM, os oficiais da corporação evi-taram comentar o assunto. Naopi-mao dos líderes comunitários acorporação reconhece que há algode errado no relacionamento da

PM com as comunidades, pelo fatode ter sido ela a convocar o encon-tro.
O presidente da Associação deMoradores da Vila do Vidigal Car-os Duque, que participa do encon-tro declarou:
- Esperamos alguma coisa debom no final dos debates, pois nãosomos respeitados e sempre quepoliciais-militares atuam nas fave-Ias cometem algum tipo de barba-ndade: quando prendem alguémno morro, por exemplo, não o colo-cam no camburão antes de dar trêsou quatro tapas.' Ele se referiu também à humi-lhaçao imposta aos trabalhadoresmesmo depois de identificados pe-los policiais quando estes sobem osmorros em perseguição a bandi-dos. Segundo Carlos Duque estamaneira de o PM tratar as comuni-dades carentes gerou um senti-mento de revolta nas pessoas eisso vem passando de pai parafilho, sendo esta uma das razões

pelas quais essas comunidades nãoconfiam em policias militares.- Além disso, tem muito policialai que é marginal e a gente sabe
que se cooperar com o trabalho daPM vai terminar sendo denunciado

por estes maus policiais. Isso iáaconteceu - afirmou Carlos Du-que, que acredita ser positivo oresultado do encontro.
r Acho que a Polícia Militar tem

primeiro, que se ajudar, para de-
pois ser ajudada. Nas favelas nãotem quem goste de polícia. Se che-
gar ao garotinho de cinco anos e
perguntar, ele responderá quenao-declarou.

Esses pontos enfocados pelo re-
presentante da Favela do Vidigalsao comuns na opinião das outraslideranças. O presidente da Asso-ciaçao de Moradores do Morro deSanta Marta, Itamar Silva disse
que a Polícia Militar atua de ma-neira errada e arbitrária e que sabedisso, pois está tentando descobrircomo mudar.

O presidente da Associação deMoradores do Morro de São Car-los Alexandre Couto, acha impor-tante esses diálogos com a PMquanto é possível colocar as quês-toes de abusos de policiais", e Elia-ne Souza, da Favela Nova Holandaacha que esta é uma oportunidadede se rever posições, mas o mais'importante "é que cada batalhãodesenvolva essa conversação emsua área".
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Tovar prevê muitos novos alunos para o seu curso de vôo livre

Professor diz que vôo livre
vai subir com preços baixos
quase sem_ nuvens, soí mas nerpunt»* i„MM.^._ - -

j-, - 
^..uu uenunciaao sua área" *--¦*..,fcm debate, o fim do medo e a garantia da n«7Criar um clima de liberdade para cia Milit»r ^ U<4 P«*Zaue Polícia Mii.-fo, „ , j ^^ Cla Militar que teve a n ria Uva hq ,-_, .. A

Criar um clima de liberdade paraque Polícia Militar e liderançasfaveladas consigam estabelecer di-retnzes capazes de garantir paz esegurança nas áreas carentes eproporcionar meios para que a co-mun.dade favelada perca seu me-
nn'w £3pel que,a ^í» ^.stentano 35'- Encontro de Líderes e Pessoas com Poder Decisório. que seencerra hoje às 17 horas com apalavra do cardeal-arcebispo doRio de Janeiro, dom Eugênio Sales.

Para o padre jesuíta Fernandode Av.la, encarregado de fazer on-tem - na abertura do encontro -
palestra sobre "A relação entre opoder e a comunidade, no pensa-
S°?°fialda.tere.ia". estainsti-tuiçao talvez seja a única em con-diçoes de garantir a paz e liberaros potenciais destas comunidadesna busca de soluções pacíficas pa-ra seus problemas.

, -A única tentativa sensata parainibir o medo da comunidade é o
íffi °que ^ste caso fica faci-1'tado desde que foi a própria Poli-

cia Militar que teve a iniciativa desugerir o encontro.
- Em vez de expor queixas econfrontos, o encontro deverácausar um enfrentamento de problernas, possibilitando o surgirnen-to de propostas concretas para suaresolução.
Em nota distribuída pela Arqui-diocese do Rio de Janeiro, domEugênio Sales alertou: "É funda-mental que se tenha presente oespirito em que se deve realizar oEncontro. Como todos os centrosurbanos, a nossa cidade enfrenta

problemas difíceis relacionadoscom a criminalidade. Tais proble-mas afetam de modo especial as
vp£=n'padreS d0S oradores de fa-velas. Enfrentar tais problemascom a preocupação de preveni-los
p™ PArte das resP°nsabilidades daPM. Assim, o Encontro, em climade cordialidade e de franqueza se-ra.uma oportunidade para dissipardesconfianças, descobrir as preo-cupaçoes comuns e os meios decolaboração mútua".

^_„»^._. Foto Avanir Niko¦-** ---.4^e ;. ¦' '44'44 .w m-m~

Enfatizando que a maior partedos moradores das favelas é cons-tituida de gente decente, o secreta-rio estadual de Promoção SocialJosé Gouvêa Filho, louvou a PMpela iniciativa do Encontro. De suaparte disse que tudo fará paracolaborar no encaminhamento dasquestões no setor.
- O diálogo é o verdadeiro cami-nho para o entrosamento.

O Encontro começou ontem ànoite (18h45m) com um pronun-aamento de dom Eugênio Sales.Em seguida, o padre Ávila fez apalestra, para depois a PM apre-.sentar painel sobre a situação. Ho-je de manhã, os trabalhos prosse-guemi com nova panorâmica daPM Depois, serã a vez das comu-nidades faveladas apresentaremsuas reivindicações sobre a atua-
çao da Polícia Militar nestas áreas

i t,arle haverá divisão de gruposde trabalhos, para em seguida du-rante reunião plenária, propostasserem apresentadas.
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Céu quase sem nuvens, solforte no Pepino. Muita mulher
bonita, paquera solta. Mas fal-tava o mais característico dei>ao Conrado. Nenhuma asa
delta no ar, qualquer vestígiode movimentação na rampa delançamento no alto da encosta
Solitária, quase sem graça, nochão, estava a asa do CursoDois Irmãos, uma micro-
empresa que tem praticamentedois empregados, coincidente-
mente seus proprietários, os pi-lotos Miguel Tovar e Carlos
Niemeyer.

Miguel Tovar "estacionou" 
oequipamento, bem cuidado eaberto como se fosse voar a

qualquer momento, no calça-dao da praia. Escritório de cur-so de pilotagem de asa é aquimesmo na praia ou lá em cimana rampa - parecia explicarenquanto aguardava o eventual
interesse de algum tímido etambém eventual futuro pilotoque chega de mansinho, fazalgumas perguntas, pede o tele-tone, namora a idéia algunsdias e acaba vindo se inscrever
no curso.

Vera Mossa, atleta de vôlei
da Supergasbras e da Seleção
brasileira, considerada a atleta
mais bonita das Olimpíadas deLos Angeles, foi a única que seacercou na primeira meia horade atividades do "escritório".
Viu, pensou, respondeu a algu-

mas perguntas inesperadas e seafastou deixando um grandevazio.
O vôo livre está crescendo

muito no Rio. Há cerca de 600
pilotos cursados. O movimento
elevou-se cerca de 30% em rela-
Çao ao ano passado. Vai au-mentar mais ainda ano quevem. Miguel Tovar, que já for-mou com Carlos Niemever
mais de 200 alunos no poucotempo de vida do Curso DoisIrmãos, justifica a razão maiordo seu otimismo:

- O preço do equipamento
barateou muito. Até há poucotempo tudo da asa delta eraimportado. A asa propriamentedita US$ 7.500, o capacete e ocinto de vôo US$ 200 e o pára-
quedas US$ 400 - um total deCr$ 23,5 milhões no barato. Aasa nacional está custando Cr$3,8 milhões, o capacete e ocinto de vôo Cr$ 200 mil e o
pára-quedas Cr$ 1 milhão - to-tal Cr$ 5 milhões, o preço deuma motocicleta, compara To-var.

O Curso Dois Irmãos- home-nagem à pedra onde está encra-vada a rampa de lançamento-
cobra Cr$ 400 mil pelo cursocompleto de pilotagem, paga-mento em duas vezes, duração
de acordo com as disponibilida-
des de tempos, do freguês e danatureza; com tempo feio nãose pode voar.

Tovar descreve as etapas docurso. As duas primeiras aulassao no chão, parte teórica, no-
çoes. de evolução e adaptação
ao equipamento. Segue-se a
parte de pequenos saltos, ini-cialmente de uma altura de doismetros, aumentando progressi-vãmente até os 40m, o que já éum pequeno vôo. Essa fase de-mora umas 12 aulas.

A última fase do curso é o
primeiro vôo livre assessorado
pelo professor. O aluno salta -

nenhum deles medrou atéagora" - e vai recebendo ins-truçoes de acordo com seu de-sempenho. Em pouco tempo es-ta apto para voar sozinho. Aasa delta é um esporte muitoseguro, desde que não se facili-te em relação às normas. Esteano nao ocorreu até agora jáno seu final - afirma Tovar -
um único acidente fatal.

Tovar fala do entusiasmo daturma do vôo. Neste verão es-taremos disputando três cam-
peonatos e um está sendo reali-zado agora em Rio Bonito. Ha-verá também um triaton voa-'dor (corrida, natação e vôo li-vre) e um campeonato abertoem Governador Valadares comvoo a grande distância. O re-corde - conclui Tovar com or-
gulho - é do meu sócio Carlos
Niemeyer- 120 Km.

«4:".,-/
tx -_ niemeyer-120 Km.Vera Mossa "coruja" asa mas fica com vôleiVera Mossa chegou no final Ha . „„..*4_ ^** ^'-'"l VU1CI

Sissi. afastada a suspeita de dermatose^eSa^ a mangueiraLalor perturba fêmea de golfinho.'Si a fêmea golfinho que se m,, Ha„i, ,f ,_ & 
"""^^

Vera Mossa chegou no final damanhã ontem à Praia do PepinoShort claro, camiseta, sandálias
pele muito branca para o sol que ja'está batendo - "são os treinamen-tos na Supergasbras. cinco a seisnoras por dia, manhã e à tarde" - ajogadora de vôlei da Seleção con-siderada a atleta mais bonita daOlimpíada de Los Angeles, chamouainda mais atenção porque estava
parada defronte a uma asa deltapousada, corujando.

Vai trocar o vôlei pelo vôo?
Não, assim também não Achoum barato, mas nem sei se teriacoragem. Talvez um dia - respon'-deu Vera. H

-Você não sentiu mais medo naquadra; diante daquelas america-nas imensas ou das coreanas comaqueles olhares felinos?
- Na quadra, o máximo é umacortada mais violenta, uma quedadesajeitada, só que a altura é meiometro. Numa asa. o tombo é muitomaior. Continuo com o vôlei queme realizou. Tenho 20 anos, 10 devôlei e nao imagino quando vou

parar.
-Quando casar, por exemplo-Deforma alguma, já fui casa-da; tenho um filho e só parei mes-mo para tê-lo. O vôlei evoluiu mui-to no Brasil, dá compensações An-tigamente a atleta jovem parava

Fotode Avanir Niko

quando casava ou se formava-agora não.
O que vai pintar de moda,moda modismo, nesse verão?Não sei, estou por fora dessasondas. As ondas que eu posso cur-tir suo as da Praia do Pepino, ondevenno sempre que há uma folganos treinamentos. Estou até bran-quinha. Você vai terque perguntarisso para as mocinhas mais tosta-dinnas que estão nas praias, come-

çando a curtir o verão, as fériasEu me dedico ao vôlei e curto umnamoradinho. Estou nessa, na mi-nha -acenando em despedida paradar as costas à asa delta, ao seuinquisidor e caminhar graciosa-mente em direção à praia

Sissi, a fêmea golfinho que se
aeoN.háHmeSeSn0BarraSh0PPmgao lado do macho Fliper, entusias-mando milhares de" criançaTeadultos que já assistiram às suastraqu.nagens e habilidades, estavav. ivelmente perturbada com o
£.calorde °ntem. Animal inte-
òiltari£*°CUra/a Permanecer sob
ni3 água fresca' que fluía deuma mangueira para abastecer otanque arredondado onde habita
Sr n^rdaVV-yez de tambémentrar na água refrigerada

Pela manhã, só o vigia estava no

local. Havia informações de queSissi estava com uma pequena der-matose, manchas na pele, o queteria sido provocado pela águacom dosagem de coliformes fecaisacima dos índices considerados pe-Ia Fundação Estadual de Engenha-na do Meio Ambiente - FeemaMais tarde, preocupado, o empre-sano Egmar Rodrigues de Carva-lho, responsável pelo show do ca-sal de golfinhos, afirmava queeram inverídicas as informações!>issi estava perfeitamente bemuma dermatose sem importância'

mas já medicada. Fazia questão deexibir o ultimo laudo da Feema
que aponta dosagem de coliformeszero.

E concluiu que Sissi e Fliperforam submetidos a um check-uprecente e exames completos peloseu veterinário americano. Há to-
do um cuidado permanente com aágua que é potável e tem dosagem
exata de sal a ela adicionada. Sissiestá saudável e esperta como nun
ca - concluiu o empresário.TV-r -..,. —-"importância, ca-concluiu o empresário.i\ ovas diligências no caso da TAM

Cinco meses depois do acidente riuíl min rL„  .Cinco meses depois do acidente
tCB,° 

aviíl° cJa TAM - Transpor-tes Aéreos Marília -em que morre-ram os 18 ocupantes, entre elesoito jornalistas de redes de tevê oinquérito que apura as responsabi-lidades pelo acidente volta à 128aDelegacia Polcial (Casimiro de.Abreu), onde já há uma petição doadvogado Paulo Goldrajch solici-tando várias diligências, que vi-sam provar náo ter havido falhahumana.
O inquérito foi aberto no dia 6 deoutubro. Até então a delegacia sóhavia registrado o acidente, quepara o Departamento de Aviação

i

Civil (DAC) fora provocado porfalha do piloto. Foi o advogadoPaulo Goldrajch quem conseguiu aabertura do inquérito, que agora,atendendo a prazos legais, sai daVara Criminal de Casimiro deAbreu e volta à 128" DP.
Goldrajch - representante da fa-mília dos dois tripulantes e dosSindicatos dos Jornalistas, Radia-listas, Petroleiros e Aeronautas -

diz que atualmente suas chancesde vitória no processo são de 60%Mais tarde, será instaurada açãode indenização na Justiça Cível. Oacidente aconteceu no dia 28 de
junho, na Fazenda Tosana em

Barra de São João, distrito de Casi-miro de Abreu. Quatro equipes dereportagem cobriram, no litoral deCampos, a obtenção, pela Petro-brás, da produção diária de 500 milbarris de petróleo, quando o aviãobateu no Morro São João.
Entre as diligências pedidas, adelegacia terá de conferir com o

íétn;raeHSâ°-,PaU,0'c'ual foi' "avéspera do acidente, o horário de
rS,86"1 í° aVÍâ0' 9Uè saiu dacapital paulista com desuno aoRIO. Com isso, Goldrajch pretendeprovar que, marcado para sair às
i_ ,0raS4Í\aviá0 só dei*ou SâoPaulo às22h, devido a uma pane. Numa quadra,.o ,„mbo e pequenÓ;' no vôo, , queda e gS. justifica VeSsa*


