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Tempo
No Rio e em Niterói, par-
cialmente nublado, passan-
do a encoberto, com pan-
cadas de chuva ocasionais.
Visibilidade de boa a mode-
rada. Temperatura estável.
Máxima e mínima de on-
tem: 34,5° em Bangu e San-
ta Cruz e 22° no Aterro do
Flamengo. Foto do satéli-
te, mapa e tempo no mun-
do, Cidade, página 2.

Loteria
A extração 2.584 da Loteria
Federal premiou os seguin-
tes bilhetes: 1) 82.457 (DF),
NCzS 240 mil; 2) 83.907 (RS),
NCz$ 25 mil; 3) 20.826 (RJ),
NCzS 20 mil; 4) 73.948 (SP),
NCz$ 15 mil; 5) 69.149 (SP),
NCz$ 10 mil.

Orçamento
O Congresso aprovou o Or-
çamento de 1990, no total de
NCzS 338,8 bilhões, em valo-
res de maio, que serão cor-
rígidos em 31 de dezembro.
Para pagamento dos servi-
ços da dívida serão destina-
dos NCzS 218,5 bilhões, o
equivalente a 65% das des-
pesas.

Divulgação

Estréia hoje De volta para
o futuro — parte II, dirigido
por Robert Zemeckis, pro-
duzido por Steven Spiel-
berg e estrelado por Mi-
chael J. Fox e Christopher
Lloyd (foto), divertida e in-
teligente continuação do
filme de quatro anos atrás.

Tradicional montagem
de Natal, o balé O quebra-
nozes, de Tchaikovsky, es-
tréia hoje, às 16h, no Teatro
Municipal com versão dife-
rente. A adaptação da dire-
tora teatral Maria Clara
Machado e da coreógrafa
Tatiana Leskova
aposta no oníri-
co para valorizar
a simplicidade.

rcugiaio.

B

Emoção
"Estou aberto a propostas e
não descarto a possibilida-
de de voltar", disse Rober-
to, durante visita a São Ja-
nuário na hora do treino.
Ele abraçou todos os joga-
dores do time vascaíno e
transmitiu confiança na
conquista do título brasi-
leiro. (Página 28)

Guimarães
O banqueiro do jogo do bi-
cho Ailton Guimarães Jor-
ge, o Capitão Guimarães, es-
tá sendo processado pela
Justiça Federal por contra-
bando de armas. A denún-
cia foi feita pelo procurador
da República Ricardo Por-
tugal. (Cidade, página 5)

Insetos policiais
Pequenos insetos compro-
varam que um bebê mumi-
ficado, enfiado na lareira de
um casal de franceses, esta-
va morto antes de os novos
inquilinos se mudarem.
Moscas apontaram aos chi-
neses o assassino que gol-
peou sua vítima com uma
pá. É o resultado do tra-
balho de entomologistas
norte-americanos, que co-
laboram com a polícia em
várias partes do mundo.
(Página 12)

Cotações

Comícios aliviam clima da campanha

Com os aliados pela primeira vez

juntos em seu palanque, mas sem a
companhia do candidato a vice José
Paulo bisol, Luís Inácio da Silva fe-
chou ontem sua campanha no Rio de
Janeiro com um comício que parou a
cidade e cumpriu a promessa de repe-
tir, no tamanho e na animação, a mar-
ca deixada na Candelária há cinco
anos e oito meses pelo fenômeno das
Diretas Já.

O cenário e o bom tempo ajudaram
a festa do PT, porque em Belo Hori-

zonte o comício de encerramento de
Fernando Collor de Mello na Praça da
Rodoviária teve de reunir a multidão

-debaixo deehuva fina. Ambos se equi-
libraram, porém, no uso de efeitos es-
peciais. Acompanhado de dona Sara
Kubitschek, viúva de JK e seu mais
vistoso trunfo na política mineira, Col-
lor subiu ao palanque debaixo de mo-
numental foguetório.

Lula chegou ao Centro do Rio es-
coitado pelo ex-governador Leonel
Brizola e o senador Mário Covas. Co-
mo o governador Miguel Arraes, o

Dólar oficial: NCzS 8,933
(compra), NCz$ 8,978 (ven-
da). Dólar paralelo: NCz$ 20
(compra), NCzS 22 (venda).
Dólar turismo: NCzS 18,30
(compra), NCzS 20,80 (ven-
da). BTN fiscal: NCzS 8,4224.
BTN: NCzS 7,1324. Unif para
IPTÜ, ISS e Alvará: NCzS
115,36; taxa de expediente:
NCzS 23,07. Uferj: NCzS
102,70. UPC: NCzS 39,89.
MVR: NCzS 127,36. Salário
Mínimo: NCzS 788,18. Salá-
rio Mínimo de Referência:
NCzS 285,29 (40 BTNs).

deputado Roberto Freire e o ex-gover-
nador Waldyr Pires, eles tiveram, atra-
vés da adesão à arrancada do PT, uma
vaga no segundo turno da campanha
que, pelas próprias candidaturas, ha-
viam perdido em 15 de novembro. Um
canhão de raios laser escrevia seus
nomes na cúpula da Candelária. Lula
e Collor, com seus comícios de des-
pedida, conseguiram fazer nas ruas
o que faltou aos programas eleito-
rais de rádio e TV — uma campa-
nha popular e alegre. (Páginas 3 e 8)
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Pela primeira vez, subiram juntos no palanque Mario Covas,
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MaOson não vê Ministro acha

na taxa de 50% certo viciadoseringa

e Brizola — mas Bisol não foi

Ricardo T. Fasanelto

hiperinfla^ao
ganhar

O ministro; da Fazenda, Maílson da
Nóbrega, tentou tranqüilizar o país ao
garantir que a economia não está fora de
controle. Segundo ele, o fato de o INPC
ter atingido 48,47% em novembro não é
um sinal de que se caminha para a hipe-
rinflação, que na sua opinião não se ma-
nifesta por um índice, mas pela crise de
abastecimento;e queda no salário real.

Já os economistas da Universidade
de São Paulo Adroaldo Moura da Silva
e Celso Martone acreditam que a hipe-
rinflação já está se instalando na eco-
nomia brasileira. Martone aposta numa
taxa entre 60% a 80% em março e acha
que a única forma de reverter esta si-
tuação é a adoção de um programa de
estabilização' recessivo. (Página 17)

Chile elege

novo presidente

A distribuição de. seringas descartáveis
entre os drogados de Santos e de São
Paulo foi apontada pelo ministro da Saú?
de, Seigo Tsuzuki, como "mais uma ten-
tativa válida para combater a transmis-
são de Aids no país". Hoje, 18% dos
novos casos de Aids são provocados por
contaminação de drogas injetáveis.

A representante do Ministério da
Justiça no Conselho Federal de Entor-
pecentes, a promotora pública em São
Paulo Luiza Nagib Eluf, também apoiou
a iniciativa tomada esta semana pela
Secretaria Municipal de Saúde de São
Paulo. A Secretaria de Saúde do Rio só
não distribui seringas e agulhas aos vi-
ciados por falta de verbas. (Página 12)

Programa de

Menem não faz

após 16 anos dólar baixar

Os 7,5 milhões de eleitores chilenos
vão hoje às urnas para eleger um presi-
dente e um Congresso após 16 anos de
ditadura militar. O favorito nas pesqui-
sas, com mais de 50%, é o democrata-
cristão Patrício Aylwin, 71 anos, uma
raposa política que costurou uma coliga-
ção de 17 partidos dé oposição, juntando
conservadores e esquerdistas.

O candidato do regime, Hernan Büchi,
está em segundo lugar, com 28%, e o
empresário conservador Francisco Errazu-
riz é o último colocado, com 17%. A Junta
Militar baixou ontem uma lei proibindo o
futuro Congresso — a ser eleito também
hoje — de investigar os atos de qualquer
funcionário do regime militar, incluindo
o general Augusto Pinochet. (Página 14)

O pacote de medidas econômicas di-
vulgado pelo governo argentino no do-
mingo aparentemente agravou a crise. A
liberação do câmbio após a maxidesvalo-
rização de 53,8% não fez cair a cotação
do dólar no mercado paralelo que, ontem,
era vendido com ágio de 45% a 1.450
austrais, enquanto no mercado oficial era
cotado a 1 000 austrais.

Como nos dias de hiperinflação an-
tes da posse do presidente Carlos Me-
nem, o comércio foi tomado por uma
febre de remarcação de preços. Muitos
lojistas preferiram fechar as portas, re-
cusando-se a vender determinados pro-
dutos por falta de preço de referência.
E o próprio Menem teve de desmentir
boatos ae renúncia do ministro da Eco-
nomia, Nestor Rapanelli. (Página 22)
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Por causa lei eleitoral, Jac-

queline não pode ser presa

Empate e agressão

acirram debate

Virtualmente empatados nas pesqui-
sas, os dois finalistas da eleição presiden-
ciai chegam hoje a seu segundo e último
debate na televisão, com início marcado

para as 21h30, com suas posições táticas
invertidas e convivendo tristemente com
um elemento novo na campanha. As po-
sições táticas se inverteram no sentido de
que é agora para o candidato do PRN,
Fernando Collor de Mello, que o debate
é vital. Se no primeiro deles o candidato
do PT, Luís Inácio Lula da Silva, larga-
mente desfavorecido nas pesquisas, tinha
sua oportunidade de reverter o quadro,
desta vez é Collor quem tem a derradeira
ocasião de estancar o acelerado cresci-
mento do adversário.

O elemento novo na campanha são os
ataques de natureza pessoal que, abertos
por Collor com a exibição do amargo
depoimento de uma ex-namorada de Lu-
la, Míriam Cordeiro, envenenaram o cli-
ma e exacerbaram o quadro de país divi-
dido nestas vésperas da eleição. Collor
vai para o debate, segundo informava
sua assessoria ontem, disposto a mantê-
lo em nível elevado — mas também mu-
niciado de informações sobre a vida de
Lula para despejá-las ao menor descuido
do adversário. "Já 

que foi dada a primei-
ra canelada, agora é preciso ir em fren-
te", diz um amigo de Collor. "Pode ser
um debate tão violento que eu gostaria,
hoje, de ser um cidadão suíço".

Já que o Brasil não é a Suíça, a cam-
panha vai terminando como se vê. On-
tem, Collor levou ao ar novos ataques a
Lula por parte de sua ex-namorada.
Houve acusações e desmentidos de qjie
ela teria levado dinheiro para gravar. E
promete-se para hoje, na propaganda
eleitoral de Collor, outra carga de arti-
lharia — depoimentos de parentes do
candidato do PT falando mal dele. O
debate de hoje, ponto final da primeira
campanha presidencial no país em 29
anosi chega num clima em que o chão
está cheio de'pólvora. (Páginas 2 e 4)

Jacqueline é

ameaçada e tem

guarda policial
Jacqueline Nogueira Diniz, ex-mulher

do empresário José Carlos Nogueira Di-
niz Filho, está sob proteção de dois dete-
tives da Coordenadoria de Análises
(Coan), da Polícia Civil. Ela foi ameaçada
de morte em um telefonema e teme que
integrantes do bando de Paulo Sérgio
Mollo Fonseca tentem seqüestrar suas
três filhas.

Até terça-feira, pelo menos, o promo-
tor Jorge Vacite Filho não poderá pedir a
prisão preventiva de Jacqueline. A liber-
dade da ex-mulher de Diniz é garantida
pelo Código Eleitoral, que proíbe prisões
cinco dias antes e até dois dias depois das
eleições, exceto em caso de flagrante ou
sentença condenatória. (Cidade, pág. 5)

Brasil poderá

ter epidemia de

dengue mortal

A população brasileira corre o risco de
enfrentar uma epidemia de dengue he-
morrágico, variedade fatal da doença,
que causou 130 mortes em Cuba há sete
anos. Autoridades sanitárias do Ministé-
rio da Saúde receberam a noticia de que o
dengue hemorrágico está se alastrando
na Venezuela, podendo cruzar a fronteira
do Brasil nos próximos dias.

O dengue e causado por quatro espé-
cies de um vírus, transmitido pelo mos-
quito Aedes aegypti. Quem se infecta se-
guidamente por duas espécies diferentes
pode contrair o dengue hemorrágico, se-
gundo a médica Amélia Travassos, do Ins-
tituto Evandro Chagas. Uma nova epide-
mia põe em risco a vida dos que tiveram
a doença benigna, em 1986. (Página 12)
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PATEK — PHILLIPE— ROLEX — CAR-
TIER — JÓIAS ANTI-
GAS Compramos com a
SENSIBILIDADE de
quem conhece, não
venda sem nos cônsul-
tar Shopping Cassino
Atlântico 3o and LJ.
333. TEL: 521 -0945.

WAY GALERIA DE ARTE —
Centro — em exposição: Ar-
mando Vianna — Aldemir Mar-
tins — Armlnio Pascual — Bian-
co — Carybé — Flàvio Tavares— Hildebrando Lima — Inimâ —
Rescôla — Sérgio Telles — The-
rezinha Polimenl — Wim Van
Dijk — e outros. Centro Cândido
Mendes. Rua da Assembléia, 10
loja 20 B Tel 252-1263

MESINHAS BO-
TEQUIM — Do
Rio Antigo Bélle
Époque e Tronqui-
nho c/márms. ca-
deiras. Part. vde.
359-8474.

ANTIQUE ART AUC-
TION — Estamos receben-
do peças para o nosso pró-
ximo leilão de arte Pinturas
nacionais e européias, anti-
güidades. móveis, tapetes,
peças para colecionadores
Avaliamos a domicilio Rua
Francisco Otaviano 42-
A. Tel: 267-9788

OOAREL JÓIAS COMPRA:Ouro. Jóias antigas o modernas,brilhantes, relógios Patek. Va-cheron Lange. Role* etc Estu-da-se compra de cautelas.VENDE: No setor da loja alémde Jóias e bfioutcnas de prata c
pedras também tem carteiras decouro ATACADO DE JÓIASDE PRATAS. R Barata Ribeiro473 Galena Menescal Co-
pacabana Tels 255-2993 255-7896 256-4895-RJ

A PIANOS — Com
pra e vende T: 293-
9402/ 293-9403. Até
22h.
ATENÇÃO teclado VA-MA HA — Novo (na embala-
gem). b/8° Midi Particularvonde urgente, bom preço.257-1031

COMPRO URGEN-
TE Jóias antigas e
modernas, brilhantes,
relógios. Patek. Ro-
lex. etc. segurança e
honestidade (cole-
cionador estrangei-
ro) TEL: 521-5697

MAQUINA de costura
SINGER — Facilita, d motor
e farolete, NCzS 1.600,00.
Tel: 267-3015. Ipanema.

VENDO QUADROS E CWS-
TAIS — Bem baratos. Urgen-
te Tr: 227-4805.

FRANCÊS RÁPIDO ¦ Proles-sora orier.ta p/ tunsmo. via-
gens. bolsas, congressos erecuperação. Tel: 541-2350.

- Para criança de 2anos, SAo Conrado. folga acombinar. NCZS 2.500.00.Tratar Cristina 210-2433.
COPEIRA/ARRUMADtlRA— Precisa-se cJ prática arefs, durmir no tocai. Tal:274-4383, após 10.00 horas.
AUX. ESCRITÓRIO — Com

prática, boa letra. dact. RuaBarôo do Bom Retiro. 2.281.

nao ê preciso
VIAJAR A N.Y. OU
LONDRES para vender
suas JÚIAS ANTIGAS

RELÓGIOS PATEK
ROLEX — CAR-

TIER a preço INTER-
NACIONAL é só mar-
car entrevista pelo Tel
521 0536

4
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coluna do casteiio Collor e Lula treinam 
para 

o debate decisivo

\tr

Os pressupostos

da grande decisão

A 
três aías da eleição
permanece por pe-

quena margem o favori-
tismo de Fernando Col-
lor de Mello. A distância
entre os dois candidatos,
de 12 pontos percentuais
no final do primeiro tur-
no, foi reduzida em fun-
ção de fatores diversos, o
primeiro dos quais a natural polarização das

^correntes de opinião subjacentes a propostas
partidárias da fase inicial da campanha. É a
isso que se deve, por exemplo, o malogro de
Collor na tentativa de negociar com o PDT e
sobretudo com o PSDB uma aproximação
para aliança no segundo turno. Ambos os
partidos recusaram-se a examinar a hipótese,"por 

instintivo e arraigado sentimento esquer-
.dista que condiciona suas bases e suas lide-
ranças. Os tucanos sequer admitiram estudar

programa do PRN pela rejeição liminar e
emocional da pessoa do candidato.

Não se pode menosprezar, no entanto, a
demonstração de competência política dada
por Luís Inácio Lula da Silva na obstinação e
humildade com que conduziu as negociações
com seus aliados potenciais. Se Brizola che-
gou afinal a propor ao país engolir "o sapo
barbudo", foi na realidade Lula quem teve
que comer o primeiro sapo. Ele defendeu
honradamente a presença do senador Bisol
na sua chapa, mas concordou em exilá-lo dos
principais comícios. Quanto ao PSDB, a pe-
nosa penitência quanto a programas ainda
não terminou mas o PT conseguiu passar por
cima de tudo e exibir o ainda relutante sena-
dor Mário Covas nos seus programas de
televisão e no seu grande palanque armado
ontem no Rio de Janeiro.

É claro que eleitoralmente valeu a pena
postergar para depois da eleição a compati-
bilidade de programas, com a prévia indica-

,ção de Lula de que não pretende impor
premissas doutrinárias do seu partido num

•governo de composição das esquerdas, como
| o que promete fazer. Covas ficou com o ônus
, da aparente incoerência de apoiar um candi-

dato sem ter assimilado seu programa a tal
•ponto que admitiu passar, no dia seguinte, a'fazer-lhe oposição se ele chegar à presidên-
, cia. Isso dificilmente aconteceria na hipótese
•da vitória de Lula, pois os encargos do go-•verno seriam suficientes para aconselhar o'.vitorioso a dimensionar corretamente suas
.chances de governar um país que sairá deste

pleito profundamente dividido. Afinal, quemvencer deixará do outro ladò perto da meta-
!de do eleitorado, massa potencial de resistên-
.cia e oposição a um presidente que pre-¦tende conduzir o país por caminhos novos. A
experiência histórica da esquerda ensina a

!seus líderes atuais que não se fazem reformas
na marra, se se quer fazê-las pela via demo-

crática e constitucional.
i __ Mas Lula vai chegando ao dia da eleição
•não apenas com êxitos políticos a palmilhar¦sua ascenção. Seus programas de televisão'foram, sobretudo nesta segunda fase, mais
.comunicativos e aliciantes. A particição livre•de artistas populares o ajudou a ganhar a
alma das ruas que, nas cidades como o Rio
de Janeiro, passou a achar-se na festa co-

,mum dos cantos e da alegria que deram atônica da propaganda de Lula. Sob esse as-
; pecto pode-se dizer que o PT começou a
ganhar pela canção que marcou sua campa-

,nha tão mais mobilizadora do que os gritos
de "Collor! Collor!" do seu concorrente. Sua

;equipe mostrou mais garra e talento do
:queado PRN.

; Não ha dúvida também de que a equipe
de Collor descontrolou-se em função da mo-
Ibilidade dos números apresentados pelas
pesquisas eleitorais. Do otimismo inicial,

| passou-se à perplexidade e ao nervosismo
|que se traduziram na má qualidade dos pro-
,gramas de televisão e nas mudanças bruscas
¦de tônica do discurso político. Collor teve
[alguns bons momentos na sua nova opção de
;luta, notadamente no último domingo, mas
•terminou induzido a permitir a chocante exi-
•bição de uma mulher infeliz aue vomitou fel
! sobre a imagem do amor perdido. Mas tudo
,isso não bastou para quebrar-lhe a preferên-•cia do eleitorado numa batalha cujo ato final
•se dará hoje no mais dramático debate políti-
[co que já se travou no país.
SÉgAj postura dos candidatos, a competência

[üc demonstrarem no esforço de impor o
io «fo. tom do debáte, a àirga de fatos que•conseguirem produzir, tudo isso será a maté-¦jw práraa que poderá alimentar emoções irre-

^Riyeis e. decisivas néstà hora'em que 80
ÃjilhÔes dé eleitores irão apontar o futuro
jgj^lenteda.RepúWica. A campanha mais
gytót-mais abraflgenteque já^desenvolveu

OTostr# tuna nação dividida mas dis-
rfíosta.a assumir a responsabilidade de dirimir
:um conflito que as Forças Armadas suspen-
jderam em 1964 com duradoura intervenção
.militar cujos frutos estarão também subja-
gentes na composição do voto do dia 17.

Novos embaixadores
; Até amanha será decidida a promoção de•dois novos embaixadores. Os nomes que es-
£ão à frente da disputa são Rui Nogueira,
prlos Moreira Garcia e Celso Amorim. Ho-
jeio ministro Abreu Sodré examinará as al-
ternativas com o presidente.**•**»

Carlos Castello BrancoU-i -? »

O candidato do PT, Luis Inácio Lula
da Silva, vai ao debate de hoje, às 21h30, com
seu adversário do PRN, Fernando Collor de
Mello, orientado para ampliar a idéia, com as
alianças que conseguiu fechar junto a Leonel
Brizola (PDT), Mário Covas (PSDB) e Ro-
berto Freire (PCB), de que já tem pronto o
esboço de um governo"!3ê"cõãirzão. ColíõrT
durante a manhã de ontem, treinou com al-
guns de seus assessores, cabendo ao líder do
PRN na Câmara dos Deputados, Renan Ca-
lheiros, o papel de sparring. O debate será
realizado em São Paulo, nos estúdios da Rede
Bandeirantes.

Collor será agressivo hoje, abandonando a
postura cordata, que a sua assessoria lhe im-
pôs no primeiro debate em pool de emissoras
de televisão, realizado no último dia 3. O
assessor de imprensa do candidato do PRN,
jornalista Cláudio Humberto Rosa e Silva,
adiantou que "Collor conta com seu próprio
impulso para vencer o confronto, pois tem um
programa mais claro e mais abrangente." Ou-
tros assessores de Collor disseram que ele irá
municiado de uma pasta com 30 documentos
que deporiam contra o caráter de Lula. São
armas que o candidato do PRN pretende
empregar uma a uma, à medida em que a
temperatura do debate for subindo.

Linha — As informações que saíram
ontem dos comandos das duas campanhas
mostram que os dois candidatos vão para o
debate de logo mais à noite, em horário no-
bre, dispostos a inverter suas linhas de ação
política. Lula, que foi mais agressivo no pri-
meiro debate, começou a ser condicionado,
ontem, a assumir uma posição mais defensiva.
A idéia básica dos assessores do candidato da
Frente Brasil Popular é a de evitar que Collor
tenha êxito na intenção de empurrar Lula
para a fronteira da extrema-esquerda.

Collor, segundo o deputado fluminense
Rubem Medina, coordenador regional de sua
campanha no Rio, "vai tentar, de todas as
maneiras possíveis, aproveitar a oportunidade
do debate para decidir a eleição." Medina fez
uma série de contatos, ontem, com o comitê
central da campanha de Collor, em Brasília.
Pediu ao líder do PRN, deputado Renan Ca-
lheiros, para sugerir ao candidato "o abando-
no da postura rígida, retomando o sorriso e
procurando passar aos eleitores uma imagem
alegre."

Lula continuará a fazer da franqueza sua
arma, conforme informou o secretário da
Executiva Nacional do PT, deputado José

Dirceu, ao deixar São Paulo para participar,
no Rio, do encerramento da campanha do
candidato do seu partido. "Lula vai dizer o
que o povo gosta de ouvir", salientou Dir-
ceu.

Geração — A TV Bandeirantes de
_São. Paulo vaL gerat-O-dehatc decisivo entee-
Collor e Lula de seus estúdios no Morumbi.
As grandes redes — Globo, SBT, Manchete e
Bandeirantes — podem, juntas, atingir em
todo o país a um público estimado entre 95
milhões e 100 milhões de pessoas. O apresen-
tador do SBT, Boris Casoy, vai abrir o
debate e mediar o primeiro bloco.

O segundo bloco terá como mediador
o apresentador da Rede Manchete, Eliakim
Araújo. Marilia Gabriela, da Rede Bandei-
rantes, apresentará o terceiro bloco. Ao co-
mentarista da Rede Globo, Alexandre Garcia,
caberão o quarto bloco e o encerramento do
programa. Entre um bloco e outro serão
obedecidos intervalos de quatro minutos, pa-
ra que as emissoras integradas ao pool possam
veicular suas mensagens publicitárias.

Se o palco da Bandeirantes oferecer o
mesmo problema do estúdio da Rede Man-
chete, no Rio, onde foi gerado o primeiro
debate, Lula usará, de novo, um banquinho
de 20 centímetros para não ter a sua imagem
prejudicada pelo fato de Collor ser mais alto.
O desnível do palco da Manchete acentuaria,
sem o banquinho, acentuaria a diferença de
altura entre os dois candidatos.

Mudanças — A cada chamada para in-
tervalo comercial, a câmera mostrará um pia-
no geral do cenário do debate. Os mediadores
poderão usar, também, o tele-prompter (um
painel onde o texto corre para ser lido). Essas
são algumas das poucas mudanças introduzi-
das nas normas dos debates pelos represen-
tantes das quatro grandes redes. As mudanças
visam a tornar o debate um pouco mais dinâ-
mico.

Os representantes de Collor e Lula conse-
guiram três minutos para as conclusões finais
dos dois candidatos. Desta vez caberá a Lula
abrir e encerrar o debate, prerrogativa que
coube a Collor no debate do Rio.

Como ocorreu no Rio, também em São
Paulo não haverá platéia no estúdio. Os jor-
nalistas assistirão ao debate numa sala para a
imprensa. Os fotógrafos, impedidos de regis-
trar o debate gerado pela Rede Manchete,
terão agora o direito de entrar no estúdio nos
dez minutos iniciais do primeiro bloco.

Collor vai atacar honra de Lula
BRASÍLIA — O candidato Fernando

Collor de Mello adotará no debate de hoje um
comportamento diferente do que apresentou
no seu primeiro encontro com Luis Inácio
Lula da Silva: vai deixar em segundo plano o
programa de governo para concentrar-se nas
questões políticas, denúncias contra o PT e
informações que caracterizem seu adversário
como uma pessoa má. Entre os documentos
que Collor levará para sustentar as novas
teses estão depoimentos de parentes de Lula,
colhidos em Garanhuns. que deverão também
ser usados no último programa dc TV do
horário gratuito, a ser levado ao ar hoje. Tias,
sobrinhos, primos, que ainda moram em Per-
nambuco, criticam duramente o candidato.

Collor retomará o depoimento de Míriam
Cordeiro, ex-namorada de Lula, para reforçar
as falhas de caráter que pretende atribuir ao
seu opositor. Levará farta documentação so-
bre a vida do deputado Luis Inácio Lula da
Silva em Brasília, mas não é certo que utiliza-
rá as informações que mandou reunir sobre a
vida pessoal de Lula, seus namoros e as festas
que freqüentou. Desde as 14h de ontem, os
principais assessores de Collor reuniram-se
reservadamente no comitê central da campa-
nha para fichar todo esse material, arrumar
documentos e fazer cópias de reportagens pu-
blicadas em jornais. A reunião prosseguiu à
noite, com a presença do assessor de impren-
sa, Cláudio Humberto, do deputado Renan
Calheiros e dos jornalistas Belisa Ribeiro e
Sebastião Nery. A assessora econômica, Zélia
Cardoso de Melo, só chegou ao comitê às
19hl0, cinco horas depois de iniciada a reu-
nião.

— Já que deu uma primeira canelada,
agora é preciso ir em frente. Pode ser um
debate tão violento que eu gostaria, hoje, de
ser um cidadão suiço — comentou um amigo
do candidato que teve acesso à preparação do
debate. Os assessores analisaram pesquisas re-
centes da Vox Populi Opinião e Merca-
do que definem os aspectos da atuação políti-

Collor: vai mudar o seu tom

ca dc Lula que mais agridem a sociedade.
Destacaram sua condição de "agitador" e,
para mostrar isso Collor, citará as sucessivas
greves patrocinadas pelo PT: só em 1988 fo-
ram realizadas mais de 10 mil greves, diz
uma de suas fichas para o debate.

Anticomunismo — Voltando a ex-
piorar o sentimento anticomunista da popula-
ção, o candidato do PRN identificará Lula
com o comunismo, reafirmando as teses exibi-
das esta semana nos programas dc televisão
do horário gratuito. "Será um estadista, mas
não aquele que engoliu um cabide no pri-meiro debate. Será um estadista à brasileira",
definiu um assessor, revelando que o candida-
to levará para o debate muita veemência.

A equipe de Collor levantou a situa-
ção de 10 prefeituras administradas por seus
adeptos para, em último caso, o candidato
responder ao desafio feito por Lula no último
encontro. Entretanto, só em último caso, poisnão consideram que o PRN tenha prefeitu-ras e. mais ainda, acham impossível comparar"a poderosa Prefeitura de São Paulo com a de
Coité do Nóia, no interior de Alagoas", como
comparou Cláudio Humberto Rosa e Silva,
assessor de imprensa.

Embate da TV 
pode decidir

Nível da discussão
é a preocupação
dos simpatizantes

BRASÍLIA 
— O último debate entre

Fernando Collor e Luís Inácio Lula da
Silva, marcado para ás 21h30m de hoje,
está sendo definido pelos parlamentares co-
mo o "confronto do tudo ou nada". Na
tarde de ontem, os congressistas aproveita-
ram os intervalos entre as votações para
comentar a expectativa de cada um sobre o
debate, a maioria demonstrando grande
preocupação com a possibilidade de os can-
didatos substituírem as discussões em torno
dos seus programas de governo por ataques
pessoais de baixo nível. "O debate vai defi-
nir a eleição. Eu só espero que seja um
confronto político e que os dois não partam
para ataques pessoais", disse o deputado
Oscar Corrêa Júnior (PFL-MG).

"Eu acho que os dois vão acabar baixan-
do o nível", comentou o senador Jarbas
Passarinho (PA), líder do PDS. "O Collor
vai aniquilar as pretensões do Lula. O nosso
candidato vai partir para o ataque. O espirí-
to do nosso povo é latino, é quente. No
outro debate ele se posicionou como um
estadista e não deu certo, mesmo que desa-
grade a alguns ele tem que fazer críticas
severas. É do Collor que diz que vai cassar
marajás, acabar com corrupção que o povo
gosta", afirmou o deputado Nelson Sabrá
(PRN-RJ), um dos coordenadores da cam-
panha de Collor.

O líder do PSB, deputado João Herr-
mann Neto (PSB-SP) discorda de Sabrá. Ele
não é favorável ao uso de ataques pessoais,
mas acha que Lula deve se utilizar deste
artificio se for provocado por Collor: "No
debate nós vamos ver o Collor como o que
sobra de um robô quando é colocado num
moedor de carne". O lider do PFL na
Câmara, Ricardo Fiúza (PE) não tem dúvi-
das de que Collor será o grande vencedor do
debate e da eleição.

O deputado Amaral Netto (PDS-SP),
líder do partido na Câmara, acha que o
Collor-só tem-uma~maneira—de salvar a—
sua candidatura: "massacrar o Lula. Se per-der o debate, perde a eleição e perde feio",
comentou com seu companheiro de partido,deputado Ibrahim Abi-Ackel (PDS-MG). O
ex-ministro da justiça acha que Collor vai
acabar o debate perdendo o equilíbrio e queo nível do confronto será baixo.

Os tucanos apostam na vitória do Lula
no debate de hoje a noite. "O Collor é um
maníaco depressivo e como nada o está
favorecendo creio que o seu desempenho
será desastroso", disse o deputado José Cos-
ta (PSDB-AL). O mineiro Octávio Elísio
(PSDB) afirma que para ambos "é tudo ou
nada", mas comenta que a subida de Lula
nas pesquisas fará com que Collor "parta
para a baixaria. Ele nunca cogitou na possi-
bilidade de perder a eleição e agora que vê
Lula na reta da vitória, vai desmascarar a
sua face de social democrata e mostrar que é
um homem de extrema direita".

Genebaldo Corrêa, deputado pelo
PMDB da Bahia acha que o nivel do
segundo debate será o mesmo do primeiro,
mas acredita que Lula se sairá melhor do
que Collor. Já o deputado Prisco Vianna
(PMDB-BA) vive uma expectativa: "Espero
que não se utilize ataques pessoais como
lamentávelmente temos assistido no horário
gratuito". O líder do PDC na Câmara,
Roberto Balestra, espera "que Collor corrija
os erros que cometeu no último debate e nos
últimos dias. Caso contrário ele irá perder a
eleição para lá de Bagdá". O Deputado Luiz
Eduardo (PFL-BA), filho do ministro das
comunicações, Antônio Carlos Magalhães,
afirma que está muito tranqüilo e que
recebeu vários telefonemas de prefeitos de
seu estado que comungam da sua opinião:"O Collor vai para o debate com uma ofen-
siva consistente e vai massacrar o Lula. O
candidato do PT não suporta ofensivas".

Lula: a defesa das alianças

Petista prepara-se em segredo
SÃO PAULO — O candidato da • jj

Frente Brasil Popular (PT-PC do B- »
PSB), Luís Inácio Lula da Silva, pôde
dedicar apenas uma parte do dia de
ontem à prepararação para o segundo
e último debate com o candidato do
PRN, Fernando Collor de Mello, que as
redes de televisão Manchete, Globo,
SBT e Bandeirantes transmitem hoje,
a partir de 21h30. Longe da vigilância
da imprensa, que conseguiu despistar
pela manhã, Lula foi para a casa de um
amigo na grande São Paulo, onde se
reuniu com o presidente nacional do
PT, deputado Luís Gushiken; o secre-
tário-geral, deputado estadual José Dir-
ceu; o assessor de imprensa, Ricar-
do Kotscho; e os assessores econômi-
cos, Aluisio Mercadante e Plínio de
Arruda Sampaio Filho.

Lula ficou acordado até a madruga-
da de ontem, para gravar a resposta às
acusações feitas pela mãe de sua filha
Lurian, a enfermeira Miriam Cordei-
ro, em depoimentos que foram ao ar
terça-feira e ontem no horário de pro-
paganda gratuita do PRN. Chegou a
sua casa em São Bernardo do Campo
quase 5h da manhã, vindo dos estúdios
da TVT, a produtora dos programas da
Frente Brasil. Às lOh recebeu os jorna-
listas, com a condição de que* todos
fossem embora após a entrevista.

Tranqüilo, apesar do visível cansa-
ço, Lula disse que no debate de hoje
manterá a mesma postura do primeiro
confronto com Fernando Collor, no dia
3 passado. 

"Eu não vou baixar o nível,
nem do debate, nem da campanha,

Arquivo

apesar dos esforços do meu adversário
nesse sentido", declarou."Eu vou ganhar esta eleição", asse-
gurou. Ao reafirmar a certeza da vitó-
ria no turno decisivo da eleição de
domingo, o candidato da Frente Brasil
Popular assinalou que 

"o 
governo fe-

deral já está trabalhando com essa hi-
pótese", referindo-se a uma pesquisa
do SNI. "É 

por isso que meu adversário
está louco. Louco, louco e desespera-
do".

Lula deixou sua casa por volta das
10h30, para reunir-se com dirigentes do
PT e seus assessores econômicos na
casa de um amigo. Durante o dia, ele
preparou-se para o debate discutindo
com sua assessoria principalmente te-
mas ligados à economia. Às 19h, seguiu
para o Aeroporto de Congonhas e em-
barcou com destino ao Rio de Janeiro,
onde esperava contar com a presença
de 1 milhão de pessoas no comício que
o PT realizou na Candelária.
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Onde a natureza fez suas moradas
Entre Guarapari e Porto
Seguro existem praiasinexploradas e lugares
>itorescos.
>aia na frente e vá desbravar

Nova Guarapari, Meaípe,
Prado, Cumuruxatiba,

¦pppw Tororãa Alcobaça e mais
jUAlA'**1 Santa Cruz Cabrália, Coroa

, • . Vermelha, Trancoso, Arraial
d Ajuda e muitos outros pontos inesquecíveis.
Seja um dos primeiros a descobrir Prado — o mais novo destinoturístico do sul da Bahia; Lá,você se hospeda no novíssimo HotelPraia do Prado, plantado de frente para o mar, num lugar ondea natureza e o conforto se combinam com perfeição.A natureza entra com a beleza.
A Soletur com o conforto.
E você com o prazer.
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CAMPOS
DO

JORDÃO
Onde a felicidade está no ar.

PROMOÇÃO VERÃO NAS MONTANHAS
Pacotes c/ tudo incluído

1 criança GRÁTIS e Monitores
Rio_de_Janeiro ^02J_) 223^31_10

BANCO DO NORDESTE
DO BRASIL S.A.

COMITÊ DE LICITAÇÃO - COLIC
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS

OBJETO DA LICITAÇÃO — Aquisição doi ma-
teriais a seguir discriminados:

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS NP 89/1231.300 pacotes de envelopes, nas especificações cons-
tantes do edital, ate o dia 28.12.89 às 10:00 hs.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS NP 89/124700 resinas de papel off-set, 24 Kg, medindo 66cm
x 96 cm, até o dia 28.12.89 às 14:30 hs.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS NP 89/125600 caixas de fogos duplos de fichamento de títulos
e 300 caixas de jogos de listagem padrão, nas especi-
ficaçães constantes do edital, até o dia 28.12.89 ès
15:30 hs.

LOCAL PARA ENTREGA E ABERTURA DAS
PROPOSTAS — Av. Paranjana, 5.900 • Passará - saia
de reunifles da DIMAT — Fortaleza-Ce.

Os editais e outras informações poderio ser
obtidos no local acima indicado, tel. 245.3340.
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Talita sentou para amamentar Thao, mas nao perdeu os detalhes da J'esta
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NAO IMPORTA
PARA ONDE
SOPRE
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Não vâ ao Cinema sem ele. Avenida Rio Branco, 156 - Edifício Avenida Central
M
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A MELHOR HAPPY HOUR DO RIO DE JANEIRO

Multidão toma Candelária e recebe Lula em delírim

O comicio final da campanha do
candidato à Presidência Luís Inácio Lu-
la da Silva reeditou, no Rio de Janeiro,
o clima das diretas-já em 1984, enchen-
do a Candelária, no Centro, com uma
multidão entusiasmada que cantava o
lula lá. gritava, entoava palavras de

Fomm. Osmar Prado, Beth Carvalho,
loná Magalhães, Geraldinho Carneiro e
Alceu Valença. Confraternizavam com
os artistas os líderes comunistas Luís
Carlos Prestes e João Amazonas. Dona
Neuza, mulher de Leonel Brizola, ficou
ao lado da mulher de Lula, Marisa.

Bruno Veiga

ordem e se confraternizava ao som de
shows dos artistas e de discursos de
lideres políticos dos partidos que
apoiam Lula. O palanque exibiu, numa
festa de cores e símbolos, as bandeiras
do PT, PDT, PSDB, PC do B, PCB,
PSB e PV, juntas à bandeira brasileira.
Quando o locutor anunciou, às 20h50, a
chegada de Lula, acompanhado de ex-
governador Leonel Brizola e do senador
tucano Mário Covas, a platéia explodiu
em delírio e o cenário se iluminou com
um espetáculo de fogos de artificio.

A Avenida Presidente Vargas, na
mesma Candelária do memorável comi-
cio de Tancredo Neves, estava ocupada
por uma massa humana compacta que
se estendia da igreja até a Avenida Pas-
sos, e continuava até a Praça da Repú-
blica. perto da Central do Brasil. O mar
de gente entrava pelas ruas transversais,
enchendo a Avenida Rio Branco. Os
bares estavam lotados em cada esquina.

Enquanto Lula não chegava, seus
adversários no primeiro turno e agora
aliados, deputado Roberto Freire
(PCB) e Waldir Pires (candidato a vice
na chapa do PMDB), além do governa-
dor de Pernambuco, Miguel Arraes, di-
vidiam o palanque com outras lideran-
ças políticas e com artistas que
entretiam o público cantando: o grupo
Garganta Profunda, Lobão, o cantor
Taiguara, os sambistas Didu Nogueira
e Claudinho Azeredo, e até um grupo
francês de rock, o Vertilateur. Depois
foi a vez do grupo de lambada Os Gi-
gantes do Nordeste. Presentes também
Paulo Betti, Tássia Camargo, Lô Bor-
ges, Joyce, João Nogueira, Joana

Vitória — O ex-governador da Ba-
hia, Waldir Pires, dizia, eufórico com a
participação popular: 

"Com isso, fe-
chou-se o ciclo da transição e ganhou o
processo democrático. O Brasil vai ser
outro". O ex-deputado Dante de Olivei-
ra, autor da emenda das diretas-já, ao
avistar, do alto do palanque, o mar de
bandeiras e cores, afirmou: "A diferen-
ça entre o comício das diretas e esse está
no clima de movimento cívico e festivo,
o que nos dá a certeza da vitória de
Lula, e nos faz também compreender o
desespero de Collor". O nome de cada
orador que discursava era projetado em
raios laser na cúpula da Igreja da Can-
delária.

O ator Mário Lago, antigo militante
do PCB, celebrava a união das esquer-
das com um trecho do poema que com-
pôs: 

"Ontem cabíamos todos numa es-
quina, hoje uma praça é pequena
demais". Dos prédios, uma chuva inter-
mitente de papel picado cobria os mani-
festantes da festa da Frente Brasil Po-
pular. Entre a multidão, o auxiliar
administrativo Aírton Ribeiro da Silva
Oliveira, que saiu de Inhaúma às 15h
para ouvir Lula falar, exibia no colo o
filho Gabriel, de sete meses, com a rou-
pa enfeitada de adesivos da campanha e
uma faixa na cabeça com o Lula lá. Às
18h, os organizadores estimavam o pú-
blico em 300 mil pessoas, enquanto a
PM calculava a presença de 120 mil.
Para garantir a segurança, foram mobi-
lizados 300 homens da PM.

 . _^^85&*ÉÉI  ... ._'residente Vargas exibia um mar de gente com bandeiras do PT
Marcelo Regua

Talita sentou para amamentar Thao, mas não perdeu os detalhes da festa

Imaginação para
todos os gostos

O médico Otávio Dias D'Almeida, 28
anos, morador de Laranjeiras, passou
suas horas de folga na semana passada
trabalhando num outro ofício: o de
alfaiate encarregado por seus colegas
do Hospital Gama Filho""de transfor-
mar alguns metros de pano vermelho
num imenso sapo barbudo, alegoria que
fez sucesso quando passou, carregada
pela Avenida Rio Branco em direção' à
Candelária, para o comicio de Lula.

E o alfaiate José Ferreira de Souza,
66 anos, parecia necessitado de um mé,-
dico psiquiatra: vestindo calças pretas,
camisa de mangas compridas da mesma
cor, ele se dizia membro da "legião dos
10 mandamentos da lei de Deus", e cha-
mava a atenção dos que passavam por-
que usava bigode semelhante ao de
Adolf Hitler, enquanto carregava numa
das mãos uma estrela do PT.

Abacaxis — Em meio á multidàp.
havia outros personagens — e seu au-
tor, João Siqueira, que abriu um espa-
ço na Avenida Rio Branco para, junto
com 10 atores do Núcleo Henfil de Tra-
balhadores de Cultura, apresentar a peçu
de 50 minutos, Brasilina e Povonildo,
uma sátira que narra a história das cias-
ses sociais desde a proclamação da Re-
pública até os dias de hoje, um tempo de
abacaxis.

Para descascá-los, ganhar dinheiro. ,e
ao mesmo tempo participar do comi-
cio de seu candidato, o vendedor am-
bulante Rogério Pinheiro de Araújo.
17 anos, morador de Inhaúma, chegou
às 15h com sua corrocinha, instalou-se
na Rio Branco esquina com Rua da
Alfândega, c em 2 horas e meia vendeu
14 abacaxis em fatias que custavam
NCzS 2.

Talita Barbosa Lima. 23 anos, técni-
ca em enfermagem, estava com seus
filhos Thao, de cinco meses, e Thai-
nah, de cinco anos. Ao seu lado. Sino-
me Bragança. 22 anos. estudante, dizia
que a filha Gabriela. de dois anos, "se
amarra" nos comícios, e "reconhece o
Lula na TV de longe."

DUVIDAS

SOBRE

ASSINATURAS?

LIGUE

ASSINANTE:

José Roberto Serra
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PanÃmerkan %
VERTICAIS E HORIZONTAIS

Perfeito controle de luz, sol
e ar. Modernas, decorativas,
funcionais. Tecidos plastificados à
sua escolha. Também em alumínio
porcelanizado.
Vendedores de plantão.

S (021)241-1177
Rua Frei Caneca, 101 - Centro
Av. Alvorada, 2150 • CasaShopping • Barra da Tijuca

Consertos fora da garantia exclusivamente
com peças originais da PanAmerican.
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Multidao

0 comicio final da campanha do can-
didato á Presidência Luís Inácio Lula da
Silva reeditou, no Rio de Janeiro, o clima
das diretas-já em 1984, enchendo a Can-
delária, no Centro, com uma multidão
entusiasmada que cantava o Lula lá, grita-
va, entoava palavras de ordem e se con-
fraternizava ao som de shows dos artistas
e de discursos de líderes políticos dos par-
tidos que apoiam Lula. O palanque exi-
biu, numa festa de cores e símbolos, as
bandeiras do PT, PDT, PSDB, PC do B,
PCB, PSB e PV, juntas à bandeira brasi-
leira. Quando o locutor anunciou, ás
20h50, a chegada de Lula, acompanhado
de ex-governador Leonel Brizola e do se-
nador tucano Mário Covas, a platéia ex-
plodiu em delírio e o cenário se iluminou
com um espetáculo de fogos de artifício.
Nesse momento, os organizadores estima-
vam a presença de um milhão de pessoas.
Às 18h, a PM já calculava 120 mil presen-
tes.

Em seu discurso, Lula afirmou: "Eu
nunca quis me vingar de ninguém, mas
amanhã (hoje) no debate, vou tentar lavar
a alma de meu povo, do trabalhador". E
dirigindo-se aos seus aliados: "Vou dizer
para ele, Brizola, aquilo que você diria,
que o Arraes diria, que o Covas diria, que
o Freire diria: Collor, você é a maior
mentira política desse país, e um mentiro-
so não pode vencer".

A Avenida Presidente Vargas, na mes-
ma Candelária do memorável comício de
Tancredo Neves, estava ocupada por uma
massa humana compacta que se estendia
da igreja até a Avenida Passos, e conti-
nuava até a Praça da República. Lula
discursou durante 25 minutos, e fez críti-
cas á linha adotada por Collor: "Estamos

percebendo que nosso adversário começa
a ficar nervoso, irritado, e a baixar o nível
da campanha na TV, mas eu digo: Nós
não vamos baixar o nivcl. Ao contrário,
vamos elevá-lo cada vez mais para que o
povo saiba distinguir quem está do lado
dele".

Palanque — Enquanto Lula não
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toma Candelária e recebe Lula em delírim

chegava, seus adversários no primeiro tur-
no e agora aliados, deputado Roberto
Freire (PCB) e Waldir Pires (candidato a
vice na chapa do PMDB), além do gover-
nador de Pernambuco, Miguel Arraes, di-
vidiam o palanque com outras lideranças
políticas e com artistas, entre eles, Chico
Buarque, Caetano Veloso, Djavan, Wag-
ner Tiso, Paulo Betti, Tássia Camargo, Lô
Borges, Joyce, João Nogueira, Joana
Fomm, Osmar Prado, Beth Carvalho, lo-
ná Magalhães e Alceu Valença. Confra-
ternizavam com os artistas os líderes co-
munistas Luís Carlos Prestes e João
Amazonas.

O nome de cada orador que discursava
era projetado em raios laser na cúpula da
Igreja da Candelária. Dos prédios, uma
chuva intermitente de papel picado cobria
os manifestantes. Entre a multidão, o au-
xiliar administrativo Aírton Ribeiro da
Silva Oliveira, que saiu de Inhaúma às 15h
para ouvir Lula falar, exibia no colo o
filho Gabriel, de sete meses, com a roupa
enfeitada de adesivos da campanha e uma
faixa na cabeça com o Lula lá.

O ex-candidato do PDT, Leonel Brizo-
la, emocionou com o seu discurso a multi-
dão que assistia ao comício: "Todo aquele
homem ou mulher de todas as .gerações
que quiser ser coerente com seu voto, com
o voto que deu para Leonel Brizola, terá
que votar em Lula". O ex-governador do
Rio foi o último a deixar o palanque,
deixando uma mensagem final: "Até ago-
ra todo mundo tratou o trabalhador co-
mo uma estátua de bronze, todo mundo
vai se surpreender porque esta estátua
saiu andando". Quando terminou o seu
discurso, abraçou Lula e os dois levanta-
ram as mãos ao som do Hino Nacional.

Às 22h20, o céu sobre a Candelária foi
iluminado por um espetáculo de fogos de
artificio. Quando Chico Buarque cantou a
música Vai Passar, o cordão humano es-
tendido pela Avenida Presidente Vargas
transformou-se numa grande escola de
samba, enquanto Chico deixava o palan-
que em lágrimas, emocionado.

Um mar de gente com bandeiras de vários partidos tomou a argas

Talita sentou para amamentar Thao, mas não perdeu os

Imaginação para
todos os gostos

O médico Otávio Dias D'Almeida, 28
anos, morador de Laranjeiras, passou
suas horas de folga na semana passada

-trabalhando, num outro ofinio;. o de
alfaiate encarregado por seus coiegas
do Hospital Gama Filho de transfor-
mar alguns metros de pano vermelHô
num imenso sapo barbudo, alegoria qüè
fez sucesso quando passou, carregada
pela Avenida Rio Branco em direção .à
Candelária, para o comício de Lula.

E o alfaiate José Ferreira de Souza-,
66 anos, parecia necessitado de um mé-
dico psiquiatra: vestindo calças pretas,
camisa de mangas compridas da mesmà
cor, ele se dizia membro da "legião doí
10 mandamentos da lei de Deus", e chã-
mava a atenção dos que passavam por-
que usava bigode semelhante ao de
Àdolf Hitler, enquanto carregava numa
das mãos uma estrela do PT.

Abacaxis — Em meio á multidão,
havia outros personagens — e seu au1
tor, João Siqueira, que abriu um espa-
ço na Avenida Rio Branco para, junto
com 10 atores do Núcleo Henfil de Tra-
balhadores de Cultura, apresentar a peça
de 50 minutos, Brasilina e Povonildo,
uma sátira que narra a história das cias"-
ses sociais desde a proclamação da Re-
pública ate os dias de hoje, um tempo de
abacaxis. .-,

Para descascá-los, ganhar dinheiro e
ao mesmo tempo participar do comi-
cio de seu candidato, o vendedor aní-
bulante Rogério Pinheiro de Araújcr,
17 anos, morador de Inhaúma, chegoli
às 15h com sua corrocinha, instalou-se
na Rio Branco esquina com Rua d?
Alfândega, e em 2 horas e meia vendeu
14 abacaxis em fatias que custavam
NCzS 2.

Talita Barbosa Lima, 23 anos, técni-
ca em enfermagem, eslava com seúV;
filhos Thao, de cinco meses, e TlVai-
nah, de cinco anos. Ao seu lado. Sino-
me Bragança, 22 anos, estudante, dizia
que a filha Gabriela, de dois anos, "se
amarra" nos comícios, e "reconhece o
Lula na TV de longe."
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HOJE NAS BANCAS

Uma madrugada tensa

Resposta ao PRN
foi uma operação

que durou 7 horas

Paulo Buscato

SÃO 
PAULO — Por volta de

20h30 de terça-feira, uma luz
vermelha de alerta acendeu no comitê
central de campanha do candidato da
Frente Brasil Popular à Presidência
da República, Luís Inácio Lula da
Silva, no bairro paulistano de Vila
Mariana. O PRN estava levando ao
ar em rede nacional de televisão o
depoimento da enfermeira Miriam
Cordeiro, ex-namorada de Lula, cuja
marca principal era o tom pesado de
acusações pessoais ao candidato do
PT.

Entre outras afirmações, Miriam
alegava que, ao ficar grávida de Lula,
em 1973, o então dirigente sindical
lhe teria oferecido dinheiro para
abortar Lurian Cordeiro da Silva, um
dos cinco filhos do candidato. Os
coordenadores da campanha de Lula,
que acompanhavam a exibição do
programa, já esperavam alguma coisa
desse tipo. Desae a manhã de segun-
da-feira circulava no comitê a infor-
mação de que Miriam Cordeiro havia
gravado um depoimento para o horá-
rio eleitoral gratuito de Collor.

Corre-corre — A contundên-
cia da participação de Miriam, no
entanto, assustou os petistas e provo-
cou a montagem de uma operação ao
longo da madrugada de ontem para
que, em menos de sete horas, estivesse
gravada e editada a fita em que Lula,
ao lado da filha, enfrentou as acusa-
ções da ex-namorada. Por volta das
6h de ontem, um Learjet da Transa-
mérica Táxi Aéreo levantava vôo do
Aeroporto de Congonhas em direção
a Brasília, levando como passageiro o
sindicalista Geraldo Magella, que dá
expediente no comitê de Lula, já com
a fita a ser entregue ao Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) par» exibição
ainda no horário gratuito da tarde.

A apreensão do PT com a exibi*
ção de depoimento de Miriam come-

Su 
na segunda-feira, quando um te-

ònema anônimo dado ao comitêde
Lula aviiou que a gravação do PRN
com a enfermeira ocorrera ài 8h30
daquele dia, O informante dava al-
guns detalhes do conteúdo da grava-
ção e dizia que a ex-namorada do
candidato do PT chegara a chorar
durante «eu depoimento. Na tarde de
terça-feira, os petistas tiveram a con-
firmaçto de que o programa com a
presença de Miriam seria exibido i
noite. Lurian j& estava de sobreaviso
para a eventualidade de ser necessária
sua participação em um programa em
defesa do pai.

Choque — Após assistir ao
programa de Collor, ela tinha telefo-
nado para o comitê dizendo-se cho-
cada com o que acabara de assistir.
Imediatamente, um dos assessores de
imprensa do comitê eleitoral do PT, o

jornalista Sérgio Canova, rumou pa-
ra São Bernardo, onde Lurian mora
com a avó materna, Beatriz, para
buscá-la. "Se existe uma pessoa no
mundo que pode dizer se meu pai me
ama e me respeita sou eu e mais
ninguém", reclamou Lurian ao jorna-
lista. Ela deixou São Bernardo do
Campo com a firme intenção de gra-
var um depoimento em favor do pai e
rumou para casa de amigos próximaà sede da Tevê dos Trabalhadores
(TVT), a produtora de vídeo encarre-
gada dos programas de Lula, no bair-
ro do Paraíso.

Lula, que naquele momento parti-
cipava de um comício em Belo Hori-
zonte, já havia sido informado por
jornalistas e militantes do PT sobre o
programa de Collor. Enquanto isso,
os dirigentes petistas se viam sur-
preendidos por outra novidade: uma
irmã de Míriam Cordeiro, Cacilda,
telefonou indignada com-o depoi-
mento que fora ao ar e se ofereceu
para um depoimento em favor de
Lula.

Cacilda gravou por volta das 2h
da madrugada de ontem. Começava a
circular também a informação de que
a jornalista Maria Helena Amaral,
assessora de imprensa do PRN em
São Paulo, acabara de denunciar que
Miriam Cordeiro recebera NCzS 200
mil da campanha de Collor pela gra-
vaçào.

Começou, então, a busca à jorna-
lista. Por volta das 23h, o líder do PT
na Câmara dos Deputados, Plínio de
Arruda Sampaio, dirigiu-se ao apar-
(amento da Maria Helena Amaral,
no bairro de Vila Mariana, tentando
convencê-la a gravar uma participa-
ção no programa de Lula. Sem suces-
so. "Minha tarefa está encerrada",
argumentou Maria Helena, muito
nervosa.

Em família — O candidato do
PT desembarcou em São Paulo por
volta de Ih da madrugada de ontem..
Assim que Lula entrou na sede da
TVT, Lurian foi avisada, chegando
ao local minutos depois. Os dois se
abraçaram e conversaram por cerca
de 15 minutos em uma sala da produ-
tora. Lula foi quem decidiu que a
filha, apesar de sua disposição, não
deveria aparecer na televisão fazendo
nenhum depoimento.

Alguns integrantes da equipe te-
miam que não nouvesse tempo sufi-
ciente para que o material pudesse ser
apresentado no programa da tarde de
ontem. Lula gravou sua participação
sem tropeços. Durante a viagem de
volta a São Paulo, o candidato do PT
já alinhavara o que iria dizer no pro-
grama. Ali, abraçado à filha, disse

ue Lurian era "fruto do amor, e não
o ódio". Por volta das 3h horas da

manhã, a gravação estava encerrada e
Lula deixou a sede da TVT com a
Lurian. Em pouco mais de uma hora
o trabalho de edição da fita estava
terminado e às 6h a gravação estava
sendo encaminhada a Brasília, três
horas antes do prazo fatal para entre-
ga ao Tribunal Superior Eleitoral.

I

Dora Tavares de Lima
principiou crise

BRASÍLIA - A crise que tomou
conta da assessoria de Fernando Collor
na reta final da campanha eleitoral co-
meçou no dia 5 de dezembro, dentro de
um avião. Acompanhado de Renari Ca-
lheiros, Cláudio Humberto, Sebastião
Nery e Cleto Falcão, Collor voltava de
Macaé (RJ) para Brasília, quando Nery
falou pelo grupo: 

"Fernando, o progra-
ma do horário gratuito tem que mudar
hoje, senão vamos nos enterrar nessa
eleição".

O candidato, que na ida para o Rio
já tinha reclamado da condução que a
jornalista Belisa Ribeiro vinha dando
ao programa — considerando "uma pi-
xotada" o fato de Belisa não ter apro-
veitado cenas do debate do dia 3 como
fez Lula — concordou e deu carta
branca: "Vocês hão têm poder? Assu-
mam o programa, conversem com ela".
Renan Calheiros ainda acrescentou: "A
Belisa é muito difícil, a gente conversa,
mas ela só faz o que quer".

Na avaliação do próprio Collor, fal-
tava firmeza, agressividade e denún-
cias num programa 

"que mais parecia
o de um candidato a vereador, de tão
comportado", de acordo com o relato
de um assessor próximo. Segundo esse
mesmo auxiliar, toda a assessoria po-
lítica considerava que Belisa estava fa-
zendo um "joguinho intelectualóide".
Como exemplo, é citada a cena em
que ela apresentava as várias siglas de
facções políticas abrigadas no PT trans-
formando-se numa "sopa de letras".

Na quinta-feira, reuniram-se todos
no estúdio de TV para acertar tudo
com Belisa. Discutiram-se mudanças,
mas trocaram-se acusações também."Você está sendo regiamente paga pa-
ra produzir essa m„.. de programa",
atacou Cleto Falcão. "Você não tem
condições de avaliar, não entende na-
da do assunto", revidou Belisa e Cleto
encerrou: "Quem está avaliando é o
povo e o resultado está nas pesquisas".
Só Cláudio Humberto, responsável pe-
la contratação de Belisa, defendia a
jornalista.E foi Cláudio quem conseguiu acal-
mar os ânimos. Temporariamente, por-
que no dia seguinte, ao convidar a
agência Fischer e Justus para ajudar
no programa, Cleto acabou reavivando
a crise. Belisa não gostou, e foi para o
Rio no sábado. Voltou no domingo a
Brasília a pedido de Collor, que prome-
teu que ela dividiria a responsabilida-
de da edição com Chico Santa Rita.

Só que não foi isso que aconteceu.
Leopoldo Collor, irmão do candidato,
que convidou Cliico, assumiu não só o
comando do programa, como da cam-
panha nos últimos dias. "Estamos fo-
ra", dizia nesta terça-feira Cláudio
Humberto.

Collor discute com irmão sobre 
programa 

de Miriam

O candidato do PRN, Fernando
Collor de Mello, soube da denúncia da
jornalista Maria Helena Amaral, de
que seu irmão Leopoldo havia dado
NCzS 200 mil à ex-namorada de Lula,
Miriam Cordeiro, às duas horas da ma-
drugada de ontem, ao chegar ao seu
estúdio de gravação de TV, em Brasí-
lia. Teve, então, uma discussão dura e
pública com o irmão: "Você fez isso?
Isso é verdade." Leopoldo negou, atri-
buindo a história ao ressentimento de
Maria helena, que teria demitido do
comitê de maneira áspera.

Ainda em Brasília, Leopoldo Collor
convocou entrevista coletiva para rea-
firmar que Miriam Cordeiro havia de-
cidido, de maneira espontânea, acusar
Liila de ter tentado convencê-la a não
deixar Lurian — a filha de ambos, hoje
com 15 anos — nascer. Em São Paulo,
Maria Helena Amaral, em nota oficial,
reafirmou a sua história: disse que
Leopoldo tentou usá-la como contato
junto a Miriam, que queria NCzS 200
mil para aparecer atacando Lula no
programa do PRN.

Entrevista — Em São Paulo, a
ex-namorada de Lula deu entrevista.
Ela revelou um visível ódio ao candida-
to; do PT. Miriam, agente sanitária, 42
anos, não escondeu, também, que car-
rega enormes ambições políticas. 

"Não

quero ser primeira dama. Quero ser a
presidente", disse ela na entrevista cole-
tiva que concedeu na praça Samuel
Wagner, a um quarteirão da casa onde
mora, no bairro Baeta Neves, no muni-
cípio paulista de São Bernardo do
Campo.

"Por que não?", questionou, paro-
diàndo o candidato do primeiro turno,
Enéas: "Meu nome é Miriam". Mãos
trêmulas, que contrastavam com a voz
firme e convicta com que apareceu no
programa de Collor, Miriam disse so-
nhar com uma candidatura de Lula a
governador de São Paulo para enfren-
táMo, como adversária, nas urnas."Sempre quis fazer política", justifi-
coii..

Durante uma hora, Miriam defen-
deu as razões que a levaram a dirigir
acusações pessoais ao candidato do PT
no horário eleitoral gratuito reservado
ao candidato Fernando Collor de Mel-
Io, terça-feira passada, na primeira das
três participações programadas. E
adiantou que continuará fustigando
Lula na questão do aborto.

O candidato petista, segundo ela, lhe
teria oferecido dinheiro para que abor-
tasse — e ainda o acusou de ter condi-
cionado a pensão alimentícia á meni-
ná, na época, à continuidade do

relacionamento sexual. Negou ter re-
cebido para fazer as acusações a Lula
qualquer quantia em dinheiro ou pro-
messa de emprego público, caso Collor
venha a ser eleito.

À denúncia da jornalista Maria He-
lena Amaral, assessora de imprensa do
comitê paulista de Collor, de que rece-
bera NCzS 200 mil para aparecer no
programa do candidato do PRN na TV,
Miriam respondeu acusando o PT de
ter feito proposta no mesmo valor.
Disse ter sido procurada, por telefone,
no local onde trabalha — o ambulató-
rio do Departamento de Saúde Mental
da Prefeitura de São Bernardo, na Vila
Nova Petrópolis — por uma mulher
que se identificou como assessora de"Maria Helena, do PT". Esta pessoa,
cujo nome Miriam disse desconhecer,
teria proposto cinco minutos no pro-
grama gratuito, para apoiar Lula e
"fazer uma surpresa para ele".

As razões alegadas ontem por Mi-
riam para atacar Lula são fundamen-
talmente de ordem econômica, já que
do ponto de vista afetivo ela admitiu a
ligação de Lurian com o pai. "Ele fez a
cabeça dela com falcatruas", disse, sem
especificar quais. 

"Sempre fiquei falan-
do sozinha que ele é covarde, canalha,
uma pessoa baixa, sem vergonha". A
pensão que Lula destina mensalmente
para Lurian é hoje de NCzS 800,00,
segundo Miriam, cujo salário é de
NCzS 2 mil e 200. Ao completar 15
anos, Lurian teria pedido ao pai para
que pagasse a festa e uma roupa de
NCzS 3 mil, sem êxito. "Ele perguntou
a ela se não daria para pagar a roupa
em três prestações", disse Miriam. Ou-
tra queixa relaciona-se com um apare-
lho odontológico corretivo, que tam-
bém teria sido negado por Lula.
Miriam informou que nunca levou tais
questões o à Justiça. "Vou levar Lula
ao banco dos réus dia 17", disse.

Pela manhã, Lurian, que vive com a
avó materna, Beatriz, tentou por tele-
fone localizar a mãe. Segundo Miriam,
entretanto, ambas ainda não tinham
conversado. "Eu estava com um pa-
ciente em sala e não podia sair", ale-
gou Miriam, que diz trabalhar com
alcoólatras. A versão do assessor de
imprensa de Lula, Ricardo Kotscho,
que esteve com Lurian antes da entre-
vista de Miriam, é diferente. Mãe e
filha teriam tido o seguinte diálogo:
"O que você está querendo fazer com
isso? Não está com remorso?", pergun-
tou Lurian. "Não quero discutir isso
com você", respondeu Miriam. "Então

fique sabendo que para mim você mor-
reu", encerrou Lurian.

rn Numa manifestação que ser-
viu de desagravo à acusação

de "racista" feita por uma ex-na-
morada ao candidato Luís Inácio
Lula da Silva, o movimento Lula-
xé (Comitê de Negros Pró-Lula)

liderou em Salvador uma passea-
ta com mais de I mil pessoas pelo
centro da capital de maior con-
centração de negros do país —
mais de 70% da população baia-
na são negros. Organizada com a

juventude da Frente Brasil Popu-
lar, a caminhada em apoio à can-
didatura de Lula começou no fí-
nal da tarde, no Campo Grande
prosseguindo até à noite rumo à

Praça Municipal

Lula não responde a ex-namorada
"Ontem, neste programa, uma

mulher teve coragem de fazer uma
grave denúncia. Dona Miriam Cor-
deiro, ex-mulher de Lula, é uma tra-
balhadora honrada, que mora no
ABC paulista. Ela conhece Lula co-
mo ninguém, ela mostrou o verdadei-
ro caráter de Lula. Ela denunciou que
Lula chegou a oferecer dinheiro para
que abortasse a filha dele."

Assim o programa de Fernando
Collor de Mello (PRN) no horário
eleitoral gratuito apresentou a ex-na-
morada de seu adversário da Frente
Brasil Popular, que voltou a fazer
acusações a Lula. Chamando Miriam
de "Mulher-coragem", o locutor re-
forçou o tom dramático do depoi-
mento, apelando para o sentimenta-
lismo. Ele disse, por exemplo, que 

"a
filha de Lula está viva para falar o
que quiser, ou o que mandam que ela
fale porque Dona Miriam impediu
que Lula consumasse aquele crime".

No início do horário do TSE, en-
tretanto, Lurian, a filha de Lula e

Miriam, não falou nada. Ela se limi-
tou a ficar ao lado do pai — camiseta
vermelha com a estrela do PT —,
enquanto ele contava que foi "sur-

preendido" com a tentativa de "criar
uma imagem negativa" sua. "Não
vou responder a mãe da Lurian.
Quando comecei esta campanha
achava que pudéssemos ficar só no
nível da discussão de programas e
idéias para o pais", acrescentou.

Sem medo — Ontem, foram uti-
lizados trechos da fita, com o total de
uma hora de gravação, que não ha-
viam ido ao ar no programa anterior.
A enfermeira, que teve um namoro de
dois anos com o candidato da Frente,
antes de ele se casar com a atual
mulher, Marisa, mostrou sua mágoa
ao revelar que o pai dá uma pensão
de NCzS 800 para a filha, e ao afir-
mar que agora ele tenta enganá-la
prometendo-lhe um curso de balé em
Cuba. "Cada degrau que Lula subiu
em sua ascensão, pisou na cabeça de
um metalúrgico", acusou Miriam.

Depois que a ex-namorada volta a
acusar Lula dc racista, o programa de
Collor copia as imagens dos cantores
Djavan e Gilberto Gil na gravação
do jingle Sem medo de ser feliz, en-
quanto o locutor indaga: "E agora,
Gil?" Atendendo à nova estratégia de
fazer um programa mais agressivo,
Collor colocou no ar a jogadora de
basquete Norminha, que teria sido
vítima "da violência do partido de
Lula". Ela declarou que foi atacada
por militantes do PT, que ameaçaram
virar seu carro por ter ela manifesta-
do seu apoio a Collor.

No final dos espaços reservados na
TV, Lula e Collor aparecem sinteti-
zando a idéia do programa: 

"Meu

adversário está do lado dos que fazem
maracutaia (ação ilegal) para conquis-
tar o poder", acusou o candidato da
Frente Brasil Popular. "No meu go-
verno, não vou permitir bagunça, ba-
derna. O que a gente quer é paz",
garantiu seu adversário do PRN.

Irmão de Collor

não canta vitória
BRASÍLIA - Leopoldo, irmão do

candidato do PRN, Fernando Collor de
Mello, admitiu pela primeira vez que a
campanha "está muito difícil" e não é
possível fazer uma previsão sobre o
resultado. Ele reconheceu que o deba-
te será um dos momentos decisivos da
campanha. A declaração de Leopoldo,
o homem que assumiu o comando da
campanha, foi feita logo depois de uma
entrevista convocada por ele para des-
mentir a jornalista Maria Helena Ama-
ral. Ela afirmou que o irmão de Collor
pagou NczS 200 mil à enfermeira Mirian
Cordeiro, uma ex-namorada do candida-
to Luís Inácio Lula da Silva, do PT, para
gravar um declaração contra o candidato
do PT no horário eleitoral gratuito.

— É um fato estranho que ela (Maria
Helena) tenha agredido a todos nós
agora, no final da campanha. Mas não
há nada rigorosamente verdadeiro —
disse. Mas tentou explicar a atitude de
Maria Helena: "Deve ter ocorrido al-
guma coisa. Talvez ela estivesse com
estresse, como comentou o pessoal de
São Paulo". Mais tarde, quando soube
das declarações da sua ex-assessora, Leo-
poldo mudou o tom: "É uma men-
tira deslavada. Eu estou preocupado
com essa moça".

Infiltrada — O assessor de im-
prensa de Collor, Cláudio Humberto
Rosa e Silva, disse que não acreditava
que Leopoldo tivesse pago Miriam e que
havia três hipóteses mais prováveis:"Que ela seja uma petista infiltrada
na campanha; que tenha sido demitida
por Leopoldo e esteja se vingando; ou
pode ser que tenha enlouquecido".

Na terça-feira à noite, antes de ter
conhecimento das denúncias, Cláudio
Humberto parecia saber bem quem era
Maria Helena Amaral, pois comentou
com um grupo de jornalistas no comi-
tê central da campanha: "Como é sim-
pática a Maria Helena, que trabalha
em São Paulo com o Leopoldo". Maria
Helena trabalhou com o irmão de Col-
lor durante quairo anos na TV Globo
de São Paulo e participou da campa-
nha há nove meses.

Leopoldo não considera a utilização
das declarações de Miriam Cordeiro co-
mo "baixaria". Para ele. o pior é que
o candidato do PT fale do seu pai,
Amon de Mello, morto desde 1982. Ele
não soube precisar, porém, quando Lu-
la teria se referido a Amon. "Não sei
especificamente quando ele mencionou
meu pai, mas lembro que ele fez isso".
Para Leopoldo, "baixaria" são os qua-
dros apresentados por integrantes da TV
Pirata, da Globo, durante o horário da
Frente Brasil Popular.

Crítica a Belisa
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DOSECULO

HOJE NAS BANCAS
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QUANDO

VOCE MENOS

i

TEM MAIS

BRADES CO.

O U U B R O

Vicentina, MS

Taquarussu, MS

Araguaiana, MT

Juty, MS

Jatei, MS

Jangada, MT

Campos Verdes, GO

Dr. Maurício Cardoso, RS

AltoTaquari, MT

Cidreira, RS

Santa Rita D'Oeste, SP

Guzolândia, SP

Santa Clara D'Oeste, SP

São Francisco, SP

Capela do Alto, SP

Tapiraí, SP

Dolcinópolis, SP

Estrela do Norte, SP

Praça XV de Novembro - R. Preto, SP

Água Verde-Curitiba, PR

Rio Quente, GO

General Carneiro, MT

Arenópolis, GO

NOVEMBRO

Ribeirão do Sul, SP

Alvorada - Urb. Manaus, AM

Arandu, SP

W 3 - Norte - Brasília, DF

Av. Fern. Corrêa - Rondonópolis, MT

Cristóvão Colombo - Porto Alegre, RS

Rochdale - Osasco, SP

Jundiapeba - Mogi das Cruzes, SP

Pedro Adams - Novo Hamburgo, RS

Alameda dos Nhambiquaras - Urb. SP

DEZEMBRO

Santa Felicidade - Urb. Curitiba, PR

Praça João Lisboa - São Luís, MA

Parque Redenção - Porto Alegre, RS

Siqueira Campos - Aracaju, SE

Carlito Pamplona - Fortaleza, CE

Guilherme Moreira - Manaus, AM

Batista de Oliveira - J. de Fora, MG

A SEREM INSTALADAS

Av. T-9 - Urb. Goiânia, GO

Martins - Urb. Uberlândia, MG

Av. Paulista - Urb. SP

Bairro Serraria - Diadema, SP

São Cristóvão - Urb. Chapecó, SC

Largo da Concórdia - Urb. SP

Sete de Abril-Urb. SP

Praia do Itararé - S. Vicente, SP

Coronel Escolástico - Cuiabá, MT

Jardim Bela Vista - Osasco, SP

Mercado Municipal - Santos, SP

Cidade Nova - Marabá, PA

Rua Borges Lagoa - Urb. SP

Ferrasópolis - S. B. do Campo, SP

Av. Senador Vergueiro - S. B. do Campo, SP

Vicente Rao - Urb. SP

Cidade A. E. Carvalho - Urb. SP

• V

40agências do Bradesco inauguradas só nos últimos 3 meses.

A rede totaliza hoje 1.762 agências, estando previstas as inaugurações de mais 17

até o final do ano. Quem tem Bradesco, tem mais banco.

bradesco ¦bradesco ¦
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Informe J

O 
próximo dicionário do Au-
rélio terá que publicar o ver-

bete maracutaia.
i A palavra, que não está regis-
trada nos principais dicionários da
Língua Portuguesa, vem sendo usa-
da com freqüência pelo candidato
Luís Inácio Lula da Silva para de-
•finir os atos de seu adversário Fer-
Inando Collor de Mello.

?
Maracutaia pode ser traduzi-

da como armação, malandragem
ou baixaria.i -i
Nunca mais
!' Hoje é dia de sepultar a ditadura
chilena.

Uma noite que durou 16 anos.
Indecisa

A socialite Lily de Carvalho confi-'dènciou 
a um amigo que ainda está

indecisa em quem votar na eleição de
domingo:

— O Fernando é um bom moço.
!Já o Lula é um idealista.
Democraciai

O ator global Antônio Grassi che-
.gou cedo à Candelária para participar'da movimentação do comício de Lula.
j Vem a ser o namorado de Lili-
;beth Monteiro de Carvalho, a ex-mu-
.lher de Fernando Collor de Mello.
Superstição
¦" Um galho de arruda preso com
arame em um isopor foi colocado na
!base do palanque instalado na Can-
.delária, no Rio, onde se realizou o
•comício de Lula.

A autoria foi de um grupo de
funcionários de uma casa de flores
.perto dali.
'Paternidade

>*» Os portugueses, que tentam pro-'¦Var 
por A mais B a origem lusa

$0 cavalo brasileiro manga-larga, ago-
ja têm uma nova tirada.
i A de que a lambada é deles e
: que chegou ao Brasil via Angola, já
; que o cantor e compositor Abel Due-
, re, nascido em Benguela, foi um dos
. lançadores da moda.
Chuva

São Pedro deu sinais claros de
que anulará seu voto.

Castigou Belo Horizonte com
.muita chuva, terça-feira, no comício
•de Lula na cidade, e ontem, no de
Collor.

?
Pode se redimir com os cidadãos

brasileiros se garantir um dia ensola-
rado no domingo da votação.
Aliás

O candidato da Frente Brasil Po-' 
pular, Luís Inácio Lula da Silva, des-

, cobriu, ao abrir seu comício, sob fortechuva, terça-feira, em Belo Horizonte,
que ele pode ser a solução para a seca

! ao Nordeste.
,. — É o terceiro comício que façoaqui debaixo de chuva. Vou passar a

1 fazer outros no Vale do Jequitinho-
! nha e no Nordeste brasileiro — disse

Lula, arrancando risadas da multi-
dão.

; já
No comício de Collor ontem, em

! Belo Horizonte, houve um duelo à
..parte.
w" As bandeiras do PTR, um dos
^micropartidos que colloriu, levaram
^vantagem em relação às do PRN.

[Reta final
O ministro das Comunicações,

Antônio Carlos Magalhães, encerrou
r seus compromissos em Brasília e on-

tem mesmo seguiu para a Bahia, onde
pretende embalar até domingo a can-
didatura de Fernando Collor de Mel-
lo.

ACM vai visitar suas bases no
interior, onde controla mais de 100

prefeituras, e, sem subir no mesmo
palanque do governador Nilo Coe-
lho, que também apóia Collor, vai
procurar desempatar a disputa entre
Collor e Lula.

No primeiro turno, Collor ven-
ceu na Bahia, embora tenha perdidoem Salvador.
Mais um

O Partido Verde que se prepare.
O polêmico prefeito de Cabo

Frio, Ivo Saldanha, que se elegeu
pelo PFL, decidiu fundar um novo
partido.

Já está articulando a criação do
PES (Partido Ecológico Social), que
pretende lançar oficialmente dentro
de seringais do Acre.

Ano Novo
A praia de Ipanema vai ganhar

este ano uma festa de reveillon para
Copacabana nenhuma botar defeito.

A Avenida Vieira Souto será fe-
chada na noite do dia 31 para uma
série de eventos, das 23h as 6h, na
altura da Rua Maria Quitéria. Ha-
verá apresentação da Orquestra Sin-
fônica Brasil Consort, regida pelo
maestro inglês David Chew, queima
de 20 toneladas de fogos, show de
raio laser, bateria da Portela e baile
popular animado pela Orquestra do
maestro Carioca.

A festa Rio Doce Reveillon é um
presente do Leite Moça, que em 1990
faz cem anos, e vai custar a Nestlé 275
mil dólares.
Caça-votos

Foi do atual ministro dos Trans-
portes, José Reinaldo Tavares, a idéia
de criação do projeto São Vicente, da
Sudene, instituído pelo presidente José
Sarney e que está ajudando a Igreja
Progressista a conseguir votos no inté-
rior do Nordeste para o candidato do
PT, Luís Inácio Lula da Silva.

Na época, janeiro de 1986, Rei-
na Ido era superintendente da Sudene
e concebeu o projeto através de pro-
postas que ouviu do governador de
Pernambuco, Miguel Arraes, e do pre-
sidente da CNBB, Dom Luciano Men-
des.

Voto
Os juizes, os promotores eleito-

rais e os policiais que estarão atuan-
do na segurança dos locais de vota-
ção poderão votar nas mesmas seções
em que estejam prestando serviço.
Seus votos serão recolhidos em sepa-
rado.

A decisão do TSE foi tomada
ontem, atendendo a uma consulta do
presidente do TRE do Rio, desembar-
gador Jorge Fernando Loretti.

Programa de índio
Pousou ontem nos comitês de

Lula e Collor um abaixo-assinado com
638 assinaturas de cidadãos ingleses
solicitando do próximo presidente"um compromisso efetivo a favor do
povo yanomami"."Com esta carta, o senhor rece-
be uma petição a favor do povo
yanomami, assinada por pessoas aqui
na Grã-Bretanha preocupadas com a
situação desse povo e com o descuido
que parece ser a atitude do atual go-
verno brasileiro", diz o texto.

?
A carta é o resultado de uma

campanha em favor dos yanomami
promovida naquele país pelo Insti-
tuto Católico de Relações Interna-
cionais.

Nas paradas"O sapo barbudo vai virar prín-
cipe/E o Brasil será dos brasileiros".

Este é o verso de uma composi-
ção do gaúcho Kleiton Ramil (ex-du-
pia Kleiton e Kledir), que começa
a tocar em algumas rádios de Porto
Alegre.

Prevê já a vitória do candidato
da Frente Brasil Popular.

O Blue & Jazz Bar, um pointda moda em Porto Alegre inter-
romperá seu festival jazzistico de
fim de ano para que os freqüen-
tadores assistam boje ao debate
entre Lula e Collor nos televiso-
res que serão espalhados dentro
do bar.

D» deputada Benedita da SB-
va, a Bene (PT), sobre a acusação
da ex-namorada de Lula, Míriam
Cordeiro, de que o candidato do
PT é racista: "Vamos colocar o
preto no branco. N6s estamos
com Lula conscientes de que ele é
nosso aliado."

. • A Câmara dos Vereadores do
Rio aprovou em sessão extraor-
dinária projeto de lei do verea-
dor Nestor Rocha (PDT) obri-
gando todas as entidades
educacionais a fixarem cartazes
antifumo nas salas de aula.

Waldir Pires e Darcy Ribeiro
passaram bom tempo ontem con-
versando na saia Vip do Aeropor-
to de Confins, em Belo Horizonte,
sobre as diferenças entre PDT,
PT e PMDB, antea de embar-
carem para o Rio.

-Lance-Livre-

A julgar pelo sucesso da
inauguração do hipermercado
Paes Mendonça, na Barra da Ti-
juca, e, por sua vez, pelo tino
comercial de seu proprietário
Mamede Paes Mendonça, o mer-
cado brasileiro deve estar pra
passarinho. Recentemente, Ma-
mede esteve na Argentina, de on-
de. importou 800 toneladas de
alpiste.

A PolyGram adotou 130
crianças do orfanato Centro Rn-
ral de Desenvolvimento Conuini-
tário, em Paraíba do Sul, no Es-
tado do Rio. Ontem, a renda
do show do grupo Cheiro de
Amor, no Circo Voador, foi rever-
tida em favor da instituiçio.

Os deputados Aécio Neves
(PSDB) e Roberto Jeffcrson
(PTB) falam hoje direto de Bra-
silia para o Encontro com a Im-
prensa, às I3h, na Rádio JOR-
NAL DO BRASIL, sobre o
empate técnico nas pesquisas cn-
tre Lula e Collor.
0 Alunos com 15 anos do Colé-
gfo Pedro Q, na Zona Norte do
Rio, criaram o movimento Vota

15. Como nio estào em idade de
votar, mas nio querem deixar de
participar deste momento bistórí-
co, cerca de 200 alunos vão fazer
boca-de-urna para Lula próximo
a várias seções eleitorais.

O poeta baiano Hélio Con-
treiras de Almeida viu terça-feira
sucumbir sua impressão de mais
de 30 anos de que o Rio é essen-
cialmente hospitaleiro. Estacio-
nou seu Chevette em frente ao
número 469 da Rua Carlos Góis,
no Leblon. Quando voltou de
uma visita, os quatro pneus do
carro tinham sido afrouxados.

Terça-feira, às I8h, a ambu-
linda do Hospital Municipal de
Santo Antônio de Pádua, Estado
do Rio, chapa-branca AR 8997,
parou em frente ao comitê de
Collor de Mello, aa Rua Soroca-
ba, no Rio. O motorista encheu o
carro com material de propagan-da.

Hoje é o dia do debate na
televisão. Depois de 29 anos, o
povo brasileiro merece assistir a
um programa de alto nível de-
mocrático.

Ancelmo Gois, com sucursais

VozTalaJnibicão
ORATORIA, IMPROVISO E CULTURA GERAL
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Tel.: (021) 236-5223, 236-3185 • 256-1644 RJ 9 às 22h
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Sindicato doa Trabalhadores na Indústria do Daatilaçto •
Refinação do Potróloo do Duquo do Caxias

SEDE PRÓPRIA: RUA JOSÉ DE ALVARENGA, S53 - TEL: 771-2951/2961DUQUE DE CAXIAS — RIO DE JANEIRO
PETROBRÁS DECLARA GUERRA A D. CAXIAS
Depois da um ano de resistência, a Petrobráa acabou da Implantar na Refinaria Duque deCaxias, o regime de 6 horas de turno Ininterrupto de revezamento, como estabelecido naConstituição. Porém, suprimiu VANTAGENS QUE E8TAVAM INTEGRADAS AOSALARtO doe trabelhadoreo, (pois o que quer meemo é manter o regime de B horas),pnatudando, oom lato, anular uma oonqulala ConaMudonal — Esta é a razlo da gravaque sustentamos há 45 dias, por oonta da Intransigência da direção da Petrobr*s.A diretoria da Empreea alardeia sua crise financeira e anuncia um prejuízo de US$ 700mil por dia, por causa da greve. No entanto, rompeu as negociações s nêo ajuizoudissídio coletivo para submeter a questão è Justiça do Trabalho, como previsto na lei degrava. INSENSÍVEL AO PREJUÍZO E AOS RECLAMOS DOS PETROLEIROS.A diretoria da PetrobrAs mantém as mesmas práticas autoritárias daa gestões sntertoree:ao Invés de negodar e oferecer soluções concretas, prefere ameaçar, constranger edemitir trabalhadores, mesmo sabendo que, com Isso, está violando a NOVA LEI DEGREVE.Preocupedoe com os Inevitáveis prejuízos sofrtdoe pela Petrobrás e oom o seu próprio
prejuízo, os trabalhadores reeotveram ajuizar dissídio coletivo ns Justiça do TrabaVw,buscando o reconhecimento de seus direitos; s esperam, confiantes, s decisão que seriproferida pela Tribunal Regional do Trabalho.

A DIREÇÃO SINDICAL

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
COMANDO GERAL DO PESSOAL

DIRETORIA DE INTENDÊNC1A
SUBDIRETORIA DE PROVISÕES

AVISO
CONCORRÊNCIA N« 04/SDP/89

OBJETO; Fornecimento de Calçados.
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Dia 05
de Janeiro de 1990, às 09:00 Hs.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 10 de Janeiro de 1990, âs
11:00 Hs.
LEGISLAÇÃO: Decreto-Lei N? Z3Q0, de 21 de Novembro de 1986.
LOCAL Subdlretoria de Provisões da Diretoria de Intendência - Av.
Olavo Fontoura, 1.300 - Santana - Sáo Paulo/SP - CEP 02012,
onde, no horário das 09:00 às 17:00 Hs. poderão ser obtidos os
Editais, as especificações e demais esclarecimentos necessários.
Sfio Paulo, 04 de Dezembro de 1989. COMISSÃO DE LICITA-
ÇÓES.

MMST(ftK) DAS MINA* I IMMM
EtatioUá» Centrais Elétricas Brasileiras SA

©LightServiços dServiços de Eletricidade SA
CGC-00.«44.43//0001-« COMPANHIA AKR TA

RE-RATIFICAÇÃO DO AVISO DEEDITAL N* SGCT.C-3129-009/89
OBRAS.CIVIS E DE MONTAGEM NO

TÚNEL SANTA BARBARA
LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. (orna públicoque, retificando o Aviso publicado neste Jornal em 13, 14 e 16de novembro de 1989, ficou adiada para o dia 04 de janeiro de1990, na mesma hora e local nele indicados, a entrega dos en-velopes lacrados de DOCUMENTAÇÃO e de PRQPOSTA paraa execução de obras civis e de montagem no TÚNEL SANTABARBARA no Município do Rio de Janeiro, RJ, o que importano correspondente adiamento do resultado da decisão para odia 11 de janeiro de 1990 na mesma hora e local, ficando ratifi-cadas as demais disposições nele contidas.

PT se esforça 
para vencer

o PRN no Triângulo Mineiro
UBERLÂNDIA, MG — A vitória conse^

guida por Fernando Collor de Mello no prós-
pero e conservador Triângulo Mineiro (eleteve 52% dos 800 mil votos, contra 14% de
Luís Inácio Lula da Silva), obrigou o PT a
intensificar sua campanha na região, na espe-
rança de perder de pouco no segundo turno,
para ajudar no resultado estadual. "Se atin-
girmos a média de 35% a 40% dos votos, vai
ser uma contribuição importante para a elei-
ção de Lula", raciocina um dos coordenado-
res da campanha da Frente Brasil Popular na
região, João Augusto Freitas, o Joca, de 27
anos.

Em Uberlândia, a principal cidade da re-
gião, com 450 mil habitantes e 202 mil eleito-
res, a diferença foi de 44% para Collor, contra
19% para Lula. Segundo o vice-presidente
local do PT, Gilberto Neves, cerca de mil
militantes estão fazendo o corpo a corpo para"virar o voto de Collor" no segundo turno."A disputa aqui será acirrada", avaliou o
ex-prefeito Zaire Rezende, presidente munici-
pai do PMDB, que "arregaçou as mangas" e
tem feito comícios em várias cidades em favor
de Lula.

ReversSo — O presidente do PSDB e
da Associação Uberlandense da Micro e Pe-
quena Empresa, Plínio Veloso Viana, também
se engajou completamente na campanha, aju-
dando a formar o Comitê Empresarial de
Apoio a Lula, para tentar vencer eventuais
resistências dos cerca de 10 mil pequenos e
micro empresários da cidade à candidatura da
Frente Brasil Popular. "Estamos trabalhan-
do, telefonando, visitando e fazendo reuniões.
O importante é divulgar", explicou Viana, queobservou estarem os pequenos empresários"distingüindo bem" as candidaturas. "Dá pa-ra reverter o quadro em Uberlândia", imagina
Viana.

— Apesar de o PT ter redobrado o traba-
lho, nossa posição aqui é tranqüila —, garan-tiu o presidente do PRN, empresário Milton
Fernandes Carneiro, de 56 anos. Ele acredita

que Collor "mantém a mesma proporção de
votos, talvez com melhorias". E arrisca núme-
ros: Collor terá 70% dos votos válidos em
Uberlândia e 65% considerando toda a Te-
gião. "O Triângulo vai ajudar a eleição de
Collor. Aqui, é totalmente o inverso", comen-
tou Carneiro, referindo-se às últimas pesqui-sas que indicam o avanço de Lula nas cidades
médias.

Zaire Rezende concorda com a atipicidade
das cidades da região. "A situação de Lula
aqui não é tão confortável quanto em outros
locais. O crescimento é mais lento", analisou.
O coordenador da campanha do PRN no
Triângulo e presidente do partido em Aragua-
ri, cafeicultor Luiz Alberto de Fátima Rodri-
gues, também garante que a tendência é de
Collor aumentar a vantagem do primeiro tur-
no, devendo chegar a 65% dos votos válidos.
Ele aponta casos extremos, como Centralina,
onde Collor teve 80% dos votos e, no mínimo,
repete a dose no segundo turno. Atentos, no
entanto, os militantes petistas têm-se dedicado
a percorrer as cidades menores, para tentar
corroer os confortáveis índices do adversário.

Dúvidas — Rodrigues admite índices
menores apenas em Uberlândia e Uberaba, as
duas cidades maiores, onde estima que seu
candidato vai ter 55% dos votos. "Mesmo
nelas, a vitória ainda é tranqüila, apesar do
índice de votação do PT ser maior", analisou
Rodrigues. Mas, nas ruas de Uberlândia, o
efeito do crescimento da candidatura petista,nos últimos dias, traz um clima de incerteza
quanto ao resultado. O barbeiro Oramar Pes-
soa Mascarenhas, de 25 anos, que votou em
Guilherme Afif Domingos (PL) e agora está
com Collor, porque gosta "é da direita", está
desanimado: "Lula ganha em Uberlândia.
Collor foi fraco no debate", diz. Outra adepta
de Collor, a vendedora ambulante Suzana
Francisca de Souza, também está assustada:"Sei que meu candidato vai perder", lamen-
tou.

Collor é majoritário em Araguari
ARAGUARI, MG - Os esforços dos mili-

tantes da Frente Brasil Popular (PC do B,
PSB e PT), para tentar abalar a confortável
situação de Fernando Collor de Mello no
Triângulo Mineiro não estão dando muita
sorte neste centro cafeicultor de 130 mil habi-
tantes e 60 mil eleitores, segundo admitiu o
próprio coordenador da campanha, João Au-
gusto Freitas, o Joca, de 27 anos. "A situação
é ruim. Não conseguimos nos organizar e
fazer um trabalho que revertesse a situação",
disse Joca.

No primeiro turno, Collor teve 52,6% dos
votos de Araguari, enquanto Luis Inácio Lula
da Silva ficou em terceiro lugar, com 9.6%.
Joca espera que apenas 20% do eleitorado
local vote em Lula no segundo turno, apesar
de o coordenador da campanha do PRN no
Triângulo e presidente do partido em Aragua-
ri, Luiz Alberto de Fátima Rodrigues, calcu-
lar que Lula vai conseguir 30% dos votos.

— A militãncia do PT está muito ativa.
Faz corpo a corpo direto — comentou Rodri-
gues, que disse não conseguir compreender
por que o eleitorado pobre da cidade vota em
Collor, e não cm Lula. "É um fenômeno
inexplicável. Collor conseguiu passar por ci-
ma e atingir o eleitorado lá na base, com seu
discurso. Foi ele que alcançou o eleitorado",
afirmou o coordenador do PRN.

Comunismo — Luiz Rodrigues, presi-

dente da Cooperativa de Cafeicultores do
Triângulo Mineiro, entende que, nesta elei-
ção, as novidades foram Collor e Lula. "Co-
mo aqui é região conservadora, a tendência é
Collor ter uma aceitação maior", diz ele, quenão considera o medo do comuniosmo como
fator de rejeição ao candidato petista. Disso
discorda o presidente do PRN de Uberlândia,
empresário Milton Fernandes Carneiro: "O
Triângulo tem medo do comunismo. Gosta-
mos de trabalhar com liberdade".

O medo do comunismo e da esquerda
aparece na justificativa do voto a Collor de
moradores de Araguari. "Não sou comunis-
ta", diz o motorista Rodolfo Santiago, de 74
anos. "Vou votar em Collor, senão trazem os
tijolos de Berlim para o Brasil", afirmou o
aposentado Oswaldo Franco, de 61 anos. A
empresária Leda Moema de Mello, de 35
anos, queria era Paulo Maluf, mas votou em
Cóllor, para evitar que dois candidatos de
esquerda chegassem ao segundo turno.

Há na cidade até quem aposte que Lula
não ganha em nenhuma urna. E, aproveitan-
do a coincidência do nome do candidato do
PT com o do prefeito Wanderley Inácio, do
PDS, que apoiou Guilherme Afif no primeiro
turno e está com prestigio abalado, corre em
Araguari uma piada maldosa: "Dois Inácios
eu não agüento", brincam as pessoas.
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Campanha de casa em casa

Ex-prefeito usa

popularidade para
dar apoio ao PRN

PRUDENTE 
DE MORAIS, MG

— Reconhecido por técnicos em
desenvolvimento urbano do Brasil pelo
exemplo de administração comunitária
cm que transformou este pequeno mu-
nicipio de 12 mil habitantes, o ex-pre-
feito José da Silveira Brandão, uni cx-

sargento da Polícia Militar de Minas
Gerais, assumiu o papel de principal
cabo eleitoral do candidato Fernando
Collor de Mello (PRN). "Se eu dou,
posso pedir. Tem muito político que
não dá e pede", resumiu o popular
sargento Brandão, que vem unindo "s
resultados de suas obras assistências
para pedir votos em favor do ex-gover-
nador de Alagoas.

Com a mesma determinação de
unia pessoa que nunca freqüentou uma
escola formal, foi alfabetizada somente

aos 20 anos e acabou criando uma
nova concepção de alfabetização, res-
ponsável pela redução a níveis mínimos
do índice de analfabetos na sua cidade,
o sargento Brandão, 46 anos, parte de
casa em casa na tarefa de pedir votos
para seu candidato. "O projeto de go-
verno do Collor é melhor e ele é menos
radical do que o Lula", afirma o ex-

—prefeito.
Outro mandato — Trabalhan-

do com criatividade e dando prioridade
;i "clientela marginalizada", o sargento
Brandão melhorou a situação nas áreas
de habitação, educação, saúde e em-
prego. Deu alimentação para crianças,

atendimento médico e cursos profissio-
nalizantes, além de opções de lazer.
Para convencer os cerca de 4 mil eleito-
res de Prudente de Morais, a 65 quilò-
metros de Belo Horizonte, o sargento
Brandão difunde o medo de que a elei-
çâo de Lula possa prejudicar a conti-
nuidade da política municipal de admi-
nistração participativa.— O Lula não vai ter pulso parasegurar o Brasil e, certamente, não te-
remos as mesmas condições e os mes-
mos recursos para tocar nossos proje-
tos — comentou o sargento Brandão,
que planeja voltar à prefeitura. "Sc o
povo achar que eu sou a melhor opção,

não vejo por que não me candidatar."
No primeiro turno, a diferença em

favor de Collor foi de 473 votos. O
candidato do PRN recebeu 1.392 votos
contra 919 dados a Luís Inácio Lula da
Silva. "O apoio do Brandão é funda-
mental. Ele tem um peso muito maior
do que o prefeito (Milton Luís Saraiva,
PMDB)", afirma o presidente da co-
missão provisória do PRN, Luís Cláu-
dio Martins Neves, um dos cinco ve-
readores do partido na cidade.

Maioria — Dos nove integrantes
da Câmara Municipal o PRN tem o
apoio de sete, já dois vereadores do
PDC também aderiram a Collor. Os

outros dois trabalham por Lula. O sar-
gento Brandão chega a prever que Col-
lor de Mello terá 2.500 votos na sua
cidade."Aqui eu acho que o Collor deverá
ganhar", concorda o vigário local, pa-
dre Pedro van Dvorn, que garante
manter uma posição de neutralidade.
Holandês de nascimento e há 31 anos
como pároco da cidade, depois de uma
experiência de 16 anos na Amazônia,
padre Pedro testemunha a "melhoria
nas condições de vida" em Prudente de
Morais, após a administração do sar-
gento Brandão, que deixou seu cargo
no ano passado.
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PRN mineiro realiza sob tensão o comício de Collor
{
í BELO HORIZONTE - Sob uma uma chuva
fina, o showmicio de encerramento da candidatura
Fernando Collor de Melo (PRN), ontem à noite, na
praça da Rodoviária, nesta capital, reuniu 30 mil
pessoas, segundo cáculos oficiais, e 15 mil, de
acordo com a Polícia Militar, avaliações feitas às
Ç0h30m, na hora prevista para a chegada do ex-go-"ivemailor de Alagoas. i\a noite amei ioi, u iumiíuu
'do adversário Luís Inácio Lula da Silva (PT) jun-
tou 175 mil pessoas, de acordo com os organizado-
Ves, e 75 mil, para a PM, na Praça da Estação.
! Para o showmicio, foram anunciadas as presen-
ças de Milionário e Zé Rico, Xitàozinho e Xororó,
JVando e dos conjuntos Chiclete com Banana e
f asanova. Um petista i|ue gritava slogans pró-Lula
foi preso e encaminhado à Polícia Federal. A PM
fcz constantes vistorias entre o público, para detec-

ftar a presença dc petistas - um deles foi convidado a
íse retirar e o fez. A ordem do major G. Bicalho, que
Comandava um destacamento de 300 homens, era
Jião deixar grupos adversários se aproximar do
gshowmicio.k Faixas no edifício da Mcsbla a favor do candi-
^lato da Frente Brasil Popular foram vaiadas, com
jjuilavrõcs. Comparado ao comicio de Lula, a ani-
Jiilação era pequena, com grupos dispersos entoan-
ido palavras-de-ordem como um, dois, três, quatro,
Icinco mil/queremos Collor presidente do Brasil. Ha-
*via bandeiras apenas próximo ao palanque.Uma série de boatos correram esta capital
•criando clima de expectativa para a concentração,
4como o não comparecericimento dc Collor. O mais
^insistente rumor era o de que um atentado estaria
Atendo tramado contra Collor. Segundo a direção
estadual do PT, que deu crédito a esta última

'versão, o atentado seria uma armadilha preparada
pelp próprio PRN, para jogar a culpa sobre os

»petistas.
: A deputada estadual Sandra Starling e o verea-
t dor Rogério Corrêa, do PT. chegaram a procurar o
í comando da Policia Militar para pedir a adoção dc
í medidas preventivas contra o possível atentado.
í Entregaram um requerimento solicitando a realiza-
jçào de uma varredura no centro de Belo Horizonte,

especialmente na Praça da Rodoviária, local mar-
^cado para o comicio de Collor. Nada dc prático> conseguiu, mesmo porque a atribuição de desarmar
\bombas é da Delegacia de Armas. Munições e
i Explosivos, da Policia Civil, que não foi procurada,
i Mas o PT marcou posição, procurando livrar-se de
[ culpa sobre qualquer incidente.
J A deputada Sandra Starling na verdade seguia
(orientação da executiva nacional do PT ao procu-
•; rar formalmente a polícia horas antes da chegada

Collor à cidade. Durante todo o dia lideranças
' petistas se movimentaram dando entrevistas a
Jerpissoras de rádio e televisão sempre insistindo na
; hipótese de que algum tipo de violência se desenca-

¦ dearia no comicio de encerramento da campanha
ide-Collor c que ela seria provocada por seus pró-
jprios partidários, num lance final do candidato do
i PRN para emocionar a opinião pública às vesperas
ída eleição e reverter o crescimento de Lula.
( O primeiro boato de que se preparava um aten-
' tado contra Collor em Belo Horizonte apareceu
J segunda-feira passada. Segundo a deputada Sandra
.Starling, um telefonema anônimo avisou-a no seu
|gabinete da "armadilha" preparada pelo PRN. Por
i$er anônimo, ela não deu crédito, mas a mesma
história foi contada horas depois pelo integrante da

rcxecutiva regional do PSDB. Sérgio Vasconcelos,
{ que a teria ouvido de "uma fonte séria", segundo o
1 secretário geral do partido em Minas. Antônio1 Faria. Anteontem, representantes da Frente Brasil' Popular curiosamente, procuraram o TRE para.
! pedir segurança para o comício de Collor.
| A essa altura, segundo Sandra Starling, a boa-

taria já tinha chegado a São Paulo. A mesma
: versão de que Collor sofreria em Belo Horizonte
i um atentado simulado teria sido contada a mem-' bros da executiva nacional do PT, que telefonaram

para a executiva estadual mineira orientando-a que
1 formalizasse à policia um pedido de investigação e

providências preventivas contra qualquer violência.
1 Ao mesmo tempo orientou seus militantes para se

¦ i manterem distantes do local do comício.

Belo Horizonte — Aarão Octavianl

Sob chuva fina, o comício foi marcado por boatos sobre um atentado

PM tira petistas do 
'showmicio'

BELO HORIZONTE — A Polícia Militar
dissolveu um aglomerado de cerca de 100 pessoas
que gritavam slogans pró-Lula próximo ao local
onde se realizava o showmicio de encerramento
da candidatura de Fernando Collor de Melo
(PRN), ontem à noite nesta capital. Os partici-
pantes não portavam bandeiras, nem camisetas
do PT. mas muitos traziam broches da campanha
de Luis Inácio Lula da Silva."Os eleitores dc Lula não têm culpa de gostar
dos artistas que o Collor contratou para o comi-
cio", justificou Silvana Torres, de 22 anos. bilhe-
teira dc empresas de transporte. O microempresá-
rio João Chiodc, 36 anos. quase teve sua bandeira
de Collor tomada por eleitores dc Lula.

A estudante Maria Aparecida Punto Lara. 19
anos, denunciou que os cinco ônibus que levaram
simpatizantes da vizinha Lagoa Santa para Belo
Horizonte foram pagos pela prefeitura da cidade."Vim apenas para ver o cantor baiano Luiz Cal-
das, porque o Collor já conheci cm minha cida-
de", contou. Já o funcionário da Prefeitura dc
Bctim. também na região metropolitana, que
trouxe os três filhos, não se motivou pelo show:
"Vim mesmo ver o Collor", afirmou. A emprega-
da doméstica Naílda da Conceição Silva, 39 anos.

estava confiante em seu candidato: "Collor vai
vencer, vai ser bom. Lula não tem estudo e vai
perturbar tudo."

Policia — Cerca de 300 homens da Policia
Militar foram designados para garantir a segu-
rança do comicio do candidato Fernando Collor
de Mello. Segundo o coordenador-adjunto do
Comando de Policiamento da Capital (CPC), te-
nente PM Ezequiel Castilho, o acompanhamento
policial do comício foi semelhante ao realizado na
véspera para o do candidato Luis Inácio Lula da
Silva, na Praça da Estação. "O efetivo, porém,
não é fixo, uma vez que o CPC responde por uma
cidade inteira, e não apenas por um ato público",
explicou o oficial. O Comando do Corpo de
Bombeiros não foi chamado pela PM para o
comício dc Collor de Mello, segundo o sargento
Paulo Alves.

O chefe do Departamento de Investigações da
Secretaria dc Segurança Pública dc Minas Gerais.
Nilton Ribeiro, disse que não houve esquema
especial da Policia Civil para os dois comícios,
principalmente para o de ontem, porque 

"o clima
c tranqüilo na cidade". Os policiais civis perma-
ncceram de plantão nas delegacias em expediente
normal atentos a possíveis ocorrências.

Arcebispo elogia vivência de Lula

Dom Aloísio afirma

que a experiência do

metalúrgico será útil

FORTALEZA — O cardeal-arccbispo de
Fortaleza, Dom Aloísio Lorscheider, disse ontem
que o candidato Luís Inácio Lula da Silva "tem
uma vivência política e sindical que é muito
importante para o nosso pais".- Ele possui uma experiência econômica bas-
tante boa. adquirida na vivência da política sindi-
cal, em contato com os problemas dos trabalha-
dores, que são os problemas que afligem a
maioria da população do Brasil. Creio que ele
tem uma bagagem que pode ser muito útil se for
eleito presidente — disse Dom Aloísio.

Sobre Fernando Collor de Mello, Dom Aloi-
sio Lorscheider disse que sabe dele o que os meios
de comunicação conhecem. "O que deve ser exa-
minado para dar um voto consciente é se ele fez
em Alagoas um governo realmente à altura dos
tempos de hoje. Governar um pais, é claro, é
muito mais amplo do que governar Alagoas. A
experiência pesa. mas naturalmente depende de
como ele governou. Isto não foi bem esclarecido
na propaganda política. Faltou o essencial, que

para mim e dar conhecimento mais profundo da
capacidade das pessoas", afirmou.

Dom Aloisio Lorscheider condenou o voto
nulo e em branco como nào-participação no pro-
cesso eleitoral e criticou a propaganda que o
Movimento Cristão e Democrático lez no Ceara
no panfleto "Alerta aos católicos . tachando Lu-
la de "marxista e comunista".

- Hoje em dia o comunismo já era. Falar
nisso é anacrônico, um pouco ridículo, ingênuo,
simplório c até mesmo má fé bater nessa tecla.
Não é que eu não vá votar num candidato ou
noutro só porque tem essas acusações baratas e
superficiais, sem provas. Na nossa propaganda
política, faltou essa grandeza dc ânimo e de
personalidade para fazer sempre algo à altura da
dignidade humana - disse.

Para Dom Aloisio, a Igreja, como instituição,"tem a missão dc unificar as pessoas com Deus. e
a política partidária divide. Mas. como cidadãos,
os membros da Igreja podem participar. É um
direito pessoal que ninguém tira", acrescentou.
Segundo ele, "primeiro é preciso provar para
fazer a afirmação gratuita de que as Comunida-
des Eclesiais de Base estão com a candidatura
Collor ou Lula".
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Sarney decide assistindo

ao debate em quem 
votará

BRASÍLIA — O presidente José Sar-
-ney-deeidirá-hoje, após o debate entre os
dois candidatos à sucessão, de quem será
seu voto. A informação foi prestada on-
tem pelo secretário particular da Presi-
dência. Augusto Marzagão. Sarney en-
comendou uma pesquisa ao Ibope, ainda
na campanha do primeiro turno, na qual
ficou constatado que o presidente não
interferiu nem atrapalhou as eleições.
Nessa mesma pesquisa, cujo resultado
Marzagão não quis adiantar, os entre-
vistados consideram que as eleições pre-
sididas por Sarney foram as mais livres
do pais.

Segundo Augusto Marzagão, o presi-
dente Sarney não votará em branco, co-
mo chegou a cogitar anteriormente, por-
que 

"não daria esse exemplo para o
país". O presidente assistira ao debate
no Palácio da Alvorada e, de acordo
com os programas de governo apresen-
tados por cada um, decidirá o seu voto,"não importando nem mesmo com as
críticas recebidas durante o período de
campanha".

O secretário de Sarney disse que o
presidente aguarda o programa de hoje
para ouvir planos de governo e não mera
troca de acusações, como tem aconteci-
do até agora. Depois, a sua consciência
dirá em quem votar. A previsão de Mar-
zagão é de que Sarney não revele seu
voto, ao contrário do que fez no primei-
ro turno, quando anunciou que votou
em Aureliano Chaves. Isso não quer di-
zer, entretando, que haja uma decisão
definitiva sobre isso " 

porque ele é um
homem muito corajoso'.

Pesquisa - Sobre a pesquisa enco-
mendada ao Ibope pelo presidente Sar-
ney, após o primeiro turno das eleições,
Marzagão revelou apenas duas das per-
guntas feitas pelos entrevistadores. Uma
delas: "O 

presidente da República inter-
feriu ou está interferindo nas eleições?".
Responderam que não 53% das pessoas.

Sete por cento disseram que sim e 21%
acham que o presidente atrapalhou, en-
quanto 18% não soubcramUizer se hou-
ve ou não interferência.

Outra das muitas perguntas feitas aos
eleitores pelo Ibope, oe acordo com
Marzagão: "As eleições comandadas pe-
lo presidente Sarney foram as mais li-
vres?" Acharam que sim 65%, enquanto
245 consideram que foram iguais às an-
teriores e só 4% acham que foram me-
nos livres. Responderam que não sabem
45 entrevistados. O resultado global da
pesquisa, de acordo com Marzagão, só
será divulgado após o segundo turno.

Arquivo — 1°. 12.89

Sarney nega que vote em branco

Antecipação é golpe, diz Saulo
O ministro da Justiça, Saulo Ramos,

disse ontem que a votação agora de
uma emenda constitucional no Con-
gresso que tenha como objetivo ante-
cipar para 15 dc janeiro próximo a pos-
se do futuro presidente da República
poderá se transformar num golpe con-
tra o próprio presidente eleito. Segun-
do Saulo Ramos, o imenso número de
políticos frustrados com as candidatu-
ras de seus partidos no primeiro turno
eleitoral, como o PMDB. o PFL, o PDS
e o PSDB, poderia 

"muito bem" apro-
veitar a emenda para cnxertá-la com a
aprovação, também, do sistema parla-
mentarista de governo.

"Vocês 
já pensaram o que represen-

taria para o futuro presidente ter de se
deparar com o Ulvsses Guimarães co-
mo primeiro-ministro antes mesmo de
tomar posse no cargo?", indagou o mi-
nistro. Saulo Ramos observou também
que 

"quem conhece as malicias dos pro-
fissionais da política" existentes no Con-
gresso sabe perfeitamente que muitos
políticos não resistiriam à tentação de
aproveitar a oportunidade representada
pela emenda da antecipação do mandato

para encaixar e emplacar a troca do
sistema de governo.

Secundo o ministro da Justiça, não
c de Tioje que os políticos se aprovei-
tam das emendas que são discutidas e
votadas no Congresso para aprovarem
outras questões 

"de 
seus interesses di-

retos. Isto aconteceu, conforme lem-
brou, na emenda enviada em 1985 pelo
presidente José Sarney ao Congresso
propondo a instalação da Assembléia
Nacional Constituinte. A oportunida-
de foi aproveitada para a aprovação de
outras questões, entre as quais a que
concedia a anistia. "No caso de mexer
numa Constituição recém-inaugurada,
esta ameaça pode ser mais facilmente
concretizada, com os políticos aprovei-
tando para dar um passo político esper-
to", disse Saulo Ramos. Ele lembrou
que na emenda da Constituinte o presi-
dente Sarney propôs apenas três disposi-
tivos e ela acabou sendo aprovada pelo
Congresso com o total de 14 dispositi-
vos, muitos dos quais pouco tinham a
ver com o objetivo principal da instala-
ção, em 1987, da Assembléia Nacional
Constituinte.
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Collor pede 
ajuda divina ao encerrar campanha em Minas

¦*- Rolo Mnrl^nntft — Aarâo Octavlani
BELO HORIZONTE — Sob uma uma chuva

t fina o comício de encerramento da candidatura
' Fernando Collor de Melo (PRN), ontem à noite, na
; praça da Rodoviária, nesta capital, reuniu 30 mil
!'pessoas, segundo cáculos oficiais, e 15 mil, de
}acordo com i\ Policia Militar, avaliações feitas às
;20h30m. Na noite anterior, o comício de Luís
) Inácio Lula da Silva (PT) juntou 175 mil pessoas,
fde acordo com os organizadores, e 75 mil, para a
; PM. na Praça da Estação.~í O cancifdalo dó PR1n xircgou às 9h.it3 -ao Aero^
i porto da Pampulha, com duas horas e meia de
atraso, acompanhado da mulher Rosane e de dona

ÍSara Kubitschek. Foi recebido por seu candidato a
>vicc, Itamar Franco, c pela viee-governadora Júnia
"'Marise. Vinte minutos depois chegava ao palanque

da praça da Rodoviária, onde foi recebido por um
,/foguetório e sinais coloridos emitidos por um ca-
X nhão de laser. ,
t Apelo religioso — Depois dos discursos de
| dona Sara e de Itamar Franco, Fernando Collor de
j Mello falou durante 12 minutos. Conclamou seus
| partidários à mobilização, invocou o nome de
!: "Nosso Senhor Jesus Cristo" para ajudá-lo na
| - defesa da democracia" e disse ter escolhido Minas
? Gerais para encerrar sua campanha porque Minas

lembra a liberdade até em sua bandeira (que tem o
lema em latim Libertas quae sera tamen, extraído

I da bandeira dos Inconfidentes)."Não será agora que Minas e o Brasil vão
„ sucumbir à ditadura que nosso adversário quer
l implantar, ao regime de escravidão e servidão",'è disse o candidato. Referindo-se a seu adversário do
| PT, disse que "o outro candidato não assinou a
"Constituição porque ela é democrática e ele é tota-

litário".
Antes da chegada do candidato, apresentaram-

• se Milionário e Zé Rico, Xitãozinho e Xororó,
1 Vando e os conjuntos Chiclete com Banana e Casa-
; nova. Um petista que gritava slogans pró-Lula foi
' preso e encaminhado á Policia Federal. A PM fez
; constantes vistorias entre o público, para detectar a

presença de petistas — um deles foi convidado a se
í retirar e o fez. A ordem do major G. Bicalho, que
j comandava um destacamento de 300 homens, era
i não deixar grupos adversários se aproximar do'[ comício.
, Faixas no edifício da Mesbla a favor do candi-
í dato da Frente Brasil Popular foram vaiadas, com

palavrões. Comparado ao comício de Lula, a ani-
mação era pequena, com grupos dispersos entoan-
do palavras-de-ordem como "Um, dois três, quatro' cinco mil, queremos Collor presidente do Brasil".

: Havia bandeiras apenas próximo ao palanque.
í Armadilha — Vários boatos correram antes1 do comício, clima de expectativa para a concentra-' 

ção, como o não comparecericimento de Collor. O
! mais insistente rumor era o de que um atentado

estaria sendo tramado contra Collor. Segundo a
j djreção estadual do PT, que deu crédito a esta

: última versão, o atentado seria uma armadilha
j preparada pelo próprio PRN, para jogar a culpa
. sobre os petistas.
; 

! A deputada estadual Sandra Starling e o verea-
. dor Rogério Corrêa, do PT, chegaram a procurar o
; comando da Polícia Militar para pedir a adoção de
i medidas preventivas contra o possível atentado,
i Entregaram um requerimento solicitando a realiza-
1 çâo de uma varredura no Centro de Belo Horizon-
! te-, especialmente no marcado para o comício. Na-
i da de prático conseguiu, mesmo porque a
! atribuição de desarmar bombas é da Delegacia de
'-Armas, Munições e Explosivos, da Polícia Civil,

que não foi procurada. Mas o PT marcou posição,
j procurando livrar-se de culpa sobre qualquer inci-
; dente.

A deputada Sandra Starling, na verdade, seguia
orientação da executiva nacional do PT ao procu-

I rar formalmente a policia horas antes da chegada
de Collor á cidade. Durante todo o dia lideranças
petistas se movimentaram dando entrevistas a
emissoras de rádio e televisão, sempre insistindo na' hipótese de que algum tipo de violência se desenca-

I dearia no comício de encerramento da campanha
i de Collor e que ela seria provocada por seus pró-
! prios partidários, num lance final do candidato do
! PRN para emocionar a opinião pública às vesperas
! da eleição e reverter o crescimento de Lula, o que
! acabou não ocorrendo.

O primeiro boato de que se preparava um aten-
j tado contra Collor em Belo Horizonte apareceu
; segunda-feira passada. Segundo a deputada Sandra
\ Starling, um telefonema anônimo avisou-a no seu
i gabinete da "armadilha" preparada pelo PRN. Por
í ser anônimo, ela não deu crédito, mas a mesma

história foi contada horas depois pelo integrante da
i executiva regional do PSDB, Sérgio Vasconcelos,
! que a teria ouvido de "uma fonte séria", segundo o
; secretário-geral do partido em Minas, Antônio Fa-
! ria.

Belo Horizonte — AarSo Octavlanl
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Sob chuva fina, o comício foi marcado por boatos sobre um atentado

PM tira petistas
BELO HORIZONTE — A Policia Militar

dissolveu um aglomerado de cerca de 100 pessoas
que gritavam slogans pró-Lula próximo ao local
onde se realizava o showmicio de encerramento
da candidatura de Fernando Collor de Melo
(PRN). ontem à noite nesta capital. Os partici-
pantes não portavam bandeiras, nem camisetas
do PT. mas muitos traziam broches da campanha
de Luis Inácio Lula da Silva."Os eleitores de Lula não têm culpa de gostar
dos artistas que o Collor contratou para o comi-
cio", justificou Silvana Torres, de 22 anos, bilhe-
teira de empresas de transporte. O microemprcsá-
rio João Chiode. 36 anos, quase teve sua bandeira
de Collor tomada por eleitores de Lula.

A estudante Maria Aparecida Punto Lara, 19
anos. denunciou que os cinco ônibus que levaram
simpatizantes da vizinha Lagoa Santa para Belo
Horizonte foram pagos pela prefeitura da cidade.
"Vim apenas para ver o cantor baiano Luiz Cal-
das, porque o Collor já conheci em minha cida-
de", contou. Já o funcionário da Prefeitura de
Betim. também na região metropolitana, que
trouxe os três filhos, não se motivou pelo sliow:
"Vim mesmo ver o Collor". afirmou. A emprega-
da doméstica Nailda da Conceição Silva, 39 anos.

do 
'showmicio'

estava confiante em seu candidato: "Collor vai
vencer, vai ser bom. Lula não tem estudo e vai
perturbar tudo."

Policia — Cerca de 300 homens da Polícia
Militar foram designados para garantir a segu-
rança do comício do candidato Fernando Collor
de Mello. Segundo o coordenador-adjunto do
Comando de Policiamento da Capital (CPC), te-
nente PM Ezequiel Castilho, o acompanhamento
policial do comício foi semelhante ao realizado na
véspera para o do candidato Luis Inácio Lula da
Silva, na Praça da Estação. "O efetivo, porém,
não é fixo, uma vez que o CPC responde por uma
cidade inteira, e não apenas por um ato público",
explicou o oficial. O Comando do Corpo de
Bombeiros não foi chamado pela PM para o
comício de Collor de Mello, segundo o sargento
Paulo Alves.

O chefe do Departamento de Investigações da
Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais,
Nílton Ribeiro, disse que não houve esquema
especial da Polícia Civil para os dois comícios,
principalmente para o de ontem, porque 

"o clima
é tranqüilo na cidade". Os policiais civis perma-
neceram de plantão nas delegacias em expediente
normal atentos a possíveis ocorrências.

Arcebispo diz 
que 

vivência

de Lula será boa no 
governo

FORTALEZA — O cardeal arcebispo de
Fortaleza, Dom Aloísio Lorscheider, disse on-
tem que o candidato do PT Luiz Inácio Lula
da Silva "tem uma vivência política e sindical
que é muito importante para o nosso pais.
Ele possui uma experiência econômica bastan-
te boa, adquirida na vivência da política sindi-
cal em contato com os problemas dos traba-
lhadores, que são os problemas que afligem a
maioria da população do Brasil. Creio que ele
tem uma bagagem cjue pode ser muito útil se
for eleito presidente', declarou.

Sobre Fernando Collor de Mello, do PRN,
Dom Aloísio Lorscheider afirmou que sabe
dele o que os meios de comunicação conhecem.
"O 

que deve ser examinado para dar um voto
consciente é se ele fez em Alagoas um governo
realmente à altura dos tempos de hoje. Gover-
nar um país, é claro, é muito mais amplo do
que governar Alagoas. A experiência pesa, mas
naturalmente depende de como ele governou.
Isso não foi bem esclarecido na propaganda
política. Faltou o essencial, que para mim é dar
conhecimento mais profundo da capacidade
das pessoas", afirmou.

Dom Aloísio disse que não se deve vo-
tar nulo ou em branco, e criticou a propaganda
que o Movimento Cristão e Democrático fez
no Ceará, no panfleto 

"Alerta aos católi-
cos", tachando Lula de "marxista e comunis-
ta". Segundo o arcebispo, "hoje em dia o
comunismo já era. Falar nisso c anacrônico,
um pouco ridículo, ingênuo, simplório e até
mesmo má fc bater nessa tecla". Dom Aloísio
disse que não se deve votar num candidato
ou noutro só por causa dessas acusações
baratas e superficiais, sem provas. Na nossa
propaganda política, faltou essa grandeza de
animo e de personalidade para fazer sempre
algo à altura da dignidade humana", criti-
cou.

Para o arcebispo, a Igreja como insti-
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De 
'incendiário' 

a bombeiro

Tom agressivo faz

PT procurar antigo

desafeto: a polícia

tuição "tem a missão de unificar as pessoas
com Deus, e a política partidária divide. Mas
como cidadãos, os membros da Igreja po-
dem participar. E um direito pessoal que
ninguém tira', acrescentou. "Primeiro é preci-
so provar para fazer a afirmação gratuita
de que as Comunidades Eclesiais de Base
estão com a candidatura Collor ou Lula",
finalizou.

Marcelo Pontes

SÃO 
PAULO — O coordenador da

campanha de Luís Inácio Lula da
Silva, Wladimir Pomar, desligou o tele-
fone, olhou para as seis pessoas que ao
meio-dia de ontem estavam em sua sala,
no comitê da Vila Mariana, em São
Paulo, e, com um sorriso irônico, co-
mentou: "Quem diria, eu conversando
com essa intimidade com o delegado
Baltazar, da Polícia Federal". A cena
dá uma idéia do que estava ocorrendo
ali, n,o comando da campanha de Lula,
num dos seus dias mais nervosos.

Wladimir Pomar, um senhor de 53
anos, com uma cabeleira ainda vasta
cercando uma ameaça de calvície, es-
condia na aparência de homem pacato e
bondoso uma biografia de fazer arre-
piar o delegado Baltazar. Viveu 12 anos
na clandestinidade (1964/76), como mi-
litante do Partido Comunista do Brasil.
Foi torturado nas mãos do feroz dele-
gado Sérgio Fleury, ficou quase dois
anos preso. No telefonema para o dele-
gado Baltazar, Wladimir era mais do
que representante de um candidato com
chance de ganhar a eleição presidencial.
Era o principal bombeiro do PT, inte-
ressado em passar com antecedência á
polícia informações de distúrbios na re-
ta final da eleição, partidas, segundo
ele, de adeptos de Fernando Collor de
Mello.

A conversa telefônica comprovava
que o PT estava pisando em ovos, on-
tem. De saída, a denúncia da ex-namo-
rada de Lula, Miriam Cordeiro, tinha
batido no fígado da campanha e do
candidato. Qualquer assessor menos
graduado de Lula sabe que o romance
com Miriam, do qual nasceu á filha que
por mistura dos nomes do casal se cha-
ma Luriam, hoje com 15 anos. é o
assunto mais delicado de sua vida.

Principalmente, porque a mulher de
Lula, Marisa. que o acompanha ultima-
mente em todos os atos de campanha,
não quer ouvir falar de Luriam. Mas o
maior medo que invadiu a alma dos
dirigentes do PT, o de que o petardo
desferido por Collor "tirasse Lula dos
eixos" — como disse um dos seus asses-
sores —, desnorteando-o à véspera do
debate decisivo de hoje na televisão,
dissipou-se nos bastidores do partido
quando se espalhou o tom da resposta
gravada de madrugada, considerado ao
mesmo tempo emocional e equilibrado.

O que àquela altura preocupava
Wladimir Pomar não era tanto a acusa-
ção da ex-namorada de Lula, mas o
risco de o tom agressivo da campanha
de Collor na televisão se transferir para
as ruas. Foi por isso que. invocando sua
boa relação com o diretor geral do De-
partamento de Policia Federal, delega-
do Romeu Tuma — há dias à sua dis-
posição para resolver qualquer
problema —. falou com intimidade com
o delegado que se identificou apenas
como Baltazar.

Pomar fez-lhe, então, duas denún-
cias. A de que "a turma do Collor está
montando uma surra na Miriam Cor-
deiro para depois culpar o PT". E a de
que 

"a empregada da mãe do humorista
Bussunda, da TV Pirata, tem um namo-
rado chamado Bonfim que recebeu
NCzS 1.000 do pessoal do Collor para
usar camisa do PT e queimar a bandeira

do Brasil no comício da Candelária". E
deu ao delegado o número do telefone
da mãe de Bussunda.

Por mais absurdas que possam pare-
cer as denúncias que surgem no comitê
do PT, elas são tratadas com ar de
muita seriedade. Ontem,"petistas cm-va- -
rias cidades do pais passaram o dia
espalhando a versão de que Collor pre-
parara contra si mesmo um atentado,
durante o comício em Belo Horizonte.
O delegado Baltazar ajuda: sugere que
Pomar leve a jornalista Maria Helena
Barros do Amaral á Polícia Federal
para prestar depoimento e caracterizar
como crime eleitoral a denúncia de que
Mirim teria recebido NCzS 200 mií da
campanha de Collor.

Antes de falar com a Polícia Fede-
ral, Pomar pediu aos dirigentes do PT
no Rio que também procurassem a po-
lícia de lá, para se antecipar na denún-
cia de supostas tentativas de tumulto.
E, para não dizer que só pensa nisso,
teve a lembrança de extrair das fichi-
nhas em que passa o dia anotando os
problemas da campanha uma preocu-
pação bizarra: "Olha. o Moreira Fran-
co não pode chegar nem perto do pa-
Ianque". Como seu interlocutor não
deu tanta importância a isso, insistiu:"Não é óbvio não, você tem que se
certificar de que ele não vai".

Pomar gosta de citar um caso ocor-
rido em Botucatu (SP) como exemplo
de que ao antecipar-se aos fatos, con-
tribui para evitar danos à campanha
petista. Segundo ele, a campanha de
Collor desembarcou dois ônibus cheios
de gente com camisa de Lula em um
bairro da cidade para instigar a popu-
lação a impedir que o candidato do
PRN fizesse um comício ali. O PT foi
não só à polícia, mas também ao juiz
eleitoral e às rádios para acusar a ale-
gada manobra.

É por isso que a seção do comitê que
tem mais trabalhado nesses dias é o
departamento jurídico. Ontem, por
exemplo, além da acusação da ex-na-
morada, tirava o sossego dos advoga-
dos uma denúncia de que a campanha
de Collor lançaria oui-doors associando
Lula a Hitler.

Podem parecer fantasiosas essas his-
tórias. Mas é curioso observar como
um partido que por volta de março o
partido vivia sob a acusação de querer
incendiar o pais, com grevismo irres-
ponsável — lembram-se dos encapuça-
dos da CUT que invadiram a Mannes-
mann, em Minas? — agora busca o
papel de quem pretende manter a or-
dem e elevar o nível da campanha. Na-
turalmente, porque se sente perto de
ganhar a eleição.

O clima de "já ganhou" percorre as
salas apertadas e calorentas do princi-
pai comitê de Lula. Contê-lo até do-
mingo, dia da eleição, é outra preocu-
pação de Pomar. Repreendido por
estar antecipando a vitória, o cientista
político Francisco Weffort afirmou:"Não tem jeito. Pomar, nem que a
gente tome um banho bem frio, comece
a analisar com isenção as pesquisas, dá
para acreditar que o resultado será di-
ferente".

O perigo que nem o susto dado pela
ex-namorada de Lula ajudou a lembrar
foi que os ataques de Collor produzi-
ram um fato incontestável: Lula, o levar
a filha para a TV, ficou na defesa. Sua
habilidade, testada na composição de
uma aliança de esquerda até há pouco
considerada improvável, tem agora de
fazer uma mágica: tornar as denúncias
danosas ao próprio Collor.

ministério da aeronáutica
COMANDO GERAL DO PESSOAL

DIRETORIA DE INTENDÊNC1A
SUBDIRETORtA DE PROVISÕES

AVISO
CONCORRÊNCIA HP 03/SDP/89

OBJETO: Fornecimento de Teddos. 
RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Dia 05
de Janeiro de 1990, às 08:00 Hs.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 10 de Janeiro de 1990, as
09:00 Hs.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA-GERAL

COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO
E TREINAMENTO

AVISO N° 02/89

A Câmara dos Deputados fará realizar CONCURSO PÚBLICO
para os cargos de ASSESSOR LEGISLATIVO E ASSESSOR
DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, cujo Edi-
tal de abertura foi publicado no Diário Oficial da União do dia
04/12/89, Seção I. página 22.287. Escolaridade: Nível
Superior completo. Número de Vagas: 75 (setenta e cinco)
distribuídas entre 20 Áreas de Seleção. Inscrições: de 08 a
30/01/90, nos dias úteis, nas agências da Caixa Econômica
Federal em todo o Distrito Federal. Valor da Taxe de Inseri-
çâo: 70 BTNs (de 08 a 19/01/90) e 80 BTNs (de 22 a
30/01/90). Local de Realização das Provas: Brasília —
DF. O Processo Seletivo compreenderá as seguintes etapas: 1a
•tapa (Eliminatória) — Provas Objetivas: Língua Portu-
guesa e Específica Objetiva da Área de Seleção;_Prove Sub-
jetiva: Especifica Discursiva da Area de Seleção. 2" etapa
(Clessificatória) — Provas Objetivas: Legislação da Ca-
mara dos Deputados; Língua Estrangeira (Alemão, Francês,
Inglês ou Italiano) e Exame de Títulos.

Brasília, 14 de dezembro de 1989.
MARIALBA MESQUITA DA FONSECA

Diretora da Coordenação de Seleção e Treinamento
CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Belo Horizonte entusiasma o PT

Comício e resultado de

pesquisa levam partido
a apostar na vitória

Lúcia Helena Gazolla

B 
ELO HORIZONTE — Estimulado peio
resultado positivo do comido de terça-fei-

ra, o PT de Belo Horizonte festeja, a cin-
co dias da eleição, o que considera uma vitória
formidável dc Luís Inácio Lula da Silvu, fruto
de uma implantação sólida na capital e de uma
aliança pioneira e espontânea com outros par-
tidos, para o segundo turno, antes mesmo da
definição dos diretórios nacionais.

Os organizadores anunciaram no, cálculo
final, a presença de 170 mil pessoas, contra 75
mil avaliados pela Policia Militar. Mais impor-
tante que a questão numérica foi a disposição
dos participantes cm ficar quatro horas sob a
chuva que castigou Belo Horizonte durante to-
do o dia.

A disposição de voto em Lula é confirmada
por pesquisa do instituto mineiro Sensus, reali-
zada nos dias 8 e 9, com 1.000 entrevistados.
Dos eleitores da capital, 67.5% querem ver, na
Presidência da República, o candidato Lula,
contra apenas 22,5% que preferem Fernando
Collor, do PRN.

A expressiva preferência por Lula ê um fe-
nòmeno generalizado que se manifesta cm todas
as faixa etárias, cm todos os segmentos de
escolaridade e de renda, em todas as zonas
residenciais e na divisão da população por sexo.
Os adolescentes, de 16 e 17 anos, são os que
darão mais votos ao candidato petista (84.2%),
contra apenas 14,5% para Collor. Já os maiores
de 50 anos são os que menos apoiam Lula:
55.8% votarão em Lula, mas 30,7% estarão
com Collor, representando o melhor percen-
tual obtido por ele na pesquisa.

Cansaço — Na divisão por sexo, o candi-
dato petista também sai na frente, com a prefe-
rência de 70,7% dos homens e 64,5% das mu-
lheres. enquanto apenas 21,4% dos homens e
23,5% das mulheres optarão por Collor. Em
todas as zonas residenciais o preferido é tam-
bém Lula, com resultados sempre superiores a
65%. Até mesmo no bairro de eleitorado mais
tradicional da capital, a Cidade Nova — loca-
lizado na zona nordeste e que abriga moradores
de classe média e média alta, vindos do inte-
rior — o percentual de Lula surpreende: são
71.2% contra 21,2% para Fernando Collor.

Os cruzamentos dos resultados por escolari-
dade e faixa de renda, favoráveis ao candidato
da Frente Brasil Popular, demonstram o "can-

saço da sociedade com a elite e a esquerdização
do eleitorado", segundo o diretor da Sensus,
Ricardo Guedes, que é doutor em ciência politi-

Belo Horizonte — Waldemar Sabino
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Lula discursou sob chuva anteontem e depois trocou de camisa

ca pela Universidade de Chicago, nos Estados
Unidos. Ele explicou que este fenômeno atingiu
em cheio a classe média, como mostram os
resultados: Lula obtém boa vantagem entre os
analfabetos e de curso primário (63,3% contra
26,4% pró-Collor) e os de curso superior
(61,6% contra 20,9%). Mas, sua performance
é ainda melhor entre os de curso ginasial (76%
contra 16,7%) e colegial (69,1% contra 21%),
segmento em que se situa o grosso da classe
média. Também nos cruzamentos por faixa de
renda, evidencia-se a esquerdização da socieda-
de, segundo Guedes — Collor obteve seu me-
lhor resultado (25,5%) no segmento que ganha
acima de 20 salários. Mas, mesmo ai, Lula
ganha de longe, com 64,7% das prefcrèn-
cias, c chega a 71%, contra apenas 19,3% pró-
Collor, na faixa de cinco a 10 salários.

Otimismo — 'No segundo turno vamos
ultrapassar 70% no Barreiro", prevê o depu-
tado estadual Nilmário Miranda, bem votado
na região. O PT quer manter a votação dc
Collor estanque em 13%, mas considera que ela
poderá aumentar um pouco. Outra região onde
Lula teve votação expressiva foi a leste, com
36% dos votos, um setor tradicionalmente con-
servador, formado por uma classe média oriun-
da do interior do estado.

Para vencer também na região centro, redu-
to tucano, o PT conta agora com apoio do
prefeito Pimenta da Veiga. Na alegre manifesta-
ção de sexta-feira, quando 15 mil pessoas deram
um abraço na Avenida do Contorno, que mar-
geia o Centro da cidade, a união das bases petis-
tas e tucanas foi comprovada.

Petistas buscam

voto por telefone
A corrente telefônica foi reativada pelo dire-

tório municipal do Partido dos Trabalhadores
de ltabira (a 108 quilômetros de Belo Horizon-
te), na fase final da campanha eleitoral. Os mi-
litantes do PT que dispõem de telefone foram
orientados a ligar para outros cinco, pedindo
que telefonem, pelo menos, para três pessoas a
fim dc convencê-las a votar cm Luis Inácio Lula
da Silva. F. assim por diante."Quem completar a corrente ganha um pre-
sente: ajuda a garantir o Lula na presidência",
brinca Jackson Tavares, presidente do diretório
do PT cm ltabira. Amparado por uma campa-
nha semelhante, Jackson ficou cm segundo lu-
gar na eleição para prefeito em novembro do
ano passado. Na época, por meio de uma cor-
rente idealizada pela massagista lnês Quirina de
Almeida, filiada ao PT há menos de dois
anos, os militantes telefonavam para centenas
de pessoas convidando-as a comparecerem aos
comícios dc Tavares. ltabira tem 120 mil liabi-
tantes e 53 mil eleitores. Lula obteve, no primei-
ro turno, 22 mil votos contra 8 mil conferidos a
Collor de Mello.

Os petistas, ao ligarem para eleitores não
ligados ao PT, indagam por que candidato vão
optar. Quando a resposta for Fernando Collor
de Mello, devem tentar reverter o voto para Lu-
la. "Depois de perguntarmos em quem a pessoa
está votando, tentamos discutir as razões do
voto. Se for Collor, a recomendação é para que
seja feito um esforço para mudar o voto. Afinal,
um voto a menos para Collor significa dois
votos para Lula", diz o presidente do diretório
do PT.

Apartamentos MIAMI Residências

Investimentos Imobiliários na Flórida

L s c ^associados
Av. Alm. Barroso, 90-Gr 1118 — Tel.: (021 )240-l 663 — RIO

"ASSOCIADOS A INTEGRAL INVESTMENTS INC."
MIAMI —FLORIDA.

Aero-Teto® Zetaflex
A cobertura que abre e fecha.

E a maior
linha de toldos,
abrigos e coberturas.
Orçamentos em sua casa
sem compromisso.

Gronde Rio
fone: 201-1822

tiposiçoo e Vendas
R. Barão do (3om Retiro, 932

Interior e Outros Estados
(011) 800-1575 DDD GRÁTIS

DE UM TIRO CERTO

Vá à Casa

]\Fioac

Rua da Quitanda, 23 - Tel.: 221-2361

M

T5-Carabina Rossi, Puma, 10 tiros,
calibre 38, DE: 2.900, POR: 1.820,

Pistola cal. 380,
12 tiros, DE:
9.900, POR:

7.620,
Revólver Rossi, mod. 27, 5 tiros,
calibre 38, DE: 2.400, POR: 1.590,

CARTUCHOS IMPORTADOS DUPERIAL
Calibre 12 (cx. c/ 25 unidades) DE: 480, POR: 298,

CARTUCHOS CBC (SUPER PROMOÇÃO)
Calibres: 16, 20, 28 e 32 (cx. c/25 unidades) DE: 450, POR: 300,
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CONSÓRCIO 
NACIONAL

BRASTEMP VOCÊ ENTRA

E SEU BRASTEMP SALI

Escolha o produto Brastemp

que você quer: geladeira,
freezer, fogão, lavalouça,
forno microondas, secadora,
lavadora. Agora, entre no
Consórcio Nacional Brastemp.
Você paga uma prestação
mínima, sem juros. E, dentro
de 12 ou 25 meses, de acordo
com o plano, recebe o
aparelho que escolheu. É
simples. Mas só porque ele é
o único consórcio que tem
a garantia da Brastemp.
Você sabe, quando a
Brastemp garante, você pode
ficar descansado.
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Vendas:
Av. Rio Branco, 245 - 29'.' andar

Tels.: 240-0542 e 262-7845
Rio dc Janeiro
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Decisão Inadiável

APctrobrás 
passa pela maior crise da sua his-

tória, com a sua própria sobrevivência
ameaçada por crescente déficit financeiro. O pre-
juízo resulta da crônica defasagem dos preços dos
derivados do petróleo em relação aos custos de
importação, produção e refino da matéria-prima,
devido à política oficial de conter artificialmente
a inflação.

Como a inflação continua em marcha acele-
rada, a estratégia de compressão dos preços e
tarifas das empresas estatais só produziu a pró-
pria deterioração financeira dessas empresas. A
Petrobrás foi criada em 1953 para gerir o mono-
pólio do petróleo numa decisão histórica do Con-
gresso. A própria UDN, que desempenhava o
papel de oposição, apesar de seu forte conteúdo
liberal, foi parte importante na elaboração de
substitutivo ao projeto enviado pelo Executivo ao
Congresso.

O JORNAL DO BRASIL teve posição crítica
em relação ao monopólio, por entender que não
favorecia a busca da verdadeira eficiência que se
encontra na livre competição das economias de
mercado. Mas a própria Petrobrás se fez merece-
dora do reconhecimento pelo esforço de aumen-
tar a exploração e a prospecção em terra c na
plataforma submarina. Ela atende hoje a mais de
60% das necessidades de petróleo do país.

Empresa reconhecida internacionalmente, a
Petrobrás é vítima, no entanto, dos males do regi-
me de monopólio. Órgãos dos mais variados mi-
nistérios, com naturais conflitos de interesse, ar-
bitram as receitas e as despesas da companhia e
tiram-lhe toda a possibilidade de autonomia, rca-
firmada pela manutenção, na Constituinte, da ge-
rência do monopólio estatal do petróleo a cargo
da Petrobrás.

Os preços dos derivados de petróleo não po-
dem continuar com a defasagem que apresentam.
Nenhuma empresa, estatal ou privada, sobrevive
com os preços de venda de seus produtos compri-
midos em mais de 50% em relação aos custos das
matérias-primas, principalmente quando se vê
forçada a recorrer a empréstimos bancários. Nas
atuais circunstâncias, seria um suicídio financei-
ro.

O caso da Petrobrás, no entanto, vai além:
por lei, o preço do petróleo produzido interna-
mente deve ser equiparado ao do mercado inter-

nacional (foi assim, rigorosamente, de 1954 a
1966, com a nova legislação desse ano aperfei-
çoando a fórmula de remuneração dos seus pro-
dutos mas mantendo a filosofia). Na nova Repú-
blica tudo isso foi esquecido em nome do
combate à inflação. Já em 1985, na gestão Fran-
cisco Dornelles no Ministério da Fazenda, os
preços foram contidos artificialmente. Nem por
isso a inflação deixou de subir e pesar nos custos
da própria Petrobrás. De ano para ano, a situa-
ção só se agravou. Este ano, por exemplo, a
Petrobrás recebeu pelo petróleo produzido no
país menos cinco dólares do que custou o produ-
to importado da Arábia Saudita. O prejuízo
da diferença foi coberto pela empresa.

Só em dívidas de outras empresas estatais, a
Petrobrás tem a receber USS 585 milhões. Os
largos subsídios concedidos aos usineiros benefi-
ciários do Proálcool acrescentam mais de USS
230 milhões no déficit de caixa da empresa, que
chega a mais de USS 1 bilhão atualmente. Todos
sabem que o país passa por seriíssimas dificulda-
des financeiras, embora o reajuste de mais de
200% para o funcionalismo público possa pare- •
cer o sinal exterior de um Tesouro rico e supera-
vitário.

A recuperação financeira da Petrobrás é vital
para o Brasil, como ficou claro no fracasso do
Proálcool. Este é um programa que precisa ser
totalmente redimensionado, com o término dos
escandalosos subsídios aos usineiros e montado-
ras, passando os preços a flutuar ao sabor do
mercado. Os investimentos cm exploração e pros-
pecçào de petróleo estão sendo desativados pela
Petrobrás por falta de recursos, situação que põe
o país sob a ameaça de ficar não apenas sem
álcool, mas, também, sem gasolina, óleo diesel,
gás de bujão e outros derivados. Não se pode
brincar com o futuro da Petrobrás e da energia no
Brasil.

A Petrobrás corre riscos e com ela o monopó-
lio. O Brasil deve definir rapidamente se quer a
continuidade de ambos. O que não pode conti-
nuar é a falta de identidade que se instalou na
nova República. Legalmente, trata-se de empresa
de economia mista, com controle majoritário da
União. Mas os atos administrativos da União
têm produzido o estranho resultado de prejudicar
o próprio controlador.

Exame de Consciência

Era 
perfeitamente dispensável baixar o nível

da campanha para chegar ao eleitor. Quem
ainda não se decidiu, não se deixará convencer
por um candidato que troca a linha da argumen-
tação política pela invasão do que o adversário
tem de mais pessoal: a sua vida privada. O candi-
dato do PRN resolveu enfrentar a rápida modifi-
cação das preferências reveladas nas pesquisas
finais com uma agressão ao eleitor.

Um candidato a presidente da República não
é um cidadão imune à devassa do que diga respei-
to ao exercício da atividade pública. Pode e deve
ter previamente vasculhada a sua vida pregressa,
com o julgamento político dos seus atos e o
debate das idéias e propostas de governo. É esta a
finalidade das campanhas eleitorais: expor os
candidatos aos cidadãos, assegurando-lhes o di-
reito de defesa. Na pessoa e na vida de um
candidato, no entanto, há uma área que ninguém
pode invadir. A família do candidato não pode
ser objeto de invasão e julgamento.

A 48 horas do seu encerramento, a campanha
eleitoral foi truncada pela invasão da vida priva-
da de Luís Inácio Lula da Silva. Na moldura de
uma exploração sensacionalista incompatível
com a eleição do presidente da República, o
abuso de confiança desrespeitou os cidadãos — e
não apenas os eleitores do candidato do PT —
pela intenção de consumar a afronta.

A democracia é compatível com o exame da
vida pregressa dos candidatos. Não, entretanto, o
que se esgota no plano pessoal e familiar do
candidato. Não foi evidentemente para escoar
matéria pessoal, em tom de escândalo, que o
Congresso criou todas as limitações á liberdade
de propaganda política e instituiu o programa
oficial como veículo para o eleitor conhecer os
candidatos. A concepção de um programa que
cancelou a liberdade dos candidatos se apresenta-
rem pelo rádio e a televisão, além de limitar
indevidamente o espaço dos jornais, pretendeu
servir aos cidadãos, mas acabou se tornando uma
arma para agressões mútuas dos candidatos.

O uso subalterno do programa eleitoral
apressa a condenação da forma que já havia
chamado a atenção por negar a finalidadee pre-
tendida na sua justificativa: o horário gratuito

(para os partidos e os candidatos) e obrigatório
(para o público e as emissoras) revelou-se na
eleição presidencial uma verdadeira mina para as
empresas produtoras. O horário pretendeu subs-
tituir a competição de despesas de propaganda
entre os candidatos. A gratuidade foi aprovada
pelos políticos em causa própria. A moralização
não passou de pretexto, porque apenas encobriu
com o anonimato as doações que não aparecem
nas prestações de contas. Sendo gratuito o pro-
grama, os cidadãos não atentam para os enormes
custos da produção nitidamente profissional que
se apossou das campanhas eleitorais.

Nada mais impedirá, depois da violência que
agrediu os espectadores com a revelação de episó-
dios da vida íntima (sem qualquer interesse públi-
co) de um candidato, que o reexame do programa
eleitoral reabra a questão da gratuidade e da obri-
gatoriedade. No fundo, são artifícios que apenas
limitam a liberdade de fazer campanhas políticas
com a receita de doações declaradas com fran-
queza e sem medo. Os recursos dos candidatos
são obtidos da própria sociedade a que pedirá
votos. Democracia é regime sem medo de voto e
da prestação de contas da receita e da despesa dos
candidatos.

O abuso deixou patente que a agressão foi
calculada. É impossível não estabelecer a relação
direta, de causa e efeito, entre a natureza oficial e
privilegiada do programa, e a afronta sem risco.
O patrocínio da impunidade ressalta com nitidez.
É inevitável passar imediatamente, depois da elei-
ção, ao exame objetivo da experiência no que ele
esconde de antidemocrático sob a pretensa igual-
dade de condições e exclusão do dinheiro na
propaganda política. Gastaram-se fortunas por
trás do biombo armado com a falsa gratuidade.

Outra questão está, porém, embutida no
equívoco: os encarregados de reemanixar a expe-
riência serão os autores da fórmula. Os políticos
que agiram em causa própria são incapazes de
considerar com prioridade o interesse público. A
opinião democática precisará mobilizar-se e des-
pejar o seu protesto no Congresso, como um
aviso prévio aos deputados e senadores que vão
pedir o eleitor o voto que os reconduza por mais
um mandato. Será a hora.

Dúvida
O segredo de justiça é um dos pri-mados da democracia. Ele confere a

todos os indiciados a presunção da ino-
cência até prova em contrário dos au-
tos e da própria decisão judicial. Nos
inquéritos administrativos sobre o trá-
fico de informações privilegiadas no
mercado financeiro, prevalece igual-
mente o principio.

É estranho, entretanto, que o ex-
diretor da Área dc Mercado de Capi-

Tópico
tais do Banco Central, Keyler de Car-
valho Rocha — afastado da instituição
por estar sob inquérito administrativo
na Comissão de Valores Mobiliários
que investiga a possibilidade de suas
operações nos últimos dois anos no
mercado de ações estarem vinculadas à
prática da insule information — invo-
que agora a possível quebra dc sigilo
para tentar arquivar o inquérito da
CVM.

Guardar sigiLo sobre informações

Cartas

econômicas relevantes conhecidas an-
tecipadamente pelos dirigentes do Ban-
co Central e membros do Conselho
Monetário Nacional é também requi-
sito indispensável para quem ocupa
cargo de confiança em tão importan-
tes órgãos colegiados. Nesse caso, é
preciso que fique claro qual o sigilo
que deve ser primeiramente respeita-
do. Essa dúvida, só a continuação do
inquérito poderá dirimir.

Tal e qual
(...) Não sei o porquê da raiva, (...)

e da intolerância do Sr. ex-governador
Leonel Brizola em relação ao senador
José Paulo Bisol. Isto porque, entre os
dois homens públicos, longe de haver
diferenças de comportamento pessoal
e político, o que em verdade existe é a
identidade de procedimentos. Ambos
são gaúchos, ambos são políticos, am-
bos já tiveram mandatos populares
nas duas casas do Congreso. Um e ou-
tro são populistas. E ambos são fazen-
deiros bem instalados na vida. Apenas
com uma diferença fundamental: en-
quanto o candidato a vice-presidente
pelo PT vendeu suas terras no Rio
Grande do Sul e conseguiu um em-
préstimo no Banco do Brasil para
comprar novas fazendas em Minas
Gerais, o Sr. Leonel Brizola — que foi
garoto-engraxate, como ele próprio
declarou — obteve as suas fazendas do
Uruguai através do seu matrimônio
com D. Neusa. irmã do Sr. João Gou-
lart. Portanto, como se vê. são farinha
do mesmo saco. Newton Cavalcanti —
Rio de Janeiro.

Campanha
Na atual campanha eleitoral. Lula

vem usando da abjeta farsa de atribuir
a seu adversário, Collor, a prática de
agressões terroristas. Para tanto, com
extrema desfaçatez e má-fé, exibiu na
TV fotos que registravam apenas ce-
nas parciais das agressões promovidas
pelos petistas em Caxias do Sul. Por
que não exibiu o videoteipe. que seria
muito mais convincente? Não o fez
porque as fotos se prestam melhor a
adulterações. Diante das acusações de
Lula, é preciso perguntar, afinal, o que
faziam os militantes do PT no local do
comício do PRN? Certamente não
queriam prestigiar o candidato mais
votado no Io turno. Queriam, sim,
agredir os eleitores de Collor e impedir
a realização do comício, como aconte-
ceu. Aliás, em todos os comícios do
PRN sempre aparecem bandos do PT,
para vaiar e fazer outras provocações.
Resta concluir que Lula e seus correli-
gionários não têm noção de democra-
cia, o que não é de admirar, pois têm
por modelo a ditadura de Cuba, onde
o também barbudo Fidel Castro não
quer nem ouvir falar da aragem libera-
lizante que está dando novo alento aos
sofridos povos do Leste europeu. Que
Deus salve o Brasil da farsa comunis-
ta! Anita Guimarães Rabelo — Rio de
Janeiro.

Questão de cultura
Há uma população que não aceita

um candidato à presidência da Repú-
blica por não ter cultura, por cometer
erros de concordância, não estando as-
sim capacitado para negociar com ou-
tros países. Será tão importante essa
cultura? Não seria mais importante,
ao invés da cultura dos livros, da cor-
reta concordância gramatical, a cul-
tura da alma, a escola do dia a dia da
vida? Será que os bons foram gerados
somente por cultos? Vamos pensar
nisso. Vamos fazer um exame de cons-
ciência e colocar por terra essa crença
de que somente cultura capacita. A
vontade, a garra, a coerência de pro-
pósitos, a clareza da alma, a honesta
disposição de acertar...isto sim, nos
capacita, nos move, nos emociona, nos
une num só movimento, assim como
uma mãe que, muitas vezes anallabe-
ta, conduz sua família com dignidade,
com uma perfeita e quase intuitiva
administração, sem que tenha precisa-
do freqüentar os melhores colégios.
Dr. Miguel Arcanjo Sá — Rio de Janei-
ro.

Trenzinho
Gostaria de saber de quem é a

idéia brilhante da locomotiva Maria
Fumaça, que tirou dos trilhos o "trem
bala" do adversário do PT. É um gê-nio, e provavelmente brasileiro. Já o
outro, importou tecnologia de Los
Angeles, segundo o JB de 9/12/89. O
gênio está de parabéns. Victória Maria
Passos do Nascimento — Rio de Janei-
ro.
Imagem

A propósito do artigo "E a ima-
gem", da colulna Zózimo de 17/11/89,
a importância da aparência na socie-
dade contemporânea extrapola os li-
mites de qualquer tentativa de valori-
zaçâo do conteúdo sobre a forma. Por
que preocupar-se tanto com o visível
em detrimento do sensível? Geralmen-
te aos médicos é dada a oportunidade
da investigação do interior do corpo
humano. A estrutura anatômica dos
nossos órgãos internos é semelhante,
independente do biotipo, raça ou posi-

ção social do indivíduo. (...) Muitos
líderes desfilam com bonitos trajes de
tecidos requintados e o que têm feito
pelo povo que possui, cientificamente
comprovado, cérebro, boca e estôma-
go como qualquer um deles? Brasilei-
ros e brasileiras, cuidado com a prosa
e verso dos homens de fraques, ternos
e "imagens". "Imagem" não sacia fo-
me. As sandálias que Lula e a imensa
maioria do povo brasileiro calçam não
deveriam ser objetos de crítica, mas de
respeito, por simbolizarem unicamen-
te humildade. (...) Antonio Henrique
Coelho Campos — Rio de Janeiro.

Brlgido

Voto Útil
Não concordo com Millôr Fer-

nanues quando ele diz (dia 22/11) que"em matéria de democracia o Maluf
tem muito mais respeitabilidade" que
Roberto Freire por ter recebido seis
milhões de votos, podendo, portanto,"falar em nome do povo oito vezes e
meia mais" que o candidato comunis-
ta. Millôr não deve esquecer o chama-
do voto útil: eu mesmo, por exemplo,
conheci pessoas filiadas ao PCB que
iam votar no Mário Covas. Se alguns
fizeram isso, um número maior deve
ter votado no Brizola e outro contin-
gente ainda maior no Lula. O Ibope
confirmou isso indiretamente ao infor-
mar durante a campanha que 17% dos
brasileiros e 10% dos cariocas (esta eu
li no Informe JB) aceitariam votar em
Roberto Freire. Se não o fizeram, foi
pela razão que mencionei. (...) Marcelo
Henrique de Barros — Rio de Janeiro.

Igreja e política
É triste o descaso da ala conserva-

dora da Igreja Católica para com o
povo. A Arquidiocese de Olinda e Re-
cife, por exemplo, insiste em pregar a
abstenção política da Igreja, mas
quando o arcebispo Dom José Cardo-
so demitiu toda a diretoria da Comis-
são de Justiça e Paz, nomeou várias
pessoas vinculadas a grupps católicos
conservadores, entre eles a Sra. Maria
Luiza Campelío, que é uma das coor-
denadoras em Pernambuco da "Mar-
cha da Família com Deus pela Liber-
dade", que apoiou o golpe militar de
1964. Mais triste ainda é saber que os
propósitos de Cristo estão sendo inter-
pretados de uma outra forma. Deus
quando mandou seu Filho á Terra, foi
para que libertasse seu povo que se
encontrava oprimido. Hoje, esse mes-
mo povo ainda se encontra prisionei-
ro. (...) Antonio Carlos Ferreira Ga-
briel — Rio de Janeiro.

Brfgldo

Bandeira vermelha
As nossas gloriosas Forças Arma-

das, que sempre primaram pelo seu
acendrado patriotismo, não merecem
ter como seu comandante supremo um
presidente cujo partido prima pela de-
sordem, violência, luta de classes, gre-ves políticas, ocupação de ministérios,
invasão da propriedade alheia, quebrada hierarquia e, como símbolo, des-
fraldada a bandeira vermelha da foice
e do martelo. Cantidio Ribeiro da Sil-
va — Rio de Janeiro.

Torcedores
O jornalista Ricardo Noblat, no

artigo "Na torcida do Flamengo" (JB
de 3/11/89), utilizando o frágil argu-
mento de que "O Rio Grande do Sul,
hoje, é um estado traumatizado com a
derrota do ex-governador Brizola",
qualificou de imprevidente a ida de
Collor — para quem o gaúcho agora é

ele. neto de gaúcho — àquele estado, à
cata de votos. Reduzindo a eleição a
um reles jogo de futebol, o que nos faz
depreender que o eleitor de Brizola é
tão irracional e fanático quanto um
torcedor dc futebol — compara a ida
de Collor ao reduto de um ex-adversá-
rio à presença de um torcedor do Vas-
co, uniformizado, na torcida do Fia-
mengo no Maracanã. Se entendi o
infeliz momento do brilhante articulis-
ta, ele acaba de decretar a recriação do
curral eleitoral. Isso não seria um re-
troccsso7 Renê Bastos Baptista — Rio
de Janeiro.

Programas
O PT promete o paraíso... O PRN

ainda que mais comedido fica pelomesmo. Um vai tirar a terra dos ricos,
como se no Brasil o problema da re-
forma agrária fosse falta de terra. Diz
ainda que vai nacionalizar a rede ban-
caria. Temos triste lembrança dos
bancos estaduais. Portugal e Espanha
já estão voltando atrás dessa decisão.
(...) Dívida externa, o Sr. Lula diz que
não vai pagar. É uma piada eleitoral.
Como se o Brasil fosse Cuba. A longo
prazo, discutida a forma de pagamen-
to. mas terá que ser paga. Temos dois
milhões de empregos anuais, os portos
do mundo não podem ser fechados.
Olha a Rússia de hoje! Manuel Augus-
to Soares de Oliveira — Juiz de Fora
(MG).
Fé

Fernando Collor de Mello, a
exemplo de seus colegas derrotados
Paulo Maluf e Guilherme Afif, vem
tentando identificar Luiz Inácio Lula
da Silva, do PT, como um candidato
ateu. Não bastasse a resposta de Lula
sobre sua crença, acredito que o apoio
da chamada igreja progressista à sua
candidatura não se daria, caso ele fos-
se o anti-Cristo. (...) João Almeida
Moreira — Rio de Janeiro.

Desconto sindical
Em resposta à carta da Sra. Iola

Lusardo, publicada nesse jornal em
7/12/89, esclarecemos que o desconto
assistencial foi aprovado pelos traba-
lhadores metalúrgicos numa conferên-
cia feita nos dias 19 c 20 de agosto de
1989. O prazo para que os trabalhado-
res da base metalúrgica se descompati-
bilizasse com o desconto assistencial
era de 12. 13 e 16 de outubro, de 14 às
20h, conforme acordo coletivo de 1"/
10/89. Finalmente, afirmamos que o
candidato que tem compromisso com
a classe trabalhadora é o companheiro
Luiz Inácio Lula da Silva. Mauro Ra-
mos Almeida (Alemão), diretor respon-
sável pela área de Jacarepaguá, Sindi-
cato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Mate-
rial Elétrico do Município do Rio de
Janeiro.

Oportunidade perdida
(...) Lamentavelmente o povo bra-

sileiro perdeu a oportunidade de eleger
Brizola. o candidato mais indicado,
para a presidência da República, le-
vando-se em conta os quesitos: expe-
riência. idoneidade, austeridade, res-
paldo político nacional e
internacional. Mas "quem não tem
cão caça com sapo". Portanto, só nos
resta apoiar Lula. Se eleito, devemos
nos manter em vigilância, pois Lula
presidente, dependerá muito da tutela
de seus assessores. (...) Quanto a Col-
lor, é velho, é falso, é a ditadura com
tudo que cia representou. (...) Identifi-
quemos os inimigos de nossa pátria,
para afastá-los do poder e dar espaço
aos que realmente estão imbuídos de
patriotismo e vontade de trabalhar em
favor do povo. Antonio Jorge Prazeres
— Rio de Janeiro.

Ônibus para eleitores
Meus aplausos-a maria Alzira Ber-

sot pela idéia de oferecer transporte
para os eleitores de sua região, de
maneira apartidária, para que cada
um vote no candidato de sua própria
escolha. Enquanto as outras cartas da
mesma seção defendem ou atacam
candidatos, essa pequena Associação
Comunitária de Osório Bersot, lá pe-
los lados de Conceição de Macabu, no
Norte Fluminense, resolve vestir a ca-
misa do Brasil e trilhar o caminho do
civismo. Um exemplo a ser imitado!
Maria da Graça Barbosa — Rio de
Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publica-
ção no todo ou em parto ontro as quo
tiverem assinatura, nome completo e legí-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.
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Sem medo de ser feliz

Moacir IVcrncck de Castro *

A 
perspectiva de Luis Inácio Lula da
Silva ser eleito presidente da Re-

pública é a grande sensação destes dias.
E o tema das conversas assustadas de
especuladores, como das discussões de
rua c dos comentários familiares ao pc da
televisão. Susto de uns poucos, alegria de
muitos.

Os especuladores, como de hábito,
especulam: que irá acontecer? Um deles,
mais letrado, apanha na estante o livro
de Hélio Jaguaribe, Alternativas do Brasil
(José Olympio Editora), na tentativa de
desvendar o futuro trevoso. E encontra
ali, cm destaque, dois cenários possíveis,
para qualquer candidato que vença.
Quadro feio: tanto a híperinflação como
uma situação de ingovernabilidade po-
dem, segundo o sociólogo, levar á con-
vulsào social, e até ao caos. Massas amo-
tinadas assaltam supermercados e
residências. As Forças Armadas inter-
vêm, acontece a ruptura institucional.

A brilhante inteligência de Hélio Ja-
guaribe dá às vezes a impressão de expc-
rimentar a irresistível atração do abismo.
O especulador, ao recolocar o volume na
estante, sente-se ainda mais assustado.
Mas se consola à
idéia de que afinal
as Forças Arma-
das aí estão, pron-
Ias para decidir a
parada cm instán-
cia final.

Não haverá
nada a opor a esse
cenário catastro-
fista? Claro que
sim. O próprio Ja-
guaribe esboça"cenários positi-
vos". Em artigo de
dias atrás, admite
e preconiza um
programa urgente
de salvação do
Brasil, na base um
consenso que leve

por mil artimanhas, procuram transmitir à
classe média o seu pânico abjeto. Mas,
pelo que se vè, não está pegando. Não c
esse o sentimento da nação como um todo.
Ou será que o grande termômetro nacio-
nal é a febre especulativa da cotação do
dólar no mercado negro?

A magnitude da crise pede um esforço
heróico, uma galvanização da vontade co-
letiva de mudança, acima de divisões par-
tidárias. Trata-se de arquivar definitiva-
mente uma ordem caduca, historicamente
condenada. A ordem que Fernando Collor
encarna nesta eleição.

Collor é hoje um candidato cm deses-
pero, que vc escaparem-lhe as vantagens
até aqui alcançadas, graças a artifícios
inconseqüentes, entre as camadas mais po-
bres. É um legítimo delfim da ditadura,
que veio da Arena e não se sabe para onde
vai. É um político sem rumo certo, que um
dia posa de socialdemocrata c no dia se-
guinte (em 1989!) tenta reviver a farsa
anticomunista do Plano Cohen; que em
matéria de alianças só pode exibir como
trunfo duas viúvas de presidentes; que ou
repete, empertigado, uma série dc lugares-
Comuns, ou perde as estribeiras c se exalta,
com olhares e gestos reveladores.

Lula representa a alternativa a uma
crise dc imprevisíveis efeitos. Sua presença

no primeiro plano

"Lula 
é o candidato

de uma frente tipo
ldiretas-já 

\ onde se

aglutinam todas

as correntes

democráticas e

progressistas

em conta o alto risco envolvido na crise
atual.

Coincidentemente, um importante li-
vrinho dc Celso Furtado, ABC da divida
externa (Paz c Terra), sem abordar can-
didaturas à Presidência da República,
mostra que a crise fundamental da dívida
comporta uma saída realista, fora da
obediência a um programa dc "ajusta-
mento" estilo FMI. Conclui Celso, com
discreto otimismo:"À geração que agora assume a dire-
çâo do pais caberá tomar decisões que,
pela primeira vez entre nós, têm um signi-
ficado que transcende dc muito nossas
fronteiras. Seremos um pais essencial, cha-
mado a contribuir na configuração da
humanidade de amanhã, ou teremos per-
dido a oportunidade dc sé-lo porque a
geração presente não esteve à altura dos
desafios heróicos? Já não há tempo para
nos interrogarmos sobre o que somos.
Importa agora saber o que seremos."

O Brasil sairá dessa? O entusiasmo
participante que se observa no povo ante a
perspectiva da vitória dc Lula é um fator
que se contrapõe fortemente às cxpcctati-
vas negativistas.

Compreende-se que corra um grande
calafrio de medo na espinha dos que te-
mem uma redistribuição de renda capaz de
afetar seus gordos privilégios. As elites,

da cena política
brasileira exorciza
a possibilidade do
confronto sangren-
to tão temido. Este
virá, ao contrário,
se forem aplicados
os velhos métodos
da ditadura, a que
está afeito o candi-
dato Collor. A for-
ça do voto em Lula
oferece agora, ou
quem sabe nunca
mais, a perspectiva
dc atingirmos os
objetivos dc justiça
e renovação social
por via pacifica.
Seria dc iróm aviso

que refletissem nisto os expoentes mais
lúcidos, ou menos empedernidos, donosso
conservadorismo.

Lula é o candidato de uma frente tipo
diretas-jà, onde sc aglutinam todas as cor-
rentes democráticas c progressistas (Brizo-
la, Covas, Arracs, Freire) que no dia 15 dc
novembro disputaram o voto popular.
Lula está perfeitamente imbuído dessa no-
va responsabilidade. Mostrou-se flexível
na negociação, apto a concluir as alianças
necessárias à formação de um governo
estável c dotado dc credibilidade. Tem
sido firme na defesa dos princípios comuns
da frente que representa.

Lula possui qualidades que lhe assegu-
ram a confiança das grandes massas —
portanto, a governabilidade —, elemento
indispensável na próxima etapa, que deve-
rá marcar o rompimento final cora os
últimos resquícios da ditadura. Para isso
contribuem decisivamente sua raiz popu-
lar, seu equilíbrio, sua integridade, sua
inteligênciia, sua capacidade dc ir com
presteza ao fundo dos problemas.

Espero fervorosamente que o país pos-
sa evitar a catástrofe tão anunciada, e sair
da crisc. Acredito que Lula é o homem
indicado para levar a bom termo essa
missão histórica. O Brasil há de lhe dar
força — sem medo de ser feliz.

* Jornalista, escritor

O vendedor de ilusões

J. P. Gouvêa Vieira *

Nos 
comícios c na propaganda ciei-

toral gratuita, no rádio e na tclevi-
são, as promessas feitas por Luiz Inácio
Lula da Silva muito se assemelham às do
Fernando Collor de Mello.

Elas, realmente, não se parecem.
Elas, na verdade, são exatamente idénti-
cas, mesmo porque seria um espanto um
candidato á Presidência da República,
no Brasil, declarar que não combaterá a
inflação; que jogará o país na hiperinfia-
çào c na recessão e que irá consolidar e
radicar a miséria, a fome, analfabetismo
e todos os outros males que afligem o
nosso povo, notadamente a sua classe
mais pobre.O atual governo, especialmente no
seu último ano, é um vcndaval que de-
vasta todos os setores da nossa ccono-
mia, não poupando nenhum deles.

A administração Sarney causou
maiores estragos em nosso país que as
bombas nazistas à Inglaterra, cm 1940.

Ninguém ignora que a reconstrução
do nosso pais — arrasado como ele se
encontra — exigirá tempo, paciência,enormes sacrifícios, muito trabalho e aci-
ma de tudo a união nacional.

Mas nenhum aspirante à Presidência
da República tem a coragem de repetir
Churcnill, declarando só poder prometersuor e lágrimas.

E exato que se tivesse a honestidade
de dizer a verdade, durante a campanha
eleitoral, ele teria menos votos que os
dados a Aureliano Chaves.

O nosso povo gosta de sonhar, tendo
horror de encarar os fatos de frente.

Não duvidamos dos bons propósitosdo candidato do PT, nem do seu desejo e
da sua esperança de poder executar as
suas promessas.

Quem não acredita são os seus alia-
dos. Dois deles: o governador Moreira
Franco e o senador Mário Covas se com-
prometem a apoiar Lula até a eleição,
acrescentando, desde logo, e paradoxal-mente, que farão oposição ao seu gover-
no, já no dia 18 dc dezembro.

Em outras palavras, eles votam em
Lula porque antipatizam com Collor
mas combaterão a administração do PT,
porque sabem, de antemão, que o seu
programa não poderá levar a lugar al-
gum; muito menos à concretização das
suas promessas. E eles têm razão.

A proposta do PT de sextuplicar o
salário mínimo real é totalmente absur-
da. Como nos alerta o economista
Eduardo Modiano — professor na PUC— toda a renda do país não seria sufi-
ciente para pagá-lo.O repúdio da dívida externa, pontodc honra do PT, sc for concretizado,
impedirá o Brasil dc importar até o pc-trólco necessário para manter a nossa
economia cm andamento, conforme

Coisas da Política

Paulo Bcloli, diretor financeiro da Pctro-
brás, afirmou cm depoimento prestado
no Senado Federal.

O PT declara, ainda, que terminará
com a especulação financeira, obrigando
a transferência, para a área produtiva,
dos USS 90 bilhões aplicados no over-
niglit. Esta proposta ignora, totalmente,
o que seja este investimento. O overniglit
é a forma que o governo encontrou para
financiar o monumental déficit do Te-
souro Nacional.

A operação é muito simples. O gover-
no emite títulos que coloca no mercado,
através do sistema financeiro nacional.

O emprestador, ou seja, o credor, c
aquele que aplica o seu dinheiro no over-
night, pelo prazo dc uma noite, como a
palavra inglesa está dizendo.

O aplicador faz o investimento não
como é dito, erroneamente, para fazer
uma especulação financeira, mas, só e
exclusivamente, para sc defender da in-
fiação, que corrói o dinheiro cm cada dia
que passa.

O devedor do empréstimo é o gover-
no federal.

A transferência deste investimento fi-
nancciro para uma atividade produtiva,
por conseguinte, só pode ser feita sc o
governô pagar aguilo que deve.

O governo não tem caixa para solver
a sua divida. Se tivesse, não estaria, dia-
riamente, tomando dinheiro no over•
night. Assim, ele só poderá pagar, se
emitir papcl-mocda.

A emissão de cruzados novos cquiva-
lente a USS 60 bilhões levaria a inflação
às nuvens, muito além da tramontana.
Como conseqüência desta enorme infla-
ção, o dinheiro recebido pelo resgate da
dívida perderia uma parte substancial do
seu valor real. Em outras palavras, a
proposta do PT para a divida interna
acata, também, sendo um enorme calo-
te.

As outras.propóstas constantes do
programa do PT sao, da mesma forma,
inteiramente irrealistas. Basta ver o queestá dito sobre educação, saúde, habita-
ção e transportes.

Não queremos dizer — repetimos —
que Lula esteja de má fé. Achamos mes-
mo que está convencido de poder realizar
as reformas prometidas com a progra-mação imaginada pelo seu partido.O comandante Garccz, da Varig,
quandô deixou Marabá para ir com o
seu avião para Belém, estava da mesma
forma convicto de que a programação do
vôo, por ele feita, ô levaria à capital do
Pará. No entanto, foi parar na selva, no
Norte do Mato Grosso, onde seu avião
sc espatifou, matando 12 pessóas.

Quando leio o programa do PT, me
vem sempre à memória o dito de Pontes
dc Miranda: "Quanto vos odeio, ó ho-
mem. que demolis sem possibilidade dc
poder construir."

' Advogado e empresário

Por 
que 

Collor está em apuros

Ricardo I\'oblat

Wm

A 
vitória costuma apagar os
erros cometidos. Sc vencer

a eleição neste domingo, Collor
dc Mello terá tanta coisa com
que se preocupar que não terá
tempo, certamente, para sc de-
bruçar sobre os erros que come-
teu, desde que sc classificou para
disputar o segundo turno da su-
cessão do presidente José Sar-
ney. Sc perder a eleição, é possi-
veí, também, que a cabeça quente o impeça dc refletir
sobre o que fez dc errado.

Basicamente, o principal erro cometido por ele, ao
longo do segundo turno, foi o de ter subestimado o PT
c o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Collor, e os
que o assessoraram mais dc perto, entraram para
disputar o segundo turno de "sapato alto" — seguros
dc que a vitória se anunciaria à primeira esquina e dc
que não seria tão difícil assim esmaçar o adversário.
Imaginaram que o segundo turno seria a continuação
do primeiro.

Não foi — não está sendo..O segundo turno é
uma eleição depois dc outra. É fato que os dois
candidatos estrearam o segundo turno, carregando o
número de votos que amealharam no primeiro. Quem
votou neles no primeiro turno deve votar no segundo.
No primeiro, Collor teve quase o dobro de votos de
Lula. Mas isso era tudo o que poderia sugerir que o
segundo turno viria a ser uma continuação do primei-
ro.

No resto, o segundo seria diferente do primeiro,
como está demonstrado. Os votos dc Paulo Maluf, que
guardavam afinidade com os votos dados a Collor no
primeiro turno, não estavam obrigados a rejeitar Lula.
Um quarto desses votos, por exemplo, segundo a
última pesquisa do Instituto Gallup, transferiu-se dc
Maluf para Lula. Collor não guis conversa em público
com Maluf para não parecer de direita.

Maluf deve estar rindo à toa com o discurso que
Collor lhe tomou emprestado para tentar ganhar a
eleição.

Collor parece ter apostado na memória coletiva,

3ue 
o identificara no primeiro turno como o caçador

e marajás — e que, no segundo, é claro, repetiria a
dose. Esqueceu-se, então, de se renovar como caçador.

E não providenciou outra marca que servisse para
reforçar a marca original ou para substituí-la. O ex-mi-
nistro Delfim Netto observou, certa vez, que o "povo
tem memória de galinha". Exagero do ex-ministro,
certamente.

Mas o povo votou no caçador dc marajás no
primeiro turno — e, no segundo, ficou à espera de em
quem votar. No administrador competente? Ora, mas
Collor não se ofereceu como tal até agora. No zeloso
guardião da moralidade pública, aquele que irá varrer
a corrupção instalada em todos os cesvãos do poder?
Mas essa foi outra fantasia que Collor usou no primei-
ro turno e que esqueceu dc reformar para desfilar no
segundo.

Âs pressas, no último fim de semana, Collor pediu
emprestado a Maluf e a Ronaldo Caiado a fantasia do
austero guardião da ordem. Saiu por ai alertando que
por ele "não 

passarão" — e que está disposto a
impedir que o PT toque fogo no país e que desaproprie
apartamentos dc três quartos. No horário de propa-
ganda eleitoral gratuita, caiu na armadilha montada
pelo PT que o desafiou para a briga aberta. O PT tinha
o que ganhar com isso.

Tinha munição mais consistente para disparar
contra Collor do que a munição que Collor dispunha

Para 
disparar contra Lula. Por detrás do programa do

T, havia, também, mais talento era matéria de propa-
ganda. Só a arrogância dos que se consideram invencí-
veis pode explicar o descuido que resultou na perda da
batalha cm torno do debate ae televisão travado por
Collor c Lula na semana passada.

Collor perdeu o debate com Lula. Não precisava
ter perdido o debate sobre qual dos dois perdera o
debate. Finalmente, na última semana, ao substituir o
discurso socialdemocrata com o qual posara até aaui
pelo discurso que foi insuficiente para classificar Maluf
e Caiado, Collor perdeu, politicamente, a campanha —
c por enquanto nada garante que tenha ganho a
eleição. Pelo contrário.

Luiz Fernando Veríssimo escreveu, no domingo
passado, que um elefante sempre acaba gerando outro
elefante — por mais que sc esforce por gerar uma
borboleta. Collor tentou se parecer com uma borbole-
ta. Rendeu-se á contingência de que é um elefante. Se
ganhar como tal, como pretenderá atrair riepois o
apoio de tucanos e de outras aves que o viam até com
simpatia borboleteando por aí? E como governará,
apenas, com elefantes?

Esquerda ou direita?

¦ RELIGIÃO

Lula na

Bíblia

. M

y

Luiz Orlando Carneiro *

Nestes 
últi-

mos dias
de campanha
pela presidência
da República,
tanto Collor de
Mello quanto
Lula da Silva
procuraram em
seus programas
gratuitos dc rá-
dio e de televisão minimizar a velha
dicotomia esqucrda-direíta ou comunis-
mo versus anticomunismo. Lula bran-
dindo a Constituição e reafirmando que
seu oponente, "filhote da ditadura",
truculento por natureza, não está pre-
parado para dirigir, democraticamente,
o país; Collor afirmando que a divisão
esquerda-direita foi soterrada com a
queda do Muro de Berlim, c que não é o
marxismo vulgar, mas a intolerância dc
seu adversário e de seus seguidores que
é incompatível com qualquer ideal dc
paz e dc harmonia.

Nos comícios c nas outras manifes-
tações mais espontâneas, no entanto, o
pano de fundo tem sido outro. De um
lado, as bandeiras vermelhas agitadas c
o grito dc guerra, segundo o qual 

"a
esquerda unida jamais será vencida"; de
outro, a condenação dessas bandeiras
vermelhas c as adinoestações para o
perigo dc sc entregar o país aos "radi-
cais dc esquerda' ou ao comunismo"condenado por Juscclino Kubits-
chek".

A dicotomia que os candidatos pro-
curaram subestimar nas suas últimas
aparições do videó, em seus programas
cuidadosamente produzidos, é também
levada em conta quando assessores e
militantes dc Collor e de Lula pegam
caneta, papel e calculadora para apres-
sadas projeções cm cima das pesquisas
dos institutos dc opinião pública.

Os mais apavorados são, evidente-
mente, os partidários de Collor, sobre-
tudo depois de atropelados pelas últi-
mas pesquisas da DataFolha e do
Ibope.

Apegam-se, principalmente, às in-
tenções dc transferência de votos, to-
mando por base a projeção dos núme-
ros oficiais do primeiro turno, segundo
a clássica divisão esquerda-direita, na
expectativa de que o antilulismo acabe
também por vir à luz quando forem
abertas as urnas.

As projeções feitas cm cima dos rc-
sultados do primeiro turno confirmam
as pesquisas dc intenção dc voto e a
sensação geral dc que Collor c Lula
chegarão muito embolados ao disco fi-
nal do páreo presidencial, domingo
próximo.

Uma das projeções feitas por parti-
dários de Collor em cima dos números
oficiais do primeiro turno, e por eles
considerada o desempenho máximo que
Lula poderia ter, é a seguinte:

Sc o candidato da Frente Brasil Po-
pular açambarcassc 90% dos votos de
Leonel Brizola, 70% dc Mário Covas,
30% dc Paulo Maluf, 50% dc Ulysses
Guimarães, 40% dc Afif Domingos,
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100% de Roberto Freire e 40% dc Au-
reliano Chaves, teria 45,4 dos votos.

O candidato do PRN, conforme os
mesmos cálculos — que não levam em
conta os 10% dos votos de Brizola que
não iriam para Lula, mas acrescentam a
pequena votação de Ronaldo Caiado —
teria 43,6 dos votos.

Mas a esperança é a última que
morre, e os seguidores dc Collor de
Mello confiam num3 melhor atuação
dc seu candidato no debate decisivo de
hoje á noite, mas sobretudo nos esfor-
ços que estão sendo feitos no vasto
interior do pais para diminuir, a seu
favor, o alto índice dc abstenção verifi-
cado no primeiro turno, que chegou a
11,94%, o correspondente a 9.793.809
eleitores.

Como, ao que tudo indica, a dife-
rença entre os dois candidatos será mi-
nima, conduzir ás urnas dc domingo
pelo menos 10% desses eleitores falto-
sos e um investimento fundamental pa-ra ambos, ou melhor, para os prefeitos
dos municípios do interior e para os
párocos de aldeia há muito convertidos
ao PT.

Não foi á toa que a Frente Brasil
Popular enviou às pressas uma repre-
sentaçáo ao TSE exigindo a investiga-
ção de uma certa Operação Formigui-
nlia, que estaria sendo feita pelo PRN
para torrar o estômago dos eleitores
dos municípios do interior, e transpor-
tá-los âs distantes seções eleitorais.

* Jornalista, diretor regional do
JORNAL DO BRASIL em Brasília

Dom Marcos Barbosa *

Agradeço 
a Oliveiros Litrento a

maior repercussão que sem dúvi-
da terá dado à nossa crônica A Igreja do
Barulho, ao comentá-la e aplaudi-la em
seu artigo de domingo passado, A Igre-
ja e a Presidência, no Jornal do Com-
mercio.

Estou sabendo que certos católicos,
em dúvida quanto as eleições, estão fa-
zendo um uso supersticioso da Bíblia, . .'
que abrem em qualquer lugar e que lhes
manda, então, votar em Lula. Se abris- • v
sem uma Bíblia em latim ou em espa-
nhol, não me espantaria que encontras-'
sem diretamente o nome de Collor, que 

'
consta sete vezes, embora sem / dobra- ;!
do, no Antigo Testamento: Jz 5,30; Sb „,,o
15,4; Ez 16,16; Dn 5,6 e 5,9; J1 2,6; Na . •;
2,11. Mas Lula só poderá ser encontra-
do indiretamente, nas passagens em que
se fala de pobres e de oprimidos, pala- '
vras que, conforme o retrato falado
fornecido pela CNBB (que não tem
candidatos...), só teriam a ver com Lu-
la, o verdadeiro Libertador de Beto,
Boff e &.

Brincadeira â parte, não passa de
superstição tal uso da Bíblia. Deus nos '
deu inteligência para refletirmos seria-
mente sobre todo o conjunto da Escri- .
tura e não sobre palavras e frases sepa-
radas do contexto, pois os 73 livros
inspirados se completam uns aos ou-
tros, e a heresia (palavra que significa
escolha) nasce justamente de se escolher
uma ou outra frase como absoluta.
Querer que Deus nos responda por
meio de uma sorte (como abrindo a
Bíblia ao acaso) não deixa de ser "ten- .
tar a Deus", colocá-lo a nosso serviço, ,
o que só ocorreu uma vez no Novo
Testamento, quando os apóstolos tira-
ram a sorte entre Matias e Barrabás, '
para ver qual ocuparia a vaga de Judas.
Mas isto ocorreu, explica Santo Tomás. .
de Aquino, porque ainda não haviam
recebido o Espírito Santo, que só viria *'

plenamente dias depois, em Pentecos-
tes.

Assim como a Bíblia não é nenhuma •
Leila Alkimin e não goza de nenhuma
virtude especial para nos indicar sem
mais aquela um candidato (sobretudo
em se tratando do governo das coisas
deste mundo, que os homens podem
julgar por sua própria inteligência),
também o mesmo ocorre com os pa-
dres, com os bispos e até com o próprio
papa. Estes devem sem dúvida apontar-
nos os grandes princípios da busca da
Justiça e da Liberdade, mas não pro-
priamente por meio de que partido ou t
candidato possamos alcançá-las. Parti-
dos e candidatos só podem ser vetados
de início quando expressamente preten-
derem, por exemplo, obstar a prática
religiosa ou legitimar o aborto, mono-
polizar a educação etc. Pois a democra-
cia (é preciso repeti-lo constantemente)
só pode louvar-se da vontade da maio-.
ria quando se trata de medidas de or-
dem prática, como a adoção do parla-
mentarismo ou a construção de uma
ferrovia, mas não dos direitos funda-
mentais do homem.

Infelizmente, na presente eleição,
grande parte do clero (a que chamei em
minha crônica anterior de Igreja do Ba-
rulho, contrapondo-a á do Silêncio em
vias de extinguir-se e à de Pedro ou
João Paulo II) está a recair no clerica-
lismo que tanto criticavam, querendo
reduzir os leigos a uma eterna niinori-
dade, indicando-lhes partido e candida-
to.

Se o Cardeal da Arquidiocese de
São Paulo, que havia prometido 

"mer-

gulhar de corpo e alma na política", se
está portando com certa discrição, é
porque permite que os veículos da Cú-
ria, como foi noticiado pela imprensa,
circulem com o emblema do PT, e cir-
cule também uma espécie de pastoral
onde se explica por que a Igreja (como
se tivessem o direito de falar em seu
nome) está apoiando Lula. "O Lula
nunca foi comunista." Vamos admitir
que não. Mas lembremo-nos que seria
preciso alguma cautela: o "queridíssi-
mo" Fidel também não o era antes de
assumir o poder. Porém, mesmo isen-
tando Lula da pecha (dizemos nós) de
comunista, a pastoral se julga na obri-
gação- de declarar expressamente que o
comunismo não é "o monstro que pin-
tam. Ele não fecha as igrejas, não divide
as casas, nem separa os filhos de seus
pais".

O torneiro mecânico não pode ser,
comparado ao lenhador Lincoln, que só
foi eleito presidente depois de tornár-se
advogado e senador, e já capaz de es-
crever a oração antológica de Gutts-
burg. O torneiro pode bem ser um gene-
roso idealista, mas não poderá
conseguir grande coisa com as ferra-
mentas que pretende usar. Como dizia
Dom Lucas Moreira Neves, Arcebispo
de Salvador e Primaz do Brasil, que
citávamos outro dia em nossa crônica:"O comunismo está desmoronando em
todo o mundo, dando provas de incom-
peténcia e ineficácia. Seria para mim
uma grande dor se os últimos a defen-
derem a eficácia dessas formas fossem
os religiosos e os leigos militantes."

E é imenso o risco da "canonização"
do PT, como assevera o jesuíta Henrique
Cláudio de Lima Vaz: "Hoje, á medida
que o PT cresce e chega ao poder em
algumas cidades, o cristão que participa
do partido entra na lógica específica da
política e toda motivação cristã e eclesial
desaparece. A Igreja tem que estar pre-
sente na sida política, mas não é um ator
político." Ator político é a Lucélia San-
tos, devota do Santo Daime.
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Escritor, membro da Academia
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Sucam teme epidemia de dengue hemorrágico no verão

BRASÍLIA — O Brasil vive um sério risco de enfrentar neste
verão uma epidemia de dengue hemorrágico, a forma fatal da
doença. O alerta é do superintendente da Superintendência de
Campanhas de Saúde Pública (Sucam), vinculada ao Ministério
da Saúde, Josélio Carvalho Branco. O dengue hemorrágico, até
agora sem notificação no país, está se alastrando na Venezuela,
onde foram registradas 10 mortes, c pode atravessar a fronteira
nos próximos dias.

Segundo o superintendente da Sucam, o dengue hemorrágico
era desconhecido na América do Sul e os primeiros casos apare-
ceram nos últimos dias na Venezuela. Antes disto, apenas Cuba
enfrentara uma epidemia, quando foram registradas 130 mortes.

Preocupado com a situação, o superintendente já tomou
todas as providências, inicialmente dobrando a vigilância cm
fronteiras e cm aeroportos — principalmente o do Galeão, no
Rio, porta de entrada preferida pelos visitantes venezuelanos.
Como o dengue fica incumbado entre cinco e sete dias até
aparecer os primeiros sintomas, há uma preocupação de que o
virus possa se espalhar rapidamente. Além disso, todos os íabo-
ratórios da Sucam — Ceará, Bahia, Alagoas, Pernambuco e na
Fundação Oswaldo Cruz, no Rio — receberam sinal vermelho e
podem ser reativados a qualquer momento.

Apesar de todo este cuidado, Josélio afirma que a informação
da epidemia na Venezuela ainda tem caráter oficioso. Ele aguar-
da uma notificação formal, transmitida pela Organização Pan
Americana de Saúde (OPAS). "Mas já levamos o fato ao conhe-
cimento do ministro da Saúde, Seigo Tsuzuki, e estamos torcen-
do para que o dengue hemorrágico não chegue ao Brasil".

Uma doença sem vacina

ou remédio específico
A dengue é uma doença viral. transmitida pelo mosquito

Aedcs acgypli, para a qual não existe ainda qualquer vacina ou
medicamentos específicos para o tratamento. Sabe-se que exis-
tem quatro espécies do vírus causador da dengue, embora apenas
duas delas tenham se manifestado em epidemias no mundo. A
dengue causada pelo vírus tipo I assolou Cuba em 1971. sem
causar maiores complicações entre a população. Onze anos
depois, os cubanos enfrentaram nova epidemia da dengue tipo 2,
que causa hemorragias pelo corpo e é fatal na maioria dos
casos.

Na ocasião especialistas em medicina tropical formularam a
hipótese de que a infecção seguida por espécies diferentes do
virus da dengue predispõe o doente a desenvolver a variedade
hemorrágica. O isolamento do vírus em pacientes afetados pela
dengue hemorrágica em Cuba confirmou a hipótese acima: trata-
va-se realmente de um outro virus, batizado então como
lipo 2.

Entre l')86 e 1987 várias regiões brasileiras foram atingidas
por uma epidemia de dengue tipo 1. a forma benigna da doença.
Ela se caracteriza por lebre, erupções cutâneas, náuseas, do-
res de cabeça intensas e dores nas articulações. Pode ser tratada
com drogas que aliviem os sintomas. O paciente desenvolve
anticorpos contra o virus tipo 1 e por isso, passado o episódio
clínico, fica imunizado contra a dengue benigna. Mas não contra
a hemorrágica, pois cada variedade do virus da dengue desenvol-
ve um certo tipo de anticorpo no corpo humano, explica a
Dra Amélia Travassos, chefe da Seção de Vírus do Instituto
Evandro Chagas, no Pará.

Logo após a infecção pelo Actlcs acgypti, o doente contami-
nado pelo vírus tipo 2 não consegue perceber que está com
dengue hemorrágica. No começo, os sintomas da segunda varie-
dade da dengue são parecidos com a da primeira. Cerca de 10
dias após o contato com o mosquito, os sintomas se agravam.

Conselhos
Segundo a Dra. Amélia Travassos, chefe da Seção de Vírus

do Instituto Evandro Chagas, no Pará, as pessoas que já tiveram
a forma benigna da dengue devem basicamente adotar medidas
de prevenção contra o mosquito transmissor, para evitarem
qualquer possibilidade de contraírem a forma fatal da doença. A
seguir, alguns dos conselhos da médica:

Deve-se evitar o cultivo de plantas em recipientes úmidos,
com acúmulo de água parada. Esses locais são propícios ao
desenvolvimento das larvas infectadas do mosquito e devem ser
dedetizados regularmente;

Adotar o uso de repelentes e mosquiteiros em matas, acam-
pamentos ou locais cheios de poças d agua. Como não se pode
adivinhar que tipo de virus o mosquito carrega, vale a pena evitar
o seu contato;

Procurar um médico assim que verificar o mais leve sangra-
mento em qualquer parte do corpo. A internação hospitalar
precoce é o único meio possível de salvar o paciente da morte
pela dengue hemorrágica; e

Pessoas com doenças crônicas como diabetes, artrite reuma-
tóide e lúpus são mais sensíveis a desenvolverem a dengue
hemorrágica, mesmo que não tenham tido qualquer contato
anterior com o virus da doença, devendo, por isso, manter
redobrados os cuidados referidos acima.

ENGENHEIROS APOIAM

LULA
A retomada do desenvolvimento, voltado à redução das desi-
gualdades sociais, é tarefa preliminar. Faz-se urgente, estancar
o desmantelamento das equipes técnicas e retomar o processo
de geração e adequação de tecnologias, capazes de conduzir
de forma soberana, nosso povo e nação a dias melhores.
Faz-se urgente, o redirecionamento à atividade produtiva, dos
quase US$ 80 bi, que hoje girando nos over e open, sangram
diariamente a Nação, agravam a inflação, desemprego e vio-
lência urbana.
Faz-se urgente a preservação das estatais nos setores estraté-
gicos, livres do espirito cartorial e do corporativismo, adminis-
tradas com transparência e fiscalizadas pela sociedade.
Por estarmos convictos que estes objetivos somente serão
alcançados por uma candidatura efetivamente comprometida
com a DEMOCRACIA e JUSTIÇA SOCIAL, apoiamos LUIS
INÁCIO LULA DA SILVA à Presidente da República e convo-
camos nossos colegas a sufragá-lo nas urnas.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro/1989.
Americo Barbosa de Oliveira Leonel de Moura Brizola
Alcides Lira Lopes Luis Alfredo Salomao
Alexandre Avelar Luis Soares
Aderbal Anchises Pinto Luiz Martins Gato
Antonio Maciel dos Santos Neto Luiz Fernando Bocayuva Cunha
Antonio Pajy Luiz Flavio Autran Monteiro Gomes
Andre Poswolski Luiz Edmundo Horta Barbosa
Boruch Millman Lucio Cezar de Oliveira
Cesar Duarte Pereira Lafayette do Prado
Claudio Ivanof Lucarevschi Leon Zonenschain
Cladice Nobile Diniz Leda Mattos dos Reis
Carlos Alberto Muniz
Carlos Saboia Monte Manoel Lapa e Silva
Donato Machado Mauricio Szapiro
Edson Ezequiel Mauro Campos
Eliomar Coelho Mauro Sampaio
Everton de Almeida Catvalho Marcio Paes Leme
Eliane Correia de Sd Miguel BahuryJr
Francisco de Assis Barreto Ney Gebran Pereira
Fernando Victor Cunha Newton Alberto de Araujo
Fernando Celso Uchoa Cavalcanti Nelson Duplat
Fatima Sobral Fernandes
Guaraci Correa Porto Olavo Cabral Ramos Filho
Hugo Regis dos Reis
Henrique Mendes Paulo Roberto Figueiredo
Hildebrando de Araujo Goes Filho Paulo Cezar Brandao
Hequel da Cunha Osorio Paulo Cesar Metri
Ivan da Costa Pinto Paulo Oliveira Lima Filho
James Bolivar Luna Azevedo Pedro Alvares
Jacob Wainer Pedro Celestino Pereira
Jorge Bittar Raimundode Oliveira
Joel Teodosio Raul de Oliveira
Julio Arthur Villa Boas Ronaldo Barbosa Macedo
Julio Cezar de Miranda Sergio Auguslo de Moraes
Jos6 Carlos Lacerda Freire Sergio Gonzaga de Oliveira
Jos6 Mauro Campos Stenio Gandra
Jos6 Jorge Teixeira Churro Tupy Correa Porto
Jos6 Quinto de Oliveira Borges Waldir Azevedo Jr

Ministro apoia

distribuição

de seringas
BRASÍLIA - A distribuição de serin-

gas descartáveis a drogados é aceita pelo
ministro da Saúde, Seigo Tsuzuki. "Esta
medida não é condenada. É mais uma tenta-
tiva para minimizar a transmissão de Aids
no pais", disse. Hoje, 18% dos novos casos
de Aids são por contaminação de drogas
injetáveis. Seigo explicou que a preocupação
maior é evitar que o drogado volte a reutili-
zar a mesma seringa.

O próprio diretor executivo da Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS), Hiroshi
Nakajima, afirmou na semana passada que a
decisão era válida. "Trata-se de mais uma
medida que pode ser tentada, mas que deve
ler um acompanhamento adequado", dccla-
rou Hiroshi. O Ministério da Saúde, no en-
tanto, não pensa em adotar esta iniciativa,
mas está pronto para orientar e auxiliar
todas as prefeituras que decidirem empregá-
Ia.

Por sua vez. a representante do Mi-
nistério do Justiça no Conselho Federal de
Entorpecentes, a promotora pública cm São
Paulo Luiza Nagib Eluf. afirmou que, pes-
soalmentc, é favorável à iniciativa da Secre-
taria Municipal de Saúde de São Paulo de
distribuir seringas descartáveis a drogados.
"A Aids é muito pior do que as dro-
gas". afirmou, garantindo que, como pro-
motora, não proporia nenhuma ação contra
a iniciativa. O presidente do Conselho, Ro-
naldo Augusto Marzagão. no entanto, disse
que o órgão não tem nenhuma posição sobre
o assunto, por dcsconhecc-lo oficialmente.

Rio aprova — A Secretaria Munici-
pai de Saúde do Rio de Janeiro só não
distribui seringas c agulhas descartáveis aos
viciados cm drogas por falta de verbas. O
secretário Francisco Bruno Aloe considera a
medida positiva no controle da Aids c afirma
que está nos seus planos colocá-la em prática
se o Sistema Único dc Saúde (SUS) repassar
os NCzS 42 milhões restantes da verba de
NCzS 80 milhões aprovada para o município
cm janeiro. 

"Não temos outra ionte de re-
cursos", diz. Para aperfeiçoar o sistema de
notificação dc casos dc Aids. a Secretaria
criou, no início deste mês. o Centro de
Diagnóstico Anônimo do Aidético, no Cen-
tro Municipal de Sáude Oswaldo Cruz. "E o
que podemos fazer no momento", afirma
Bruno Aloe.

O secretário estadual de Saúde, José
Noronha, é contra a iniciativa. "Essa atitude
me dá a sensação dc que fomos derrotados
pela droga endovenosa". observa. Noronha
prefere estimular as campanhas educativas
contra o uso de drogas e de orientação quan-
to ao emprego correto das agulhas c serin-
gas. Nos folhetos que a Secretária distri-
bui, contendo informações para a prevenção
da Aids, há um capitulo dedicado ás drogas,
onde se instrui o viciado a não compartilhar
agulhas ou, ao menos, lava-las com água
sanitária, produto barato, capaz de matar
o virus. "Estamos considerando a possibili-
dade dc preparar material específico sobre
drogas", diz Noronha. Dados da secretaria
revelam que. até outubro, 3,1% dos 1.482
aidéticos do Estado do Rio foram contami-
nados consumindo drogas injetáveis. "E um
número alto", considera o secretário.

Americanos traçam

perfil do aidético
O perfil do doador de sangue no Rio

de Janeiro, a transmissão heterossexual do
vírus HIV e o perfil dos pacientes com Aids
do sexo masculino cm São Paulo são três dos
seis temas em pauta no curso Métodos de
Estudos Epidemiológicos sobre Aids, minis-
trado por quatro especialistas americanos na
Fundação Oswaldo Cruz. Durante duas se-
manas 18 alunos brasileiros, todos doutoran-
dos, professores de pós-graduação ou mem-
bros de instituições de saúde pública, recebe-
ram orientação sobre como fazer pesquisas
clinicas para aplicar programas de prevenção
contra a Aids, avaliar os resultados e elaborar
projeções a respeito da disseminação da doen-
ça. Essas informações permitem criar cam-
panhas dc prevenção à transmissão da Aids,
adequadas á realidade brasileira. O curso ter-
mina amanhã.

Para o líder da equipe americana, o epide-
miologista George Rutherford, prevenir o
contágio é a meta principal na redução do
número dé casos. Rutherford é coordenador
de um bem-sucedido programa de controle da
Aids entre homossexuais, em São Francis-
co, Califórnia, cidade com a mais alta incidên-
cia de casos nos Estados Unidos — em cada
100 pessoas, uma é aidética. Em 1982, 10 mil
homossexuais infectavam-se com o vírus HIV.
No ano seguinte, com campanhas de esclare-
cimento adequadas à população homossexual
— concentrada em bairros próprios e sem
preconceitos quanto à sua opção sexual —, o
número despencou para apenas 500. Hoje, o
índice é de 200 homossexuais infectados ao
ano.

No Brasil, a população homossexual é
mais dispersa e grande parte sente-se inibida
de revelar sua condição. "Não se pode usar o
programa dc São Francisco no Brasil. È preci-
so basear-se nas condições especificas de cada
país", diz Rutherford. O curso, que começou
no último dia 4, oferece subsídios para definir
isso. Como estabelecer uma amostra de popu-
lação para pesquisar, que tipos de testes de
laboratório aplicar nessas pessoas, que per-
guntas usar num questionário para medir seu
comportamento e como analisar esses da-
dos. por exemplo, são algumas orientações de
George Rutherford e sua equipe.

<>
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Insetos auxiliam detetives

Polícia emprega
entomologistas
em investigação

WASHINGTON 
- Um casal dc

franceses foi acusado errônea-
mente dc matar um bebê; fazendeiros da
China Imperial queriam descobrir quem,
entre eles, era um assassino; a policia
queria provar que um pai havaiano era
responsável pela morte violenta do fi-
lho. A quem recorrer? Aos insetos, è
claro.

Foi assim que pequenos ácaros mos-
traram que o bebê mumificado. enfia-
do na lareira dos franceses, estava morto
muito antes dc eles se mudarem para a
casa. Da mesma forma, moscas voejando
em torno de urna foice apontaram aos
chineses o assassino que golpeou sua viti-
ma com uma pá. E um entomologista
descobriu, através de cascas de larvas de
besouros. que a criança havaiana encon-
trada numa cova de areia foi morta 53 dias
antes do elaborado álibi de seu pai — uma
revelação que ajudou a arrancar a confis-
são do suspeito."Depois de 24 horas, fica difícil dc-
terminar com exatidão, através de exames
médicos, o momento preciso da morte de
uma pessoa" disse Lee Goff. um professor
de entomologia da Universidade de Havaí-
Manoa. Usando insetos c larvas encontra-
dos em cadáveres e sepulturas. Goff é
capaz de descobrir quando a morte ocor-
reu, até 120 dias depois, com um ou dois
dias de diferença. Num período de até
duas semanas, a margem de erro caiu para
apenas duas horas. Goff pertence a um

novo ramo de entomologistas norte-a-
mcricanos que estão usando seu sofis-
ticado conhecimento sobre insetos pa-
ra colaborar com as investigações
criminais.

Há três anos o FBI contratou seus
primeiros entomologistas forenses. O
agente Wayne Lord. do escritório do FBI
em New Haven, Connecticut, fornece in-
formações baseadas cm insetos a agências
de execução penal em todo o país, nos
casos mais complicados. "Mesmo a bate-
ria de sofisticadas substâncias químicas e
lestes de temperatura do FBI não é tão
precisa em determinar o momento da mor-
te depois de 48 a 72 horas", admite. Con-
seqüentemente, os insetos e seu altamente
previsível ciclo de vida — ovo, larva, pupa
e adulto — se tornaram num dos mais
seguros métodos para determinar a hora
das mortes.

Embora a entomologia forense tenha
sido usada eventualmente há séculos, as
comunidades legais e de execução penal
dos EUA só agora começaram a com-
preender que as pistas oriundas dos insetos
podem ser tão valiosas quanto cabelos,
balas ou manchas de sangue. Hoje. cerca
de meia dúzia de entomologistas america-
nos faz do crime sua principal fonte de
trabalho.

Em experiências com porcos mortos,
Lee Goff catalogou cerca de 210 espécies
de moscas, besouros, aranhas e outros in-
setos envolvidos na decomposição. Mes-
mo quando não há mais carne nos ossos, é
possível examinar o solo sob o esqueleto,
onde se desenvolvem insetos, como os áca-
ros. "Com a passagem do tempo, há uma
mudança no número e tipos dc insetos que
se alimentos dos despojos", disse Goff.

Escavação derruba teoria

sobre civilização minóica
GREENSBORO. Carolina do Norte,

EUA - Novas escavações derrubaram uma
teoria, aceita durante 50 anos. de que uma
erupção vulcânica destruiu a civilização mi-
nóica, na Grécia, por volta do ano 1450 antes
de Cristo. "Alguns capítulos dos livros de
história da civilização ocidental vão precisar
ser reescritos", disse o professor de estudos
clássicos Jeffrcy Soles, da Universiade de
Greensboro. Junto com Costis Davaras, do
Instituto de Arqueologia de Creta, Sòles coor-
denou uma equipe de pesquisadores que en-
controu provas conclusivas de que uma erup-
ção vulcânica a 115 quilômetros da ilha de
Terá, atual Santorini, não destruiu aquela
civilização da Antiga Grécia.

A teoria, desenvolvida pelo arqueologista
Espiridião Marinatos, afirma que a erupção
foi responsável pela destruição dos pacíficos
minóicos, uma civilização particularmente im-
portante que se desenvolveu por um longo
período, a partir de 6000 antes de Cris-
to, e tornou-se uma das maiores daquela épo-
ca. Os minóicos, entre outras coisas, inventa-
ram o vaso sanitário.

Em escavações feitas em Mochlos. uma
pequena ilha ao largo da costa norte de Creta,
Soles e Davaras descobriram um depósito de
cinzas vulcânicas, mas elas datam de 1600
antes de Cristo. Acima das cinzas, a equipe
encontrou restos de cerâmica que indicam que
a civilização minóica continuou a florescer
por cerca de 150 anos depois da erupção do
vulcão.

Segundo Soles, modificações na escrita e
cerâmica minóicas feitas cm torno de 1450
antes de Cristo apontam para o continente
grego. E ele especula que um povo da Grécia
— os micênicos — foi o provável destruidor
da civilização minóica.

Não é a primeira contestação â teoria dc
Marinatos. Datação por carbono radioativo
de sementes é madeiras encontradas nas cin-
zas do vulcão, em Santorini, também levaram
cientistas da Universidade de Pensilvânia a
concluir que a erupção ocorreu em 1600
antes de Cristo. No ano passado, cientistas
franceses e dinamarqueses disseram que as
cinzas preservadas nas geleiras da Groenlân-
dia confirmam a nova data.

Japão compra cópia da Mir

para conquistar tecnologia

TÓQUIO — O grupo comercial japonês
Horie comprou uma réplica da estação espa-
ciai soviética Mir, equipada com um módulo
cientifico Quant. A réplica é funcional e pode-
ria ser lançada ao espaço. Mas o presidente da
empresa, Yutaka Horie, disse que a estação
espacial vai ficar em terra e servirá apenas
para que os técnicos japoneses estudem a
tecnologia espacial soviética. A réplica custou
dez milhões de dólares e a transação foi consi-
derada um grande negócio pelos japoneses.

A cópia da Mir estava exposta no pavilhão
soviético da Exposição Mundial de Desenho
realizada na cidade japonesa de Nagoia. Os
soviéticos disseram que a decisão de vender a
Mir "foi um passo concreto para permitir a
cooperação espacial entre os dois paises". A

venda ocorre alguns meses depois de um acor-
do com a agência espacial Glavkosmos que
vai permitir o envio dc uma equipe de dois
jornalistas da televisão japonesa para passar
uma semana a bordo da estação Mir que está
no espaço desde fevereiro de 1986.

Os japoneses estão construindo um módu-
lo para ser ligado â estação espacial que os
norte-americanos vão começar a construir em
1996. O Japão já investiu 2 bilhões de dólares
nesse programa de cooperação com a agência
espacial americana Nasa. A agência espacial
japonesa Nasda também desenvolve um ôni-
bus espacial c 11111 conjunto dc foguetes des-
cartáveis para o lançamento de satélites. Os
japoneses pretendem montar uma pequena
colônia na superfície da Lua no começo do
século 21.

Homem enfrenta

o barulho com

a informática
Em sua guerra contra o barulho 0

homem está deixando a defensiva e par-
tindo para o ataque. O controle ativo dos
ruídos, que usa microfones e compu-
tadores para emitir sons que apagam os
ruídos, começa a se.somar as técnicas
passivas como o uso de materiais isolantes
para bloquear os sons desagradáveis. O
engenheiro Moysés Zindeluk, da Socieda-
de Brasileira dc Acústica, explica que o
controle ativo dc ruídos é outro subpro-
duto dos avanços na informática. Foi o
desenvolvimento de computadores peque-
nos e baratos que permitiu criar dispositi-
vos para analisar ruídos e produzir as
ondas capazes de anulá-los.

No Brasil, a nova técnica começa a ser
desenvolvida e os engenheiros da Coppc
(Coordenação de Programas de Pós-Gra-
duação em Engenharia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro) estão termi-
nando de construir um protótipo de equi-
pamento para eliminar os sons produzi-
dos cm tubulações de exaustores
industriais. Moysés Zindeluk, que apre-
sentou um resumo da pesquisa no Tercei-
ro Seminário Internacional de Controle de
Ruídos, sendo realizado no Rio, explica
que o sistema usa um conjunto de micro-
fones e um processador digital.

O primeiro microfone, bem no interior
da tubulação, capta o ruído e o envia para
a pequeno computador que analisa a for-
ma de suas ondas sonoras. O computador
cria um som cujas ondas são o inverso das
ondas sonoras do ruído. Quando essa on-
da complementar se mistura com o ruído
ela o anula, criando o silêncio. Por en-
quanto, o controle ativo de ruídos só está
sendo usado em tubulações, porque é
muito difícil aplicar essa técnica cm am-
bientes grandes como salas ou cabines de
aviões. "Numa sala, o som vem de todas
as direções e o modelo matemático das
vibrações torna-se muito complicado"
lembra o engenheiro.

Simulação — Nos Estados Unidos,
onde a pesquisa está mais avançada, uma
empresa já está fabricando um capacete
anulador dc ruidos para os pilotos da
Força Aérea americana. O capacete pro-
duz, junto ao ouvido do piloto, um som
que anula os ruídos dos motores dos
aviões e helicópteros, sem interferir com o
som das comunicações pelo rádio. Embo-
ra não seja possível anular todos os ruídos
numa sala será possível criar bolhas de
silêncio, locais onde os sons serão anula-
dos pelas ondas complemcntares produzi-
das pelo computador. No galpão baru-
lhento de um fábrica será produzida uma
bolha dc silêncio cm torno do operador de
um máquina ruidosa.

Outro subproduto dessa técnica é a
capacidade dc se simular a acústica de
determinados ambientes. Os processado-
res digitais de sons podem trabalhar a
música de uma gravação, feita cm estúdio,
para faze-la soar como se tivesse sido
tocada dentro dc uma catedral ou de um
grande salão de concertos. Moysés Zinde-
luk conta que alguns músicos dc vanguar-
da já estão usando os processadores digi-
tais para fazer músicas que soam como se
estivessem sendo ouvidas debaixo da
água.

Nordeste tem 12

ervas contra o

câncer no útero
Uma equipe de cientistas da Universidade

Federal do Ceará (UFCE) descobriu que pelo
menos 12 ervas encontradas somente no Nor-
deste apresentam forte atividade contra tumo-
res cancerígenos de útero. Outras seis espécies
de plantas, ao contrário, estimulam o cresci-
mento deste tipo de tumor. Esse resultado,
obtido a partir da análise em laboratório de
402 plantas nordestinas, foi anunciado ontem
pelo farmacologista Odorico de Moraes, du-
rante o Simpósio Brasil-China de Química e
Farmacologia de Produtos Naturais.

As ervas que mostraram ser mais potentes
contra esses tumores foram a Croton Mucro-
nifolius. arbusto conhecido popularmente co-
mo velaminho, e a Wilibrandia verticillata,
também chamada de cabeça de negro no Nor-
deste. Desta última foi extraída a substância
curcubitacina, responsável pela inibição do
tumor em 70%. Usado na medicina popular
como antiinfiamatório e anestesia local, o ex-
trato dessas plantas provocou tremores ge-
neralizados, perda de peso e diarréia em ca-
mundongos testados em laboratório. Antes
destes exames em animais, os extratos das
plantas foram testados em células canceríge-
nas muito resistentes aos medicamentos sin-
téticos tradicionais.Comprovada sua eficácia
no tubo de ensaio, o grupo de cientistas da
UFCE espera ter até o final do próximo ano
os primeiros resultados da aplicação da subs-
tância em seres humanos.

Moraes informou que os pesquisadores
começarão a identificar outras plantas capa-
zes de induzir a diminuição do tumor canceri-
geno sem destruir simultaneamente as células
sadias do organismo. "Acabar com os efeitos
colaterais das drogas anti-câncer é o principal
desafio", resssaltou o cientista cearense, ao
prever que essa barrerira "certamente será
veeida com a utilização de compostos seme-
lhantes ao da vitamina A".

O cientista Tsung-Ying Shen, da Universi-
dade da Virgínia, Estados Unidos, anunciou
ter conseguido identificar uma substânia na-
tural que funciona como potente antiinflama-
tório, capaz de bloquear a,ação dos Fatores
de Agregação Plaquetária (PAF) — um dos
principais agentes biológicos que descnca-
deiam os processos alérgicos infiamatórios no
organismo. A nova droga, extraída da erva
chinesa heifenteng, já começou a ser testada
cm seres humanos.



JORNAL DO BRASIL Meio Ambiente quinta-feira, 14/12/89 g 1° caderno g 13

Fiscalização e multas 
Dólar do Bird

cria problema
reduzem desmatamentos 

para o ibama
BRASÍLIA — 0 estado dc Maio

Grosso foi o mais atingido pela devasta-
çào de suas florestas este ano: 70.721
hectares foram desmaiados e 3.V690 hcc*
tares queimados. É o que revela o balan-
ço sobre a Amazônia Legal elaborado
pela equipe do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama), responsável pelo Pia-
no Emergencial da Amazônia Legal, com
o apoio da Polícia Federal c de oito
helicópteros alugados à empresa Lidcr,
por NCzS 8 milhões."A operação foi um sucesso e será
mantida ano que vem", festejou o coor-
denador do Plano Emergencial, Domin-
gos de Freitas Ribeiro, do lbama. O
último levantamento constatou que em
toda a Amazônia foram desmatados
118.011 hectares dc floresta tropical, cn-
quanto 57.857 hectares foram queima-
dos. Houve uma acentuada queda nas
áreas de floresta desmatadas e queima-
das nos estados do Pará e Rondônia, que
apresentam os maiores índices em rela-
çào ao território.

Só com as multas aplicadas a infrato-
res, o Ibama arrecadou NCzS
109.047.715,00 e financiou toda a opera-
çào emergencial, que custou NCzS 120
milhões. No Maranhão, terra natal do
presidente José Sarney, onde atuaram
dois helicópteros c dezenas de fiscais, foi
registrado o maior número dc autuações
— 246 —, com multas no valor dc NCzS
32.571.228,00.

A maior multa foi aplicada ao fazen-
deiro Laurentino Pimenta, da Fazenda
Olho Verde. Maranhão: NCzS
5.151.702,00. Pimenta foi punido por ter
desmaiado c queimado uma área de fio-

resta dc 775 hectares sem autorização
legal. A firma Irmãos Galleti, dc Açai-
lândia, Sul do Maranhão, foi multada
em quase NC'S 4 milhões por estocar
8.440 metros cúbicos dc madeira sem
apresentar aos fiscais do Ibama as guias
florestais correspondentes.

No Pará, que teve grande parte das
florestas do Sul desmatadas em 87 e 88, o
Ibama encontrou este ano 7.462 hectares
desmatados c 3.177 hectares queimados.
Uma siderúrgica, a Simara, em Marabá,
foi multada em NCzS 3 milhões por esto-
car carvão vegetal. O Maranhão teve
uma área desmaiada de 9.274 hectares e
mais 3.767 hectares queimados.

O maior estado da federação, o Ama-
zonas, com uma área de 1,6 milhão de
quilometros quadrados, foi o que regis-
trou menores problemas: apenas 1.687
hectares desmatados e 1.902 hectares
queimados. Segundo cálculos do Institu-
to Nacional dc Pesquisas Espaciais (In-
pe), as queimadas cm 89 destruíram uma
área 40 % menor do que ano passado.
Rondônia, o estado mais devastado, teve
perdeu 12.411 hectares desmatados e
3.392 hectares queimados.

O Acre, que esteve na mira dos ecolo-
gistas internacionais desde a morte do
sindicalista Chico Mendes, às vésperas
do Natal do ano passado, registrou este
ano 5.979 hectares desmatados c 8.356
hectares queimados. Segundo dados do
Banco Mundial, as queimadas na Ama-
zónia haviam alcançado até 1975 2,8 mi-
Ihões de hectares, evoluindo para 7,7
milhões de hectares em 1978, para 12.5
milhões dc hectares em 1980 e 59,8 mi-
lliões de hectares cm 1988.

Gaúcho propõe usar aviões

PORTO ALEGRE — A Superinten-
déncia Estadual do Ibama (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente c dos Re-
cursos Naturais Renováveis) quer provar
ao governo federal uma premissa am-
bicntal adotada desde os anos 50 pelo
Canadá, o pais mais adiantado cm prote-
çào florestal: "Não é possível proteger
uma floresta sem reconhecimento aé-
reo", explica Tito de Paula Couto, técni-
co do Ibama que integra o recém-oficiali-
zado Projeto Floresta Atlântica —
Reconhecimento Aéreo Florestal.

O projeto do lbama, vinculado à
UFRGS, conta com a execução e o co-
patrocínio do Aeroclube de Planadores
Albatroz, do município dc Osório. "E
uma iniciativa idealista do Albatroz, que
considera o trabalho aéreo do lbama
como aula de pilotagem, reduzindo os
custos cm 50%", conta Tito, rcconhe-
cendo que o projeto continuaria no papel
caso o lbama gaúcho ficasse na depen-
déncia dc Brasília.

F.m fase dc conclusão de um trabalho
dc pós-graduação sobre o assunto, como
acadêmico de Geografia da UFRGS, Ti-
to garante que as avaliações por via ter-

restre são ineficientes, já que a área a ser
controlada é de grande complexidade.
Somente no litoral Norte gaúcho, a Ma-
ta Atlântica ocupa cerca dc 60 mil hecta-
res ao longo de 88 quilômetros, o que
representa 50% da área original da fio-
resta. O controle por terra é tão inefi-
ciente que a exploração de madeira con-
seguiu reduzir a 5% os 3,6 mil
quilômetros ocupados, do Rio Grande
do Sul ao Rio Grande do Norte, origi-
nalmente pela mata no período colonial
brasileiro."A Floresta Atlântica é considerada
um dos maiores ecossistemas do mun-
do", lembra Tito, lamentando o atraso
do Brasil na formulação de critérios de
proteção às florestas. "Se sobrevoarmos
qualquer área de ocorrência da floresta,
a qualquer hora do dia, encontraremos
exploração ilegal dc madeira", afirma
ele, comparando a Mata Atlântica a um"banco genético" de 70 milhões dc anos
de evolução a ser assaltado por madeirci-
ras. "Se o equilíbrio da matriz, que é a
Mata Atlântica, quebrar, a perda para
todo o território brasileiro será incalcu-
lável."

BRASÍLIA — Um empréstimo dc
8 milhões dc dólares destinados pelo
Banco Mundial (Bird) à Superinten-
déncia dc Desenvolvimento do Centro-
Oeste (Sudeco) colocou em pé dc gucr-
ra o Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) e o Ministério do Interior
(Mintcr). O lbama diz que o ministério
se comprometera a repassar-lhe os dó-
lares, mas repassou apenas uma peque-
na parte, segurando o resto. O Minter
desmente e diz que o Ibama não usou a
maior parte dos recursos e terá que
devolver essa importância até o final
do ano ao Banco Mundial por falta de
utilização.

Em maio deste ano, o Banco Mun-
dial emprestou 8 milhões de dólares à
Sudeco para aplicar no Pólonoroeste.
A Sudeco concordou cm repassar esta
soma ao lbama, que a utilizaria no
Plano Emergencial de Controle e Fis-
calização de Desmatamentos e Quci-
madas na Amazônia Legal (PEAL).

A versão dos dois lados coincide até
este ponto. A partir dai, cada um conta
uma história diferente. Segundo o as-
sessor de imprensa do Mintcr, Walter
Veras, a verba foi creditada ao Ibama
em importância equivalente cm cruza-
dos, mas o instituto usou apenas 1
milhão dc dólares. O restante não foi
retirado porque o Ibama não apresen-
tou projetos de utilização dos recursos,
pré-requisito do Banco Mundial para
qualquer empréstimo.

Desvalorizaçfto — Veras diz
que, no mês passado, o lbama tentou
obter o resto dos dólares, mas como
estes foram convertidos em cruzados,
se desvalorizaram, restando ao Minter
pedir uma suplcmentação dc verbas ao
Congresso Nacional, a qual até agora
não foi liberada. "Os 7 milhões de
dólares eqüivaleriam hoje a NCzS 56
milhões, que só poderão ser obtidos
através de aprovação do Congresso"
— explica Veras.

Fernando César nega a versão do
Minter e se queixa de que o não repasse
do empréstimo deixou os cofres do
Ibama a zero neste final de ano. Segun-
do Mesquita, o Ibama recebeu apenas
NCzS 9 milhões do total dos recursos
do Banco Mundial. O restante, dc
acordo com Mesquita, seria liberado
posteriormente. Por conta disto, o Iba-
ma gastou três vezes mais, retirando a
complemcntaçào para o PEAL de ou-
tras áreas.
Preocupado, Mesquita enviou oficios
ao ministro do Interior, João Alves,
pedindo a liberação do dinheiro. "Até
agora o ministro João Alves não res-
potideu a meus pedidos", queixa-se
Mesquita.
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Eleição chilena encerra hoje 16 anos de ditadura
Santiago — Reuters

Jayme Brener

SANTIAGO — A poucas horas da
eleição presidencial chilena, a Junta Mi-
litar, que exerce o poder legislativo des-
de o golpe de 1973. aprovou uma lei
orgânica constitucional que proíbe o
futuro Parlamento — a ser eleito tam-
bém hoje — de investigar os atos de
qualquer funcionário do atual governo,
incluindo o presidente Augusto Pino-
chet.

A medida, entretanto, não causou
surpresa e mereceu muito pouco desta-
que na imprensa chilena. A oposição
nem protestou, o que demonstra sua
insistência na moderação como tática,
diante da certeza de que vencerá as
eleições. O decreto da Junta não se
refere às violações dos direitos huma-
nos cometidas pelos militares, cuja in-
vestigação está proibida desde 1978 pe-
la lei de anistia, que bloqueia o
esclarecimento dos casos de tortura e
assassinato de milhares de oposicionis-
tas. As estimativas do número de mor-
tos por razões políticas variam de 10
mil a 30 mil pessoas.

Cerca de 7 milhões de chilenos estão
aptos a eleger o presidente hoje, pela
primeira vez em 19 anos — Salvador
Allende. o presidente socialista derru-
bado e morto pelos militares, foi eleito
em 1970. O caminho para as eleições foi
aberto pela vitória oposicionista no pie-
biscito de 5 de outubro do ano passado,
que negou mais oito anos de mandato
na presidência ao general Augusto Pi-
nochet.

Pesquisas — As últimas pesqui-
sas apontam uma boa vantagem para o
democrata-cristão Patrício Aylwin, li-
der da coalizão oposicionista Acordo
pela Democracia, que reúne 17 parti-
dos. Ele tem mais de 50% das intenções
de voto, contra 28%, em média, para
Hemán Büchi, ex-ministro da Fazenda
de Pinochet, c 17% para o empresário
Francisco Errazuriz, também conserva-
dor. Caso nenhum dos candidatos obtc-
nha 50% dos votos hoje, haverá um
segundo turno.

Os programas das duas forças majo-
ritárias tem muitos pontos em comum.
Tanto Aylwin quanto Büchi pretendem,
por exemplo, continuar incentivando o
afluxo de investimentos estrangeiros. O
candidato oposicionista, apesar de suas
alianças com a esquerda (que inclui o
prescrito PC), não fala cm estatizações
— a maioria das campanhias estatais
foi privatizada durante o último perío-
do do governo militar.
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Ao lado de um carabineiro, a eleitora torce por Aylwin

Uma das diferenças centrais entre os
planos dos dois candidatos mais fortes é
a política fiscal. Enquanto Büchi tem
um programa ultralibcral, Aylwin fala
em aumentos ponderáveis nos impostos
cobrados ao empresariado e à popula-
ção de mais alta renda, para aplicar os
recursos em programas sociais. A opo-
sição também defende uma nova politi-
ca trabalhista, bem como maior liber-
dade sindical (as greves foram proibidas
pela ditadura militar).

Seja quem for o candidato, terá co-
mo comandante militar o próprio gene-
ral Pinochet. de acordo com a Consti-
tuição, que é a mesma outorgada pela
ditadura em 1980, com pequenas modi-
ficações feitas este ano. Aylwin está ten-
tando minimizar eventuais atritos com
o ex-ditador. E para ampliar a base de
sustentação de seu governo, articula um
pacto social (usando outra denomina-
ção, devido ao fracasso da iniciativa no
Brasil e na Argentina). A principal fer-
ramenta de Aylwin para conseguir o
pacto é Manuel Bustos, presidente da
Central Única dos Trabalhadores
(CUT), também democrata-cristão e

que já está se reunindo com lideres em-
presariais.

Para as eleições parlamentares, as
maiores estrelas são os candidatos ao
senado por Santiago. Eduardo Frei, fi-
lho do ex-presidente democrata-cristão
do mesmo nome, deve ser o mais vota-
do. Depois aparecem Andrés Zaldivar,
presidente da Democracia Cristã, e Ri-
cardo Lagos, do Partido Popular De-
mocrático (PPD — social-democrata),
além de Sebastian Pineda, que conorre
na chapa de Hernán Büchi. O voto é
distrital, o que favorece o bipartidaris-
mo, reforçando as disputas mano a mu-
no. Lagos, por exemplo, concorre na
mesma circunscrição de Zaldivar.

O tom da campanha foi bem com-
portado. As acusações — de "marxista
enrustido" (para Aylwin) ou de "títere
de Pinochet" (para Büchi) — ficariam
coradas se fossem postas ao lado do que
corre solto no horário eleitoral brasilei-
ro. Como disse um editorial do diário
Lu Época, "em silêncio, quase fleugma-
ticamente, os chilenos querem dar início
à uma era de acordos que unam, e por
fim ás vitórias que dividem".

Dois candidatos íntimos da ditadura
Ao contrário da oposição de esquer-

da e centro, que se apresenta unida, a
direita lançou dois candidatos à eleição
de hoje: Hernán Büchi, ex-ministro da
Fazenda da ditadura, e o empresário /'//-
dependente Francisco Errazuriz Talave-
ra, conhecido como Fru Fra por causa de
uma antiga gagueira que, na infância,
trazia-lhe dificuldades para pronunciar
seu primeiro nome.

Büchi, de 40 anos, sempre brilhou
mais pela história acadêmica do que pela
vocação política. Foi o melhor aluno de
sua classe no colégio, na Universidade do
Chile e na Universidade de Columbia,
nos Estados Unidos, onde obteve o título
de mestre em Administração de Empre-
sas. Nos tempos de estudante, teve um
breve flerte com o MIR (Movimento de
Esquerda Revolucionária), mas, após o
golpe militar de 1973, começou a traba-
lhar como um modesto tecnocrata no
Ministério da Economia, onde fez carrei-
ra até tornar-se ministro em 1985.

No ano passado, quando seu nome
começou a circular como o provável can-
didato presidencial do regime, ele não
demonstrou interesse pela empreitada.
Foi necessário que seus amigos e partidá-
rios lançassem uma grande campanha
para convencê-lo, até que em abril deste
ano ele abandonou o ministério e aceitou
a candidatura. Büchi acabou renuncian-
do á postulação um mês depois, decla-
rando que vivia uma "crise vital". Mas
em julho, sob novas e mais intensas pres-
sòes, relançou a candidatura.

Assessorados por Tim Bell, o propa-
gandista da primeira-ministra britânica
Margaret Thatcher, os publicitários de
sua campanha cunharam o slogan "Bü-
chi é diferente", conscientes dos danos
causados pela indecisão do candidato.
Com seu corte de cabelo ao estilo princi-
pe Valente, casacos coloridos e pendor
para os esportes, ele buscou com afinco o
apoio dos jovens que cresceram sob o
regime militar. Para eles, fala com uma
linguagem direta: "Hoje em dia, isso de
esquerda e direita é uma estupidez para
justificar as brigas dos políticos."

Santiago — Reuters Santiago — Reuters

Büchi

Este é um dos aspectos que asseme-
lham muito a campanha de Büchi à do
candidato do PRN, Fernando Collor de
Mello. Ambos apresentam-se como "não
políticos", apesar terem farta trajetória
neste campo. A exemplo de Collor, Bü-
chi dispensa um solene desprezo aos par-
tidos. Costuma defender uma "democra-
cia das pessoas e não de políticos" e é um
crítico das alianças partidárias. Ele tenta
vender uma imagem independente, ape-
nas com o apoio dos partidos de direita, e
critica Aylwin por liderar uma coalizão
de 17 partidos.

Büchi capricha na retórica anticomu-
nista, repetindo o que Collor vem fazen-
do nos últimos dias. E procura vincular
Aylwin à violência. O candidato chileno
e o brasileiro empatam em outro item:
ambos dizem representar "o novo contra
o velho". Para Büchi, o velho seriam o
marxismo e a política. Finalmente, o chi-
leno coincide com Collor na idade — 40
anos — e no porte atlético — é alpinista
e adora iogurte natural.

Francisco Errazuriz, 47 anos, o outro
candidato da direita, nunca trabalhou

Errazuriz

diretamente para o governo militar, mas
é conhecido como um empresário cuja
ascenção meteórica começou com a dita-
dura. Em poucos anos, ele conseguiu"abrir uma grande cadeia de supermerca-
dos e uma rede de empresas agrícolas, fez
investimentos em mineração e comprou
um banco, o Nacional.

Como outros empresários, Fru Fra
empregou seu banco como um meio de
captação de fundos para suas empresas,
mas sofreu uma série de restrições do

. governo por não cumprir as exigências
impostas pela Superintendência Bancá-
ria. Aparentemente, foi em resposta ás
medidas governamentais que ele procla-
mou sua candidatura presidencial. Ima-
ginou que poderia negociar a postulação
em troca da suspensão das restrições ao
Banco Nacional.

Mas as autoridades não se mostra-
ram dispostas a um compromisso e inter-
vieram no banco de Errazuriz, no início
deste ano, o que causou-lhe um enfarte.
Errazuriz tem um programa vagamente
populista e difícil de definir, mas se qua-
lifica de "centro-centro". (R.S. e J.B.)

Militar diz que
não vai intervir

"O poder militar não pode aceitar uma
eventual anistia dos quase 600 presos politi-
cos chilenos, entre os quais há muitos culpa-
dos de crimes de sangue. Mas as Forças
Armadas vão respeitar a Constituição, e não
tutelarão o novo governo, buscando a har-
monia entre todos os poderes."

Essa frase sintetiza a situação atual no
Chile, onde os militares entregam o poder
aos civis, mas não admitem que o próximo'
governo toque cm alguns tabus, como o
julgamento dos acusados de violações aos
direitos humanos durante a ditadura. Seu
autor foi o general da reserva Alejandro
Medina Lois, o principal ideólogo do regime.
Ele era o chefe de operações especiais no dia
do golpe contra Salvador Allende, em 1973, e
faz parte do primeiro escalão do governo
Pinochet, de quem já foi ministro da Saúde e
chefe do Estado-Maior do Exercito.

O general recebeu o JORNAL DO BR A-
SIL na sede do Ccdcnac, um centro de estu-
dos onde exerce a função de porta-voz oficio-
so do Exército. Atrás de sua cadeira, uma
grande foto — autografada — de Augusto
Pinochet.

O oficial desmente que haverá conflitos
entre militares e civis no novo governo, mes-
mo com Augusto Pinochet no comando do
Exército. "O general Pinochet é uma garantia
de estabilidade. Não haverá um poder para-
leio no pais. A divisão entre poder civil c
militar c uma falácia, c nós tentaremos inte-
grar todos os poderes", diz.

Golpe — "Em caso de problemas
entre civis c militares, o comandante militar
pode primeiro pressionar o presidente. Sc as
tensões prosseguirem, deve ser convocado o
Conselho de Segurança Nacional. Mas uma
nova intervenção militar só ocorrerá sob o
pedido da maioria do Conselho de Scguran-
ça. A possibilidade de golpes militares inespe-
rados está afastada", afirma.

O general faz um balanço positivo dos 16
anos de regime militar. "Pegamos o pais com
a economia destruída e à beira da guerra
civil. Hoje a situação econômica vai bem c
estamos cumprindo o prometido, devolvendo
o poder aos civis, com o pais democratizado.
Os chilenos também estão mais conscientes.
Não serão mais dirigidos pelos políticos",
conclui.

Medina nega que haja contatos entre Pi-
nochcl e a oposição para preparar a possível
convivência. "Pode haver encontros entre
pessoas, mas nada formal, nem com a oposi-
ção nem com qualquer outra torça", declara.

Ele afirma que o regime não apoiou
nenhum candidato nessa eleição. Mas deixa
escapar suas preferências ao prognosticar o
resultado. "Creio que teremos um segundo
turno. E ai aumentam as possibilidades de
Büchi", conclui. (J.B.)

Propaganda já
sumiu das ruas

Um visitante que chegasse ontem
desínformado a Santiago, teria dificulda-
des para perceber que se tratava da vês-
pera de uma eleição tão decisiva. Qual-
quer propaganda política é
rigorosamente proibida 48 horas antes
da eleição, e o regime militar chileno
leva isto muito a sério. O chefe da
guarniçâo militar de Iquique, no Nor-
te, major Eduardo Iturraga, chegou a
advertir os simpatizantes da esquerda
a "não fazerem qualquer manifestação,
para não se darem muito mal".

Dezenas de funcionários públicos co-
briram pichações e removeram carta-
zcs das ruas da capital. Não se viam
nem os adesivos em automóveis, tão
comuns no Brasil, mas que parecem
não pegar no Chile. Os adesivos que
existem são de Büchi. "Muita gente
tem medo de fazer propaganda aberta
de Aylwin", diz um veterano jornalis-
ta.

O dia foi calmo em todo o pais, com
pequenos incidentes. Em Osorno, cida-
de do Sul, simpatizantes de Hernán Bü-
chi ofereciam nos bairros pobres 500
pesos (uns 35 cruzados) pelo emprésti-
mo de carteiras de identidade, com a
qual os chilenos votarão.

Nas ruas, as opiniões se dividem,
embora quase todos acreditem que Pa-
tricio Aylwin saia vencedor, pelo me-
nos no primeiro turno. "Que Pinochet
suma de uma vez!", diz Fernando, um
motorista de táxi, ressalvando: "E pe-
na que ele continuará chefiando o Exér-
cito". "Voto em Büchi. Nós, latino-ame-
ricanos não estamos prontos para a
democracia. É preciso ter mão forte",
dispara Ernesto, representante no Chile
de uma empresa brasileira.

Apesar da larga vantagem de Aylwin
nas pesquisas, Büchi promete uma vi-
rada de última hora. Aylwin, cuidado-
so, pediu a seus correligionários que
comemorem a vitória "em casa", na
noite de quinta-feira (o resultado defi-
nitivo da eleição presidencial sai na mes-
ma noite). A festa mesmo, nas ruas, fica
para o dia seguinte. (J.B.)

Patrício Aylwin

Um veterano

duro, amável,

de riso fácil

Raul Sohr

Patrício 
Aylwin, 71 anos, o candi-

dato favorito na eleição de hoje,
foi uma figura decisiva na queda do
presidente Salvador Allende em 1973 e
na derrocada da ditadura militar do
general Augusto Pinochet. Nesses dois
momentos críticos da vida chilena cou-
be a Aylwin presidir o Partido Demo-
crata Cristão.

Advogado, pai de cinco filhos e co-
nhecido como o "homem do consenso",
Aylwin é um veterano de quatro déca-
das de política que deseja sarar as feri-
das deixadas pelos 16 anos de regime
militar.

"O Chile quer paz. Está cansado de
ser um pais dividido entre amigos e
inimigos", declarou ele no último comi-
cio da campanha. Conhecido mais por
seu talento de negociador do que pelo
seu carisma, Aylwin conseguiu juntar
forças excludentes numa aliança que
tem lado a lado ex-partidários de Pino-

Juiz dos EUA 
propõe 

legalizar drogas

Rosental Calmon Alves
Correspondente

WASHINGTON — O movimento a
favor da legalização do uso de drogas,
que vem crescendo lentamente nos Es-
tados Unidos, ganhou uma expressiva
adesão: pela primeira vez, um juiz fe-
deral fez um desabafo sobre a impossi-
bilidade de se ganhar a luta contra o
narcotráfico e defendeu a descrimina-
ção de todas as drogas. O juiz Robert
Sweet, de 67 anos. disse que a expe-
riência de mais de 10 anos lidando com
processos relacionados a drogas lhe deu
a certeza de que a repressão não resolve
o problema.

O magistrado defendeu a legalização
inclusive das drogas mais perigosas, co-
mo a heroína e o crack, pois acha
que não seria lógico liberar umas e
proibir outras. Ele afirmou que sua expe-

riência nos tribunais mostra que a cha-
mada "guerra contra as drogas" é um
fracasso, pois há cada vez mais consumi-
dores sendo presos. "O que estamos ven-
do é nosso sistema judicial ser completa-
mente tomado por um problema social",
disse Sweet, que foi vice-prefeito de No-
va Iorque, antes de ser nomeado juiz
federal em Manhattan pelo presidente
Jimmy Carter, em 1978.

A argumentação do magistrado foi
apresentada aos integrantes de um clube
privado de Nova Iorque, o Cosmopoli-
tan, na noite de terça-feira. Na véspera, o
coordenador da política antidrogas do
governo Bush, William Bennett, tinha
feito um discurso na Universidade de
Harvard denunciando como um "escân-
dalo moral" o fato de haver uma cres-
cente adesão nos meios acadêmicos à tese
de que é preciso legalizar as drogas. Ben-
nett assegurara que isso só levará a mais

viciados, mais acidentes relacionados a
drogas nas estradas e nos locais de traba-
lho e a mais jovens estudantes dependen-
tes. "Mais dinheiro, mais prisioneiros,
mais viciados. Esses números demons-
tram que nossa atual política de proi-
bição fracassou completamente, sem a
menor dúvida", argumentou o juiz. Ele
compara a repressão às drogas com
a lei seca, através da qual o governo
americano tentou, inutilmente, acabar
com o consumo de bebidas alcoólicas no
pais. A idéia do magistrado é a de que o
Estado deve controlar a produção de
drogas pela indústria farmacêutica e o
comércio por meio de estabelecimentos
autorizados. Qualquer pessoa, maior de
idade, pooeria comprar à vontade doses
não letais das substâncias atualmente
proibidas.

O esquema legal, na opinião de

chet e forças de esquerda. Enquanto
seus oponentes o chamam de fraco de-
vido ao sorriso fácil e às maneiras afá-
veis, seus partidários alertam que as
aparências enganam e que Aylwin sabe
bater duro na arena política quando
necessário.

Ele conseguiu a indicação como
candidato de uma aliança de 17 parti-
dos depois de lutar muito dentro do
Partido Democrata Cristão, o maior do
país. "Ele não chegou onde chegou sen-
do frouxo", comentou um colega de
partido.

Aylwin foi a escolha natural depois
de liderar a vitória da oposição no pie-
biscito do ano passado, quando os chi-
lenos votaram contra a continuidade do
regime de Pinochet, abrindo caminho
para as eleições gerais de hoje.

Católico praticante, Aylwin foi um
ferrenho opositor do regime socializan-
te do presidente Salvador Allende, as-
sassinado pelos golpistas de Pinochet
em setembro de 1973. Como presidente
dos democratas cristãos, ele esteve com
Allende dias antes do golpe numa ten-
tativa de negociar uma saída para a
crise políica que o pais atravessava.
Quando as negociações fracassaram
Aylwin apoiou o golpe, mas voltou à
oposição diante da sangrenta repressão
desencadeada pelos militares.

AFP — 10/12/89

1 yíwin apoiou a queda de Allende e deve suceder Pinochet

Parlamento terá papel-chave
ciaram socialistas "renovadas", o que
significa que abandonaram suas convic-
ções marxistas.

O duelo entre o PDC e o PPD acabou
por beneficiar os dois partidos, que se
viram compelidos a maiores esforços.
Agora, resta saber qual candidato a
senador ganhará mais votos: se Andrés
Zaldivar. presidente do PDC. ou Ricar-
do Lagos, do PPD, ambos candidatos
pela circunscrição de Santiago. O PDC
lançou 15 candidatos a senador e o
PPD, nove — o que, somado a indepen-
dentes e outros partidos, totalizam 35
candidatos pelo Acordo pela Democra-

Hoje, juntamente com o presidente,
serão eleitos 120 deputados e 38 sena-
dores, em eleições parlamentares que
determinarão o novo mapa político do
pais. Outros nove senadores serão de-
signados por instituições militares e civis.
Ao contrário do presidente, os parla-
mentares estão se candidatando por seus
respectivos partidos e não pelos grandes
pactos nacionais.

Essas eleições irão decifrar uma das
grandes incógnitas chilenas: o peso atual
de cada uma das tendências ideológicas
da sociedade. Logo depois do golpe de
1973. os partidos de esquerda foram de-
clarados fora da lei e os demais em reces-
so. As atividades partidárias tornaram-se
clandestinas, embora o Partido Demo-
crata Cristão (PDC) tenha assumido
uma vida semipública a partir de 1980.
Os demais partidos foram emergindo de
forma gradual.

Depois de 16 anos de congelamento
das urnas e profundas mudanças so-
ciais, resta a pergunta: que partidos
desaparecerão e quais dos novos con-
seguirão estabelecer-se? Das respostas
a essa pergunta dependerão o próximo
governo, a formação do novo gabinete
e a ênfase a ser dada em determinados
aspectos prograniáticos.

Do lado de Patrício Aylwin as coisas
são mais complexas pois o Acordo pela
Democracia que o sustenta é formado
por 17 partidos diferentes. De todos
eles, na realidade, só três pesam real-
mente: o PDC — que é a principal força
política do pais — e as duas variantes
do socialismo — o Partido Socialista,
encabeçado por Jorge Arraie, de orienta-
ção social-democrata, e o socialismo di-
rígido por Clodomiro Almeyda, de ten-
dência mais à esquerda.

Os dois partidos socialistas estão em
pleno processo de fusão que, se concre-
tizado, os converterá em um forte con-
trapeso ao PDC dentro da aliança. A
unidade do socialismo certamente se jun-
tará pelo menos meia dúzia de agremia-
ções menores que hoje integram o Parti-
do pela Democracia (PPD), liderado
pelo popular Ricardo Lagos. Elas se de-

cia.
Entre as organizações marxistas,

agrupadas no Partido Amplo Socialis-
ta de Esquerda (PAIS), o peso recai
sobre o Partido Comunista, que é seu
integrante principal. Os comunistas vi-
ram muito reduzidas suas ambições elei-
torais ao não compartilharem da estraté-
gia de derrota do regime: só muito
tardiamente eles aderiram à campanha
pelo não no plebiscito do ano passado.
Os marxistas apresentaram seis candida-
tos ao no Senado e 22 à Câmara.

Dentro da direita, agrupada na alian-
ça Democracia e Progresso, a disputa se
dá entre a Renovação Nacional (RN ) —
favorável a um governo civil democráti-
co — e a União Democrata lndependen-
te (UDI) — que constituiu o principal
sustentáculo político do regime militar.
A UDI, que forneceu os principais qua-
dros tecnocráticos ao governo, conseguiu
lançar Hernán Büchi candidato presi-
dencial. A RN preferia lançar seu presi-
dente, Sérgio Onofre Jarpa, que foi mi-
nistro do Interior de Pinochet em 1983.
Em troca do apoio a Büchi, a RN pôde
lançar 15 candidatos a senador, contra
apenas três da UDI.

A bancada parlamentar será funda-
mental para que se saiba que partido
emergirá como o lider da direita. Até
agora vem predominando a sabedoria
convencional que estima que o eleito-
rado se divide em um terço de direita,
outro terço de centro e igual fatia de
esquerda. (R.S.)

Sweet, eliminaria as quadrilhas de trafi-
cantes e toda a violência que ela produz.
Além disso, os US$ 9 bilhões gastos
anualmente nos Estados Unidos no com-
bate ao narcotráfico poderiam ser usa-
dos no tratamento dos viciados, que po-
deriam ser mais facilmente identificados.
O juiz argumenta que ninguém sabe ao
certo se a legalização iria causar o au-
mento do número de pessoas dependen-
tes de drogas. Mas ele acha que vale a
pena correr o risco.

Além de professores universitários,
alguns políticos também aderiram à tese
da lideralização das drogas — principal-
mente autoridades locais, de cidades
mais afetadas pelo problemas. Nenhum
projeto de lei, entretanto, foi apresenta-
do no Congresso e nenhum deputado ou
senador defendeu publicamente essa te-
se.

Emergência — A Câmara dos
Deputados das Filipinas aprovou a con-
cessão à presidenta Corazón Aquino de
poderes de emergência pelo prazo de
três meses, de modo a lhe permitir desar-
ticular novas tentativas de golpe de Esta-
do e tentar solucionar a critica situação
econômica do pais. Caso a decisão seja
referendada hoje pelo Senado, Aquino
poderá decretar a apreensão de arma-
mentos, intervir nos serviços públicos,
tabelar preços, regulamentar o forneci-
mento de energia e combustíveis e confis-
car alimentos estocados.
Aniversário — As sirenes de to-
das as fábricas da Polônia soaram ao
meio-dia para marcar o aniversário da lei
marcial que em 1981 impôs o regime de
excessão no país e pôs na ilegalidade o
sindicato Solidariedade, hoje no poder.
Centenas de integrantes do grupo nacio-
nalista de extrema direita Confederação
da Polônia Independente pediram em

frente ao palácio presidencial, em Varsó-
via, a demissão do presidente Wojciech
Jaruzelski e de outros militares responsá-
veis pela repressão.
Protestos — Mais de 6.000 vietna-
mitas protestaram em três centros de
internação em Hong Kong contra a re-
patriação forçada iniciada pelo governo
britânico local. Os primeiros 51 boal
people foram mandados de volta para o
Vietnã na terça-feira. Os refugiados são
mais de 44.000 em Hong Kong, con-
siderados imigrantes ilegais.

Seqüestro — Os guerrilheiros da
Frente de Libertação da Cachemira que
há seis dias haviam seqüestrado a filha
do ministro do Interior da índia liberta-
rani-na depois que o governo atendeu a
sua principal exigência: a libertação de
cinco guerrilheiros. Rubia Sayeed, de 23
anos, estava sob ameaça de morte e já se
encontra em sua casa em Nova Déli.
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Comunistas búlgaros abrem

mão do monopólio do 
poder

Praga — Reuters

SÓFIA — O Partido Comunista da Bul-
gária renunciou ao chamado "papel dirigen-
te" monopolista de que goza há 40 anos,
propondo que esta cláusula seja retirada da
Constituição nacional, e expulsou de suas fi-
leiras o antigo secretário geral Todor Zhiv-
kov, 78 anos, que governou o pais por mais de
35, até ser deposto no dia 10 de novembro
último.

Ao encerrar três dias de reunião plenária,
o Comitê Central aparentemente decidiu ser
mais realista que o rei, tornando mais radical
a proposta feita na segunda-feira pelo novo
secretário geral, Petar Mladenov. Ele havia
proposto que o "papel dirigente" fosse aboli-
do, mas somente de uma nova Constituição a
ser redigida pelos parlamentares a serem csco-
lhidos em inéditas eleições livres que ele mcs-
mo convocou, até junho de 1990.

O Comitê Central resolveu propor já ao
atual Parlamento, que inicia hoje sua sessão,
sejam abolidos do artigo primeiro da Consti-
tuiçâo os dois parágrafos referentes ao mono-
pólio político do PC e de seu partido aliado, o
Agrário. "O Partido Comunista Búlgaro diri-
ge a construção de uma sociedade socialista
avançada na República Popular da Bulgária
em cooperação com o Partido Agrário Búlga-
ro", diz um dos parágrafos. E o outro: "O
Partido Comunista Búlgaro é a força dirigente
na sociedade e no Estado."

Além de Todor Zhivkov, já expulso do
Comitê Central há uma semana, foram expul-
sos do partido seu filho, Vladimir Zhivkov. 37
anos, e o ex-ministro do Interior Milko Balev,
principal colaborador do velho Zhivkov e
como o filho já expulso do Birò Político.

Vladimir Zhivkov, que também perdeu
uma cátedra universitária, é acusado de cor-
rupção c malversação de fundos, através da
Fundação L.udmila Zhivkova (nome de sua
irmã, falecida como ministra da Cultura em
1981). Contra Todor Zhivkov também pesam
acusações de corrupção, e é possível que seja
processado.

Cerca de 60.000 militantes comunistas
aclamaram Petar Mladenov em frente á sede
do partido depois de anunciadas as resolu-
çôes. O comícico foi convocado através da TV
"em apoio à reestruturação", mas um tran-
seuiitc comentou com repórter da agência
Reuters: "E a última tentativa do partido de
mostrar que tem apoio popular. Muitas pes-
soas ai vieram porque se sentiam obrigadas,
por serem filiadas ao partido."

| | O Partido Comunista da Croácia, uma
das repúblicas que constituem a lugoslá-

via, manifestou numa resolução sua "disposi-

ção de competir em eleições com outros pro-
gramas políticos" e seu apoio ao "pluralismo
político multipartidário", seguindo o exemplo
da Eslovenia, que realizará eleições parla-
mentares livres em maio. Na Croácia, a deci-
são deverá levar a uma eleição semelhante em
abril. As duas repúblicas distanciam-se assim
da Sérvia, a maior das repúblicas iugoslavas,
onde a liderança comunista descartou qual-
quer medida semelhante e rompeu as relações
partidárias com a Eslovênia.
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I—I A campanha presidencial ganha as'— ruas de Praga, onde a jovem faz o
sinal da vitória junto ao cartaz com a foto
do dramaturgo e pioneiro da dissiden-
cia anticomunista Vaclav Havei, com a
inscrição: "A verdade e o amor devem
prevalecer sobre as mentiras e o ódio."
Com o afastamento do detestado ex-presi-
dente Gustav Husak — que ontem tam-
bém renunciou a seu cargo no Comitê

Central do PC —, o Parlamento está en-
carregado, pela Constituição, de eleger o
sucessor por voto indireto até o próximo
dia 23. Mas a bancada comunista mano-
brava ontem para tentar convocar eleição
presidencial direta ou pelo menos um refe-
rendo sobre a questão. As oposiçòes lide-
radas por Havei querem que seja cumpri-
da a Constituição, pois dificilmente teriam
chances de se organizar a tempo para uma

campanha de eleição direta

Mandela vai a palácio,

conversa com de Klerk

e volta para a prisão
JOHANNESBURGO — O líder nacionalista negro sul-

africano Nelson Mandela saiu ontem temporariamente da
prisão para se encontrar com o presidente Frederik de Klerk
no gabinete do próprio chefe de Estado. A reunião fora
solicitada por Mandela, a fim de debaterem "os meios de
superar os atuais obstáculos no caminho de um diálogo
frutífero", informou um comunicado do governo da África
do Sul.

As autoridades não forneceram detalhes sobre como
Mandela — dirigente do Congressso Nacional Africano
(CNA), preso numa residência especial da penitenciária Vic-
tor Verster, 50 quilômetros ao norte da Cidade do Ca-
bo — foi levado até o palácio governamental, também locali-
zado na Cidade do Cabo."O presidente saudou a oportunidade (do encontro), uma
vez que dá continuidade à iniciativa de seu predecessor e
corresponde ao programa de de Klerk de manter consultas
com todo o espectro da opinião política visando ao futuro
mútuo de todos os sul-africanos", afirmou o comunicado,
assinado pelo ministro da Justiça, Kobie Coetsee.

O governo não deu informações concretas sobre a reunião
de Mandela com o presidente. O encontro serviu, pelomenos, para avivar as especulações de que o líder negro será
libertado em breve, depois de passar 28 anos no cár-
cere, para conduzir o diálogo entre o CNA e o governo. A
libertação de Mandela é a pricipal exigência do CNA
para se sentar à mesa de negociações.

Sete veteranos dirigentes do CNA — incluindo Waltcr
Sisulu, principal aliado de Mandela — foram libertados
em outubro, como um gesto de boa vontade de de Klerk,
eleito no mês anterior com uma plataforma que prevê o
abrandamento do regime de apartlieid e o começo de conver-
sações com a comunidade negra.

Embora evitem falar publicamente contra o herói e sim-
bolo do movimento nacionalista negro, alguns ativistas
admitem que estão preocupados com os contatos mantidos
por Mandela com o governo. Eles temem que Mandela possaestar elaborando com seus captores uma agenda secreta parao programa de reformas do apartlwid.

Plano econômico soviético

proíbe propriedade privada

COMBATA AAQCI AC
a queda dos vADCLV/g

MOSCOU — O primeiro-ministro da
União Soviética, Nikolai Ryzhkov, ignorando
as exigências dos setores mais progressistas,
apresentou um plano de reformas econômicas
que mantém a proibição da propriedade pri-
vada e. em geral, reserva para o Estado o
controle da economia.

O plano de seis anos prevê a maior
oferta de alimentos e de bens de consumo,
arrendamento de terras, tributação progressi-
va da renda pessoal e reforma do sistema de
preços."Apesar de várias mudanças econômicas
positivas, as tensões sociais e a insatisfação
com o ritmo da perestroika estão crescendo no
país. Algumas pessoas querem acelerar o rit-
mo das reformas sociais e econômicas ", 

quei-
xou-se Ryzhkov, ao discursar no Congresso
dos Deputados do Povo. no segundo dia de
sua sessão.

Embora o governo lenha adotado al-
gumas medidas de grande alcance em seu

novo plano qüinqüenal (1990-95). o primeiro-
ministro disse ter excluído agora outras ações
mais radicais, que qualificou de "questioná-
veis". incluindo a propriedade integral de to-
das as terras e a desnacionalização cm grande
escala de propriedades estatais."Não acredito que as pessoas apoiem
a desnacionalização de usinas c fábricas.
Quanto aos valores socialistas, não posso e
não vou abrir mão deles", assegurou Ryzh-
kov.

O governo, no entanto, se defronta com
novas pressões de deputados que, responsa-
veis perante seus eleitores pela primeira vez na
história soviética, exigem uma mudança eco-
nômica mais rápida e mais radical. "Todas as
mudanças feitas até agora na economia sovié-
tica foram puramente superficiais", acusou
Pavcl Bunich, vice-presidente da comissão
parlamentar sobre reformas econômicas. O
primeiro-ministro reconheceu que o governo
cometeu erros, mencionando como exemplo a
fracassada campanha contra o alcoolismo,
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congelamento.
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simplificada de gravação.
PAL-M/NTSC automático.
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110/220 V automático.

> HQ: high quality.
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Obituário

Rio de Janeiro
Maria Amália Gonçalves, 82
anos, de insuficiência cardíaca,
em casa, no Centro. Flumi-
nensp, solteira, foi sepultada
ontem no Cemitério de São
João Batista, em Botafogo
(Zona Sul).
Amália Matera Garcia, 72
anos, de insuficiência cardíaca,
em casa, na Tijuca (Zona Nor-
te). Fluminense, viúva, foi se-
puitada ontem no São João
Batista.
Gabriel Domingos Rodrigues,
53 anos, de infarto agudo no
miocárdio, em casa, cm Bota-
fogo. Fluminense, casado, foi
sepultado ontem no São João
Batista. Tinha seis filhos.
Maria Giuseppa Siervo, 87
anos, de insuficiência cardíaca,
em casa, no Grajaú (Zona
Norte). Italiana, viúva, foi se-
puitada ontem no Cemitério
de São Francisco Xavier, no
Caju (Zona Portuária). Tinha
uma filha.
Vicente de Paula Filho, 47
anos, de ferimentos perfuran-
tes, 'no Hospital Municipal
Sousa Aguiar, no Campo de
Santana, no Centro. Paraiba-
no, çasado, morava no Caju e
foi sepultado ontem no cerni-
tério!desse bairro da zona Por-
tuária. Tinha quatro filhos.
Eugênia Gomes de Oliveira, 84
anos, de diabete, no Hospital
do Andarai (Zona Norte).

Fluminense, solteira, morava
em São Cristóvão (Zona Nor-
te) e foi sepultada ontem no
Caju.
Antônia Gomes de Jesus, 78
anos, de insuficiência hepática,
na Santa Casa da Misericór-
dia, na Ponta do Calabou-
ço, região central do Rio, na
qual morava. Fluminense, viú-
va, foi sepultada ontem no Ca-
ju.
Antonieta Falcio Aires, 67
anos, de ferimentos perfuran-
tes, no Hospital Sousa Aguiar,
no Campo de Santana, região
central. Também morava no
Centro. Fluminense, casada,
foi sepultada ontem no Caju.
Marcos Antônio Gonçalves
Cosme, 19 anos, ferimentos
perfurantes, na favela de Pe-
dra Lisa, na região central do
Rio, onde morava. Fluminen-
se, solteiro, foi sepultado on-
tem no Caju.
Nílton Jorge Urbano, 51 anos,
de insuficiência hepática, em
casa, em Acari (Zona Subur-
bana). Fluminense, solteiro,
foi sepultado ontem no Caju.
Tinha um filho.
Juliana Alves, 64 anos, de in-
suficiência cardíaca, cm casa.
no Méier (subúrbio da Cen-
trai). Fluminense, solteira, foi
sepultada ontem no Caju. Ti-
nha seis filhos.
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Duas pessoas morrem 
"

soterradas por causa

das chuvas em Minas

BELO HORIZONTE — O deslizamento de um barranco
no bairro Santo Antônio, Zona Sul da capital, na ma-
drugada de ontem, causou a morte da gari Geralda Martins
Machado, 28 anos, e do servente de pedreiro Jair Moreira de
Jesus, 34. Paula Machado, de 3 anos, filha de Geralda, foi"-'
retirada viva do barraco e está internada, em observação, no..
Hospital João XXIII.

Há três dias a chuva não pára de cair em Belo Horizonte. _
O barracão de Geralda ficava em um beco, ao lado de"
mais três barracos cujos moradores foram aconselhados pela
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) a deixa-
rem o local. "Para quem não tem para onde ir oferecemos ó"'
Abrigo São Paulo", disse Bruno Campos, funcionário dô "
Comdec que esteve na área do deslizamento. Mas Bruno não
conseguiu convencer os moradores a abandonarem os barra-.. >,
cos.
No norte, noroeste e nordeste do estado, segundo informa^.,
ções do 5° Distrito de Meteorologia, as chuvas já ultra-
passaram os valores médios previstos para este mês para a
região. Nas cidades de Januária, Pirapora e Jordânia estão
desabrigadas cerca de 900 pessoas.

I | Um raio que atingiu um dos seis tanques do depósi-— to central de álcool da Usina Zanin, em Araraqua-
ra (a 282 quilômetros de São Paulo), provocou a
perda de cinco milhões de litros de álcool que seriam
misturados à gasolina, provocando um prejuízo de
NCzS 15 milhões, conforme avaliação de um dos sócios
da usina, Norberto Zanin. O combustível está assegura-

do pela Petrobrás e corresponde ao consumo de seis
horas de toda a Frota nacional de álcool. Previsto para
durar 60 horas — a cada minuto três metros cúbicos de
álcool são queimados —, o incêndio do tanque não
podia ser debelado pelo Corpo de Bombeiros, que ape-
nas podia conter as chamas, que alcançavam até 20
metros, de maneira a não atingir os demais reservatório.

GIBRAN MOGRABI

&

(VOVÔ GABRIEL)
A Casa MiroTecidos.e seus familiares, co-
municam com pesar o falecimento de seu
fundador, aos 87 anos de idade, o sepulta-
mento será hoje às 16hs no Cemitério
Israelita do Cajú.
(Pede-se não enviar flores.)

Exterior
Pedro Toledo, 54 anos, numa
clinica particular de Roches-
ter.'Minesota, nos Estados
Unidos, de um colapso que
se seguiu ao agravamento de
um câncer no fígado manifes-
tado há três meses. Toledo era
um dos dois presidentes do
maior banco espanhol, o BBV
(Banco de Bilbao Vizcaya),
nascido há um ano da fusão
dos bancos de Bilbao e de Viz-
caya. A fim de tentar um

transplante de figado. Toledo
foi transportado às pressas, na
terça-feira, em um avião espe-
ciai, para Rochester, após so-
frer o colapso. O paciente foi
internado na Clinica Metodis-
ta. mas não resistiu e morreu •
às I9h40 da própria terça-fei-
ra. A doença foi diagnostica-
da quando o banqueiro voltou
de uma viagem à Turquia, no
fim de agosto.

MAR6UERITA LETIZIA D'AVILA

(RITINHA)
(FALECIMENTO)

tA 

diretoria da PROVAREJO cumpre o doloro-

so dever de comunicar o falecimento de

DONA MARGUERITA LETIZIA D'AVILA,

mãe de seu diretor de criação Delano D'Avila.

O sepultamento será HOJE, dia 14-12-89, às

10:00 horas no Cemitério São João Batista, sain-

do o féretro da Capela n° 4.

MARGUERITA LETIZIA D'AVILA

(RITINHA)
(FALECIMENTO)

tLUTHERO. 

DELANO. ESPOSA E Fl-

LHOS, LETlCIA, ESPOSO E FILHO cum-

prem o doloroso dever de comunicar o

falecimento de sua querida RITINHA. O se-

pultamento será hoje, dia 14/12/89, às 10:00

horas, no Cemitério São João Batista, saindo

o féretro da capela n° 4.

HELENA B. SANGIRARDI
(MISSA DE 7? DIA)

Sílvia, Malú, Diego, Pedro, Isabel, Antô-
nio Pedro e Popó, filhas, netos e genros,
agradecem a força recebida por ocasião
da morte de sua amada Helena e convi-
dam parentes e amigos para a missa que
farão celebrar hoje, às 18h30min, na Igre-
jà Santa Mônica, na Avenida Ataulfo de
Paiva, 527 — Leblon.

ALBERTO COHEN
(30° DIA)

A A Família convida para o Serviço
V V Religioso (SHLOSHIM) em me-
A A mória do querido ALBERTO

V COHEN. Hoje, dia 14. às 19 ho-
ras, no Templo BETH-EL, à Rua Barata
Ribeiro 489.

HELENA B. SANGIRARDI
(MISSA DE 7? DIA)

BLOCH EDITORES S. A. convi-
dam parentes e amigos para a Mis-
sa de 7? dia que será celebrada ho-

je, dia 14 às 18h30min, na Igreja
Santa Mônica, na Avenida Ataulfo
de Paiva, 527 — Leblon.

CORONEL

CÉSAR AUGUSTO

DOS SANTOS SILVADO
(MISSA DE 7° DIA)

tSua 

família agradece as manifestações de
pesar e carinho recebidas por ocasião do
seu falecimento e convida parentes e ami-
gos para a Missa de 7o Dia que será ceie-

brada dia 15/12/89. sexta-feira, às 18:00 ho-
ras. na Igreja Nossa Senhora da Conceição, à
Rua Conde de Bonfim —* n° 987 — Usina.

ALBERTO COHEN
(30° DIA)

Soleil Decorações o Telas Teci-
Y V dos convidam para o Serviço

Religioso (SHLOSHIM) em me-
mória do seu Fundador ALBER-

TO COHEN hoje. dia 14. às 19 horas no
Templo BETH-EL. à Rua Barata Ribeiro.
489

DARCY DOS SANTOS MARINHO
(FALECIMENTO)

tLIGIA, 

TIA, CUNHADA e SOBRI-
NHOS com pesar, comunicam o
seu falecimento e convidam para o

sepultamento que será realizado HO-
JE, às 10:00 horas, no Cemitério São
João Batista, saindo o féretro da Ca-
pela Real Grandeza n° 5.

LUIS CLÁUDIO DO NASCIMENTO
(IME — 1988)

•!• Pai e Filhas agradecem as manifes-
? tações de pesar pelo falecimento
I de seu inesquecível LUIS CLAU-

DIO e convidam parentes e amigos
para a Missa de 7o Dia que será realiza-
da no dia 15/12/89 (sexta-feira), às
19:00 horas, na Paróquia N. S. da Es-
perança, à Rua Conde de Irajá — n°
645 — Botafogo/RJ.

Avisos Religiosos e Fúnebres WIIJ» V*í*4vU ip'í ••>("4 4í;0tb«íl -I4/0 Ou
CLASSIFICADOS"'JoMÍuToSaáiJÍa.'' °

JOSÉ DE CARVALHO

BORGES FILHO
(BORGES —ZECA)

tSylvia. 

Nicia. Gilce. Leandro, genros, neta e fami:
liares participam o falecimento do querido JOSE
DE CARVALHO BORGES FILHO, e comunicam
seu sepultamento no Cemitério S. Franciscos Xa-
vier no Caju. às 10 00 horas do dia 14/12/89.

saindo o corpo da Capela I.

JOSÉ RIBEIRO TRISTÃO

(1 ANO DE SAUDADES)

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, A DIRE-

TORIA E OS FUNCIONÁRIOS DAS EMPRE-

SAS TRISTÃO convidam os amigos para a Missa

que farão celebrar em memória do fundador das

EMPRESAS TRISTÃO, no primeiro aniversário de seu

falecimento, no dia 14 de dezembro (quinta-feira) às

;10:00 horas, no Mosteiro São Bento — Centro.

f

CARLOS AUGUSTO COARACY
MUNIZ JR.
MISSA DE 7° DIA

Carlmhos. mesmo que uma boca não encoste na outia o
bmjo podo ser dado Fazendo nossas as suas palavras, de
todos que te amam.

Igreja do Largo do Machado
Dia 15/12/ 89 àslOhs.

NELSON PORTO
A família de NELSON PORTO, profundamente eons-
tornada, comunica aos amigos e parentes o faleci-
mento, a 11 de dezembro corrente, do seu querido
iider.

NELSON PORTO
A Diretoria a os servidores da NACIONAL IGUATEMI
EMPREENDIMENTOS S/A lamentam comunicar o
falecimento, a 11 de dezembro de 1989, do inesque-
cível Diretor de Marketing da Empresa, Dr. NELSON
PORTO.

Avisos

Religiosos

e Fúnebres
Recobemos seu anúncio na Av.
Brasil. SOO De domingo a 6' até
20:00h, aos sábados e feriados
at« 17:00h Tel: 585-4350 —
585-4326 — 585-4356 ou no ho-
rário comercial nas lojas de

CLASSIFICADOS

Para outras informações,
consulte o seu

JORNAL DO BRASIL

! JOSE RIBEIRO TRISTÃO

(1 ANO DE SAUDADES)

: • EUNICE, JÔNICE, ECYLDA SIQUEIRA TRIS-

TÃO E DEMAIS FAMILIARES convidam pa-

I rentes e amigos para a Missa que farão ceie-

I brar em memória do seu inesquecível esposo e

pai, no primeiro aniversário do seu falecimento, no

dia 14 de dezembro (quinta-feira) às 10:00 horas,

no Mosteiro São Bento — Centro.

BENTO PEREIRA OLIVEIRA

Élvo 

Pereira Oliveira, Elaine Aguiar Campos de Oli-
veira e filhos, com profundo pesar, comunicam o
falecimento, em Curitiba, de seu irmão, cunhado e
tio Bento e convidam para a Missa que será ceie-

brada em sufrágio de sua alma, às 19 horas do dia 15,

sexta-feira, na Igreja da Ressurreição — Rua Francisco
Otaviano 99, em Copacabana.

ROUSSEAU LEÃO CASTELLO

(MÉDICO)
(MISSA DE 7» DIA)

Lívia, Marita, Rousseau Filho, Teresinha, Doli,

| Jorge Fernando, Jane, Nicola, André, Filipe,

I Bruno, Henrique, Bernardo e Pedro, esposa, fi-

lhos. nora, genro, netos e bisnetos, agradecem as

manifestações de carinho recebidas e convidam pa-
rentes e amigos para a Missa que farão celebrar no

dia 1 5 de dezembro, 6a feira, às 17 horas, na Igreja de

Santa Luzia, à Rua Santa Luzia n° 490. Centro.

EI
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INPC vai a 48,47% mas Maílson nega hiperinflaçãoè
Brasília — Jamll Blttar C—) JL

Informe Econômico

Se 
Collor ganha, Lula torna-se imediata-

mente o chefe de uma oposição cada vez
mais forte, na medida em que o próximo presi-
dènte, mesmo fazendo um bom governo, não
conseguirá melhorar rapidamente as condições
de vida da maioria da população. Fatalmente,
Lula e seu PT darão um banho nas eleições do
ano que vem, ficarão mais fortes ainda e termi-
narão por ganhar as próximas eleições presi-
denciais. Ou a maioria do Congresso, no caso
do parlamentarismo.

Assim, uma vitória de Lula agora é, por
assim dizer, uma antecipação. Tudo bem, por-
tanto. Melhor topar logo a coisa do que ficar
adiando.

Esse è o raciocínio ouvido com freqüência
cada vez maior em meios empresariais, incluin-
do aí banqueiros. Mas pode ser uma espécie de
racionalização, diante do crescimento de Lula.
Algo como se é inevitável, relaxe e aproveite.

Sem calote
A Prefeitura de São Paulo, administrada há

quase um ano pela petista Luíza Erundina, ligada a
correntes mais radicais do que a de Lula, também
tem uma divida interna. Ou seja, toma dinheiro
emprestado colocando no mercado as Letras Finan-
ceiras do Tesouro Municipal, LFTM.

E tudo bem. Essas letras rodam no mercado, a
prefeitura coloca e financia papéis, paga juros, enfim,
tem conseguido tranqüilamente captar dinheiro dos
investidores para financiar sua dívida.

| Ninguém levou o cano. É um bom papel.

Lulou
0 presidente da Câmara das Empresas Brasilei-

rás de Capital Nacional, Luiz Otávio Athayde, está
erti campanha para Lula, especialmente nos estados
dò Nordeste. A Câmara se apresenta como represen-
tante de pequenos e médios empresários.

I
Vazamento

O presidente do IBGE, Charles Mueller, afirma
que o vazamento de informações sobre índices de
inflação, "se ocorre", não se dá através do IBGE. No
caso do último número do INPC. os 48,47% de no-
v^mbro, divulgado oficialmente ontem, quarta-feira,
e conhecido no mercado financeiro desde o comeci-
nho da noite de segunda-feira, Mueller informa que o
resultado era de conhecimento de altos escalões do
governo federal, em Brasília, desde a manhã de se-
günda.

Argentinos na praça
Clientes novos em corretoras de valores do Rio:

investidores argentinos que trouxeram dinheiro e
es"tão comprando ações de empresas exportadoras e
do sistema financeiro.

- É lição da hiperinflação lá no país deles: valori-
zâram-se ações, especialmente de exportadoras.
Quanto às ações de bancos, que os argentinos tam-
bêm estão comprando, eles as acharam muito bara-
tqs.

Automóveis
l A Autolatina (holding que reúne a Volkswagen

e.a Ford) fechou um acordo com a indústria de
autopeças: vai pagar aos seus fornecedores no prazo
de 23 dias.

O prazo era de 30 dias. As autopeças queriam
1^ dias. Ficou no meio. O acordo, que garante a
entrega de peças às duas montadoras, vale por dois
meses. Depois, se conversa de novo. As demais mon-
tadoras continuam negociando.

í^reço e marca
Do gerente de marketing da Ellu, Jaime Costa,

no congresso nacional da Associação dos Dirigentes
dç Vendas do Brasil, ontem:

. — Não tem mais consumidor bobo. Isso de em-
pnrrar produto caro por conta da marca acabou. O
consumidor hoje olha a etiqueta, mas do preço, não
dá marca. Conclusão: ou os comerciantes baixam os
pçeços ou não vendem nada.

Momento ruim
Depois de um aumento de vendas considerado

exagerado, no período de abril a setembro, no merca-
do interno, a indústria petroquímica brasileira passa
agora pela situação contrária: desde outubro caem as
vindas internas de praticamente todos os produ-
tos, uma queda em torno de 10% ao mês. Essa
redução está sendo compensada pelas exportações,
também em queda.

Nós, quem?
Na seção de cartas do JB, na última terça, o

leitor Mário Gustavo Basbaum critica este Informe
Econômico. Refere-se a uma nota publicada em 10/
11, na qual se mostra que o Imposto de Renda
recolhido no Brasil representou no ano passado ape-
nas 4,8% do Produto Interno Bruto, uma mixaria se
comparado com os 15% do PIB que pagam os
europeus. Concluía a nota que "pagamos pouco" —
para ira do leitor, que deve estar entre os brasileiros
assalariados que pagam muito.

, Apresso-me, portanto, a esclarecer. O espirito
da nota era exatamente igual à argumentação do
leitor: os brasileiros, no conjunto, pagam pouco, e os
assalariados, muito, porque os que efetivamente têm
quita renda e lucros, pessoas físicas e jurídicas, não
pagam o justo. Ao dizer "pagamos pouco" cabe bem
a .pergunta: "nós, quem?"

Carlos Alberto Sardenberg, com sucursais
J
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BRASÍLIA —
O índice Nacional
de Preços ao Con-
sumidor (INPC) fe-
chou em 48,47%
cm novembro, bem
acima da variação
de 38,76% registra-
da em outubro.
Apesar disso, o mi-
nistro da Fazenda,
Maílson da Nóbre-
ga, procurou tran-
qüilizar a socieda-
de, afirmando
ontem que, apesar
de o BTN sinalizar
uma inflação de
48%, a economia
não está fora de Mmlson- nao
controle e tampouco o país caminha
para a hiperinflação.

O ministro contestou as previsões de
que ao atingir o patamar de 50% de
inflação, o país estaria imerso na hipe-
rinflação. "A hiperinflação não se ma-
nifesta em um índice, mas na desorgani-
zação da economia, crise de
abastecimento ou mesmo queda do sa-
lário real das categorias menos favore-
cidas, o que não está acontecendo",
disse. É certo que os manuais de econo-
mia não determinam os 50% como
fronteira automática da hiperinflação,
mas indicam que a partir dessa faixa a
economia torna-se passível de um des-
controle a qualquer momento.

Contudo, a avaliação de Maílson é
de que a forte indexação será o instru-
mento para impedir o descontrole da
economia. Além disso, ele lembrou que
as experiências de hiperinflação na
América Latina não aconteceram com
nível de inflação tão elevado, e insistiu:
"O problema não é o índice. É a desor-
dem na economia."

Tolice — Na rápida entrevista que
concedeu, após depoimento na Comis-
são Parlamentar de Inquérito que invés-
tiga a crise da Petrobrás, o ministro
aproveitou para criticar os que comen-
tam que o caso brasileiro trata-se de
uma hiperinflação reprimida. "Isso é
uma tolice, porque não existe um nú-
mero mágico, ou determinado patamar.

¦k.'.: M'
¦Bp ¦

índice para niperinj
a partir do qual se inicia a hiperinfla-
ção." Da mesma forma, criticou os ce-
nários traçados por empresas de con-
sultoria e economistas: "Todos
traçaram o pior cenário. E erraram."

O ministro recorreu aos resultados
do leilão de LFTs desta semana — com
a colocação de NCz$ 25 bilhões — para
demonstrar que não existe dificuldade
de rolagem da dívida interna, afastando
qualquer reflexo sobre o mercado brasi-
leiro da decisão do governo argentino
de praticar a moratória para sua dívida
interna.

Custo de vida — Os itens que
mais contribuíram para a elevação do
INPC de novembro foram saúde e cui-
dados pessoais, com 59,38%; habita-
ção, com 57,43%; vestuários, que fica-
ram cm média 48,8% mais caros; c
artigos de alimentação c bebidas, que
chegaram a ter variação de 47,19%. No
ano, o INPC — que segue a mesma
metodologia do IPC usado para medir
a inflação oficial — está acumulando
uma alta de 1.197,96%, sendo que nos
últimos doze meses o índice acumulado
pula para 1.566.93%. São Paulo, com
50.22%, e Rio de Janeiro, com 49,94%,
foram as duas regiões que registraram
as maiores altas de preços entre as dez
regiões pesquisadas pelo IBGE. As me-
nores variações foram verificadas em
Curitiba e Fortaleza, que ficaram, res-
pcctivamente, com 45,30% e 45,62%.

Economistas

apostam em taxa

de até 80%

SÂO 
PAULO — O diagnóstico da economia

para 1990, na visão dos economistas
Adroaldo Moura da Silva e Celso Martone, am-
bos da Universidade de São Paulo (USP). é de
desanimar qualquer presidenciável. Durante o
lançamento da Carta de Conjuntura, do Conse-
lho Regional de Economia de São Paulo, Adroal-
do e Martone ressaltaram que a hiperinflação
está batendo às portas da economia brasileira —
Martone aposta num patamar entre 60% e 80%
cm março — e que o preço a pagar para o sucesso
de um programa de estabilização è a recessão.

Adroaldo acredita que a credibilidade na re-
muneração paga pela Letra Financeira do Tesou-
ro (LFT) ou pelo Bônus do Tesouro Nacional
(BTN) como forma de preservar o valor real das
aplicações no mercado financeiro da inflação esta
com os dias contados. A explicação do economis-
ta é simples: a remuneração do over e de títulos
como o BTN cambial está subestimando a infla-
ção ocorrida no mês e sua aceleração nas últimas
semanas. "O juro real de 3% em novembro, se
medido corretamente, foi um juro real negativo
de mais de I %

Cambial — Outro problema diagnosticado
por Adroaldo é a crise cambial, já que a acelera-
ção inflacionária destrói a eficácia da regra de
desvalorização cambial, produzindo o efeito in-
verso (valorização do câmbio com efeitos nocivos
sobre o saldo comercial, sobre o caixa do governo
em moeda estrangeira e sobre exportadores e
importadores, que
lucram, respectiva-
mente, adiando e an-
teci pando a con ver-
são final de seus
negócios). Adroaldo
diz que. para ele. o
que restou para o
próximo governo pa-
ra se tentar um pro-
grama de estabiliza-
çilo econômica c a
política monetária."Ortodoxa, com um
controle muito rigi-
do diz. Adroaldo Moura

Martone concordou com Adroaldo quanto à
utilização de uma forte política monetária e mos-
trou como os demais instrumentos não estão
disponíveis. "Por conta de restrições políticas e
constitucionais, existem severos limites para uma
política fiscal forte. Corrigira defasagem cambial
e dos preços públicos para conter o déficit fiscal
do governo aumenta a inflação. E para construir
uma política de rendas, o governo esbarra no
desgaste dos congelamentos e dos pactos nacio-
nais", explicou o economista. Martone lembrou
que ainda existem ingredientes complicadores,
como o fato de que 1990 será um ano fraco de
atividade econômica, e as eleições de outubro.

Para Martone existe a possibilidade de um
cenário mais otimista, caso o governo consiga
fazer um acordo nacional. "Daí a inflação poderá
cair de 60% a 80% em março para patamares de
20% a 30% no segundo semestre, num programa
gradual", disse o economista. A segunda hipótese
é de que o programa de estabilização tenha um
curto período de sucesso, desande e seja pôster-
gado para 1991. "Pessoalmente, acredito que 1990
terá um cenário parecido com o da Argentina ".

Riscos — Mais otimista. Antônio Kandir,
economista da Universidade de Campinas (Uni-
camp), acredita na percepção das elites, no senti-
do de que evitarão a hiperinflação. "Na Argenti-
na, foram providenciados 3,5 milhões de sopões.
Aqui, estamos sem alternativas. E acho que nin-
guém pagará para ver, a titulo de se proteger, o
que aconteceria no Rio de Janeiro, por exemplo,
com mais de 3 milhões de favelados literalmente
passando fome", afirmou o economista. Kandir
defende a resolução rápida da questão externa,
alongamento do perlíl da dívida interna, emprés-
timo compulsório sobre bens patrimoniais e um
amplo acordo político.

A Ordem dos Economistas de São Paulo
divulgou ontem o índice de Custo de Vida da
Classe Média (ICVM) cm novembro: 41.70%
(36.98% em outubro). Segundo o economista

Geraldo José Gar-
denalli. da equipe
técnica do Grupo
Pão de Açúcar, a al-
ta do indice é cxpli-
cada pela rccompo-
sição dos preços dos
alimentos, que nos
últimos meses esta-
vam correndo abai-
xo da inllação. Para
ele, já está mais do
que claro que a bar-
reira dos 50% será
ultrapassada em de-

Celso Martone zembro.

CINCO OPÇÕES
DE COBRANÇA
PARA QUEM
BUSCA
EFICIÊNCIA E
RAPIDEZ.

Cobrança de Curto Prazo, Escriturai, Direta,
com Faturamento e Seriada.
Consulte uma agência BMC.

Central de Atendimento a Clientes: (011) 283-7777

Incompetência 
gerou 

a crise

Numa história em que o metanol entra

apenas como coadjuvante, o governo é o culpado.

O País vai entrar em 1 990 com um
estoque de álcool calculado em
2.898 bilhões de litros. A produção
dos cinco meses iniciais do ano de-
verá alcançar 1.486 bilhão. Somando
as duas grandezas, chega-se à quan-
tidade real à disposição da frota:
4.383 bilhões de litros.

Mas o consumo será bem maior,
vai atingir exatos 5.693 bilhões de
litros. Uma conta aritmética define o
tamanho da crise do combustível ál-
cool, no fim de maio de 90: 1,311
bilhão de litros.

Neste último bilhão, já foram des-
contados 400 milhões de litros eco-
nomizados pela decisão do CNP: re-
duzir a proporção da mistura de
álcool na gasolina de 22% para 1 2%.
A medida teve efeitos ambientais ób-
vios, aumentando a poluição espe-
cialmente nas grandes cidades co-
mo São Paulo. Em todo caso, do

ponto de vista do mercado, não havia
outra saída. Igualmente, a decisão re-
cente de misturar 5% de gasolina a
cada litro de álcool vai resultar numa
economia de 100 milhões de litros de
álcool. Mais uma conta e aquele
1.311 bilhão inicial do déficit, cai

para 1,211 bilhão. È, definitivamente,
a escassez prevista para o mês de
maio.

A solução metanol é a única capaz
de evitar a falta do combustível, já
que o governo Sarney pouco ou na-
da fez para manter equilibrados os
índices de produção e consumo (veja
tabelas). Nessa novela onde não fal-

Produção e consumo de álcool

Produção

Consumo

Superávit
Déficit

1985

11,563

9,443

2,120

1986

9,983

11,898

1,933

1987

11,014

11,829

0,815

1988

11,246

12;562

1,316

em bilhões de litros

Exportações de açúcar

1985

1986

1987

1988

1989

2.548.000

2.430.000

2.155.000

1.700.000

645.000

em toneladas

Obs.: A partir de junho, a expor-

tação passou a ser feita direta-

mente pelos produtores, e o go-

verno — 
por determinação legal —

deixou de desempenhar o papel

de intermediário.

contra US$ 350 nas bolsas do estran-

geiro. O problema reside, apenas.
tam personagens em papéis duvido- na capacidade de produção,
sos — a Petrobrás defendendo Na verdade, o metanol entra na
meio ambiente, ela que se tornou história como mero coadjuvante,
campeã de desastres ecológicos — Mais exatamente, representando 33%
uma sucessão de mal-entendidos, de cada litro do combustível substi-
balanço das exportações de açúcar tuto, completado por 7% de gasolina
também ilustrativo. Os números vêm e 60% de álcool. Trata-se da combi-
caindo anualmente, e desabaram em nação que os técnicos batizaram de

89. Portanto, ao contrário do que 60-33-7, aceita também pela Cetesb,

proclamam os donos de postos e os órgão ambiental que reconhece a
engenheiros da Petrobrás, não está gravidade do problema.
ocorrendo desvio de álcool para a

produção de açúcar — embora os

preços no mercado externo sejam
muito atraentes, na base de US$ 1 50

por tonelada em nossas fronteiras,

Outras contas de somar e diminuir
ajudam a explicar a questão. O con-
sumo mensal de álcool carburante vai
chegar a 1,050 bilhão. Convertidas
em litros, as proporções de cada ele-

ws¦rm

;W
-7v•
4A

ÜtMt
ssS;

•r/y<ntyn

2
tf

••f >

Jlíjv./

f/3»r'V»*i
—

m*

í*l.~

. w

mi'

Í-SH

-«S!

I£
*
§• 
f
9¥- 4J 
í

¦¦ i

mento da mistura terá estes números:
750 milhões de álcool, 247 milhões
de metanol e 53 milhões de gasolina.
Resultado: vão sobrar 300 milhões de
litros de álcool por mês. É o su-
ficiente para neutralizar a ameaça da
crise, que amedronta milhões de pro-
prietários de carros a álcool.

Como se vê, a questão também
envolve obediência ao calendário.
Cada dia perdido nesse planejamento
é um ponto a mais para a crise. E ela

tem um desenho devastador: se nada

for feito, o País terá de através-

sar — já a partir de maio — 35 dias

sem nenhuma gota de álcool nos

postos. Ou, 1,211 bilhão de litros.
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Rhodia teme risco de 
Moratória da dívida externa é

hiperinjlaçao ja nos

Defasagem cambial faz

Mercedes-Benz reduzir

primeiros 
meses

SÀO PAULO — Embora a Rhodia S/A, oitava maior
multinacional no pais e lider do mercado brasileiro de
produtos químicos, planeje investir US$ 120 milhões no
próximo ano c USS 2 bilhões ao longo da década de 90, o
seu presidente, Edson Vaz Musa, não esconde preocupação
com o "risco enorme de uma hiperinflação cm janeiro ou
fevereiro". Ele acha que o governo Sarncy, mesmo cm final de
mandato, pode tomar medidas dc restrição monetária, para
conter o processo."Com uma inflação entre 48% e 50% ao mês, não há
como prever nada, mas pode se ter uma idéia do que vem pela
frente", alerta o presidente da Rhodia, para quem o atual
governo não tem credibilidade para manter a política de
financiar "suas receitas defasadas" no mercado aberto."Agora parece tarde e difícil para se aplicar um choque
fiscal", receita do próprio ministro da Fazenda, Mailson da
Nóbrega. para o seu sucessor. Entretanto, Musa salien-
ta que a economia brasileira está mais bem preparada para
um período de hiperinflação do que estava a argentina.

O presidente da Rhodia participou ontem, junto com o
titular da Secretaria Especial de Abastecimento c Preço
(Scap). Edgar de Abreu Cardoso, dc um seminário sobre a
política dc preços na indústria farmacêutica. Apesar de reco-
nheccr que os preços do setor começam a atingir o que chama
de "níveis razoáveis". Musa entende que ainda resta uma
defasagem dc 15%.

Controle — Cardoso salientou que esses preços prcci-
sam dc controle, e disse estranhar que algumas empresas
alegam estarem vendendo com prejuízo, mas efetuam estas
vendas com prazos de 40 dias. Cardoso defende a ma-
nutençào das câmaras setoriais, mesmo com o novo governo,
acrescentando porém que estes mecanismos precisam intervir
mais no mercado.

A indústria farmacêutica no Brasil fatura cm média USS
1,6 bilhão ao ano. conforme dados da Organização Mun-
dial da Saúde. O mesmo levantamento aponta um consumo
per capita dc USS 11,50. Das 600 indústrias existentes, 520
são dc capital nacional, além dc 16 laboratórios farmacèuti-
cos, todos estatais. As 50 principais indústrias — 10 delas
nacionais — correspondem a 80% da receita total.

de 90 Única saída do 
próximo governo exportação para os EUA

IWilton Horita

SÃO PAULO — As reservas cam-
biais brasileiras estarão em USS 6 bilhões
ou USS 7 bilhões no inicio do próximo
governo, cm março do ano que vem, caso
a atual administração mantenha a politi-
ca de centralização de câmbio (rígido
controle sobre as remessas dc dólares ao
exterior) c continue a praticar a morató-
ria informal do pagamentos de juros aos
credores internacionais. Esse dado, reve-
lado pelo Banco Central aos economistas
do PT. demonstra o grau de dificuldade
do Brasil com relação ao seu caixa, já
que o total da divida externa vencida, no
momento da posse do novo presidente
da República, será dc USS 5 bilhões. Ou
seja, ô próximo governo não terá outra
saída senão a continuação da suspensão
do pagamento da divida.

"Dc qualquer modo, encontraremos
um pais com situação complicada cm
relação aô volume dc reservas cambiais
caso vençamos as eleições", afirmou o
economista Sérgio Trani, durante almo:
ço reservado entre ele c o coordenador
da área financeira da equipe econômica
do PT, Carlos Eduardo dc Carvalho,
com ô Conselho da Associação das Dis-
tribuidoras de Valores (Adeval), ontem,
no elegante e fechado Jóquei Clube dc
São Paulo. O presidente do Banco Ccn-
trai, Wadico Bucchi, porém, não revelou
o volume atual das reservas cambiais,
mas o que mais importa para o PT é dc
quanto será o caixa no momento da

posse do novo governo. Em conversas
informais mantidas com representantes
dos credores internacionais, os econo-
mistas petistas não encontraram nenhu-
ma objeção radical contra as suas pro-
postas de suspensão dos pagamentos.

Reuniões — O encontro de ontem
foi mais um da série dc reuniões que vem
sendo mantida pelo PT com setores di-
versos da iniciativa privada. Anteontem,
por exemplo, os economistas petistas cs-
tiveram com entidades ligadas á poupan-
ça, de quem receberam propostas dc me-
lhoria do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH). No início desta sema-
na, o PT se reuniu com a direção da Fiat,
na presença de representantes da empre-
sa vindos da Itália, sede da multinacio-
nal. O encontro dc ontem foi extrema-
mente cordial, com os empresários
manifestando o desejo dc colaborar,
aceitando dc antemão participar com sua
cota de sacrifício no processo dc ajusta-
mento econômico. Carvalho e Trani cn-
fatizaram que falam cm nome do parti-
do.

As empresários chegaram a çarantir
ao PT, no que se refere á divida interna,
que o mercado accita comprar papéis
finais de longo prazo, mas desde que o
novo governo defina normas claras e
duradouras, mesmo que não sejam as
melhores. Uma forma sugerida para sa-
nar o problema de caixa do governo seria
a manutenção das regras sobre a divida
interna, com o lançamento dc um impôs-
to compulsório onde todos colaborariam
com sua cota de sacrifício. Carvalho, por

sua vez, garantiu que o PT não pensa cm
privatizar os bancos e confiscar ouro cm
poder do mercado. Pelo contrário, ga-
rantiu que o projeto petista é defender o
sistema financeiro c o mercado de ouro e
ações como importantes instrumentos na
modernização do país.

Moratória — Carvalho criticou a
moratória da divida interna na Argenti-
na c lembrou que uma das propostas do
PT será reunir as empresas que mantêm
capital no mercado financeiro a trocar
parte pequena dessas aplicações por in-
vestimento produtivo, ao invés de sim-
plcsmente trocar esses títulos por outros
ativos. Isso porque o PT entende que o
ajuste econômico não pode ser apenas
monetário ou através do congelamento
dc preços, mas um proccsso amplo que
contemple o crescimento econômico. "E
o dinheiro disponível para financiar o
desenvolvimento brasileiro, já que o Es-
tado está quebrado, são os recursos que
estão no over", analisou Carvalho.

O PT considera que o período crítico
serão os primeiros seis meses dc governo.
Carvalho lembrou que o partido deseja
que os empresários assumam uma firme
postura cm relação ao governo para que
sc acabc dc vez o modelo dc decisões cm
gabinete. "As posições reveladas estão
cm sintonia com o mercado, mas é fun-
damcntal que essas concepções reveladas
no almoço prevaleçam no partido, ava-
liou o presidente da Adeval, Ncy Castro
Alves.

APOO AO PROXIMO

PRESIDENTE

DA REPÚBLICA.

SEJA EU

QUEM FOR:

N AO SALVE

É costume dos Presidentes da República
anunciarem planos de salvação para o
Nordeste. Na maior parte das vezes com
o caráter assistencialista, paternalista.

Esses planos, contudo, pouco
contribuíram para modificar a estrutura
econômica. Pelo contrário, agravaram a

questão social da Região.
O Nordeste continua em desigualdade

com as demais regiões do País, e com

grandes níveis de atraso econômico e social.
Não mais queremos planos de salvação.

Queremos planos econômicos modernos,

que integrem a economia regional à
economia do país e do mundo, e que ao

mesmo tempo resolvam a questão social,
cada vez mais grave.

Chega de programas tipo "S.O.S.

NORDESTE". Chega de utilizar os pobres

para destinar recursos aos ricos.
O Nordeste é competitivo. Tem força.

Tem vontade. Quer ser moderno e cada vez
mais produtivo.

Para isso, basta que a Constituição seja
cumprida. Ela incorpora os avanços
necessários à modernização da questão
regional, que o atual Governo resolveu
ignorar.

Esperamos que no próximo Governo a
Constituição seja cumprida.

CUMPRA A CONSTITUKAO
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SÃO PAULO — A perda de
competitividade, em razão da defa-
sagem cambial, estimada cm 25%,
cm 1989, e 50%, em comparação a
1986, está levando a Mercedes-
Bcnz a encerrar o seu programa dc
exportações de caminhões para os
Estados Unidos, um mercado que
no começo da década de 80 chegou
a representar metade das vendas
externas da empresa. A informação
foi prestada ontem por Gcrhard
Hoffmann-Becking, presidente da
Mercedes-Benz, ao apresentar os
resultados da companhia em 1989.

Este ano a Mercedes totalizará
1.500 caminhões embarcados para
os Estados Unidos, contra 4 mil em 1988 e 6 mil em 1980.
Hoffmann-Becking disse que a venda de caminhões para este
mercado continuará até junho do próximo ano, mas a empresa
está buscando novos mercados, como México, Austrália e
África. Para os Estados Unidos, serão exportados mais motores
para a montagem dc caminhões médios da Freightliner, uma
fabricante de caminhões pesados daquele pais adquirida pelo.
grupo há alguns anos.

A Mercedes-Benz fechará o ano com faturamento de USS
1,5 bilhão, USS 200 milhões a menos do que cm 1988, quando
obteve um lucro dc USS 147 milhões. Em 89, a companhia
produziu 39 mil veículos, ou 15% a menos do que em 88.
Hoffmann-Becking não quis fazer estimativa sobre os lucros do
grupo este ano, mas disse auc a queda foi provocada por fatores
como Plano Verão, falta oe peças, greves e defasagem cambial.
A Merccdes-Betiz fechará o ano com uma receita dc USS 250
milhões para as exportações, a mesma do ano passado.

Com a indefinição da política econômica brasileira para
1990, a Mercedes está buscando novas opções para tomar mais
fiexivcl o programa de exportações. Assim, a Merccdes, que já
exporta motores para o México, poderá participar de um,
programa de vendas combinados para a Famsa, fabricante de
caminhões Internacional Harvester, na qual o grupo participa,,
com 80%. De acordo com Hoffmann-Becking, ainda este mês o
governo mexicano deverá definir novas regras para a política de
importações, abrindo um mercado para que a Mcrccdes-Bcnz
do Brasil exporte motores c cabincs para o projeto da Famsa, de
fabricar caminhões médios.

Dois cenários - O presidente da Mercedes-Benz disse
que a empresa trabalha com dois cenários, independentemente
do candidato que venha a ganhar a eleição presidencial dc
domingo. No primeiro, com a economia mostrando um cresci-
mento de 3% a 4% para o Produto Interno Bruto (PIB), a
Merccdes planeja uma expansão de mais de 10% para as vendas
dc caminhões e ônibus. No segundo, com uma recessão "que
não seja tão acentuada e duradoura", a Merccdes espera unia
queda dc 10% nas vendas, especialmente na área de cami-
nhões.

A Mercedes-Benz, que investiu USS 125 milhões cm 1989,
planeja um volume dc USS 500 milhões para o período 1990-
1994, sendo USS 130 milhões no próximo ano. Hoffmann-Bcc:
king disse que a Merccdes-Benz continua a ter problema dc falta
de peças, com 1.500 veículos incompletos cm seus pátios. A
planilha de custos aponta a necessidade de reajuste de 70% os
preços dos caminhões, a partir do próximo sábado, já que o
segmento está com uma defasagem de 15% cm relação ao
último índice fixado na câmara setorial da indústria automobi-
listica.

Correção
¦ A suspensão da liquidação da distribuidora Crcdimus foi-
determinada por uma decisão judicial do juiz Zandré José
Kozlowski, da 5' Vara. O JORNAL DO BRASIL errou ao
informar que a liqüidação havia sido suspensa pelo Banco"
Central, que interviu na distribuidora em janeiro deste ano. O
motivo da intervenção foi a falta de entendimento com a
Distribuidora do Estado do Rio de Janeiro, na rccompra
dc títulos estaduais, conhecidos como carioquinhas.

ESTUDOU OU FEZ PARTE

DE SUA FORMAÇÃO NA EUROPA ?

Gostaríamos de entrar em contato consigo
"CÍRCULO EUROPEU 93"

Pretendemos organizar conferências e encontros
no âmbito de intorcâmbio cultural e cientifico
Europa/América Latina
Envie seu endereço para contato a
R.B.THELLIER (Delegado local do Grupo de
Coimbra, patrocinado pela Comunidade Econô-
mica Européia) Alameda Min. Rocha Azevedo,
n9 628 - Apto. 91 - Cep. 01410 - São Paulo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO
EDITAI DE TOMADA DE PREÇOS N» 01/89

A comissão especial de licitação da Secreta-
ria de Estado da Fazenda torna público que
fará realizar, às 1 5:00 (quinze) horas do dia 09
(nove) de janeiro de 1990. na sala do grupo de
controle de resultados, localizada no 5o (quin-
to) andar do Ed. Aureliano Hoffmann. à Av.
Jerônimo Monteiro. 96 nesta, tomada de pre-
ços. objetivando a contratação de firma para
prestação de serviços técnicos profissionais
especializados, visando a elaboração de diag-
hóstico operacional e implantação e moderni-
zação administrativa nesta secretaria, confor-
me condições e especificações do Edital, que
se encontra à disposição dos interessados no
local supra citado. Contato pelo telefone 027-
223-1718 com Ricardo.
Vitória-ES. 13 de dezembro de 1989.
Fernando Antônio de Moraes Achiame
Presidente da Comissão Especial de Licitação
da Secretaria de Estado da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA PE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Instituto do Previdência do Estado do Rio do Janeiro — IPtRJ

AVISO

A Comissão Permanente do licitação do IPERJ, situada à
Av. Presidente Vargas, 670 - 139 andar, toma público aos
interessados a realização da licitação:
CONCORRÊNCIA N« 03/89
Dia: 04/01/1990
Hora: 9:00 horas
Local: Av. Presidente Vargas, 670 - 13® andar - Centro -

Rio do Janeiro - RJ.
Ob|eto: Fornecimento do Tickots-RofoiçSo.

Edital e maiores Informações poderão sor obtidos a partir
do dia 4 de dezembro do 1989, no endoreço supracitado das
9:00 horas às 17:00 horas.
Valor estimado do contrato anual NCzS 9.057.000,00, cor-
rospondonto a 1.799.381, 3697 BTNs do novembro/89.
Reajustamonto: Mensal, do acordo com a variação do BTN.

El
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Empresas

Limasa — O Grupo Li-
masa, voltado para atividades
industriais de laminação, perfi-
lação, beneficiamento e comér-
cio de aços planos, faturou de
janeiro a novembro USS 130
milhões, e a previsão do grupo
é alcançar USS 140 milhões es-
te ano; com as vendas para
os mercados interno e externo.
O Grupo Limasa compreende
a Limasa S/A, Panatlantica,
Panatlântica Catarinense e In-
duminas.U»s
Cartão — A Credicard ba-
teu iiòVo recorde em dezem-
bro, àtfngindo a marca de três
milhões de cartões de crédito,
o que consolida sua liderança
no setor. Este número — 2,75
milhões de Credicard-Master-
card e 330 mil de Diners Club
— representa um crescimento
de 50% em relação a dezembro
de I988, duplicando a base de
cartões Credicard cm apenas
um ano e meio. Os investi-
mentos em tecnologia passa-
ram de USS 12 milhões em
1988 para USS 15 milhões este
ano.
Mineração — A Asso-
ciação Brasileira de Profissio-
nais de Mineração (Apromin)
vai realizar o seminário Mine-
ração — perspectivas dos anos
90. na Associação Comercial
do Rio de Janeiro no próximo
dia 19; em conjunto com a As-
sociação Brasileira dos Mine-
radores de Ouro. Na ocasião, a
Apromin vai apresentar suas
propostas de uma nova politi-
ca mineral, num documento
oficial.
Álcool — A Sociedade
Brasileira de Planejamento
Energético (SBPE) promove
hoje. na Coppe/UFRJ, no
Centro de Tecnologia da Ilha
do Fundão, uma reunião de
trabalhç) sobre as Alternativas
ao desabastecimento de álcool
etilico carburante, quando será
debatido o uso do metanol co-
mo combustível automotivo.
Projeto — O modelo eco-
nòmico^de micros e pequenas
empresas de Santa Catarina
servinj.como base para o cres-
cimento do setor em todo o
pais. A conclusão é do sociólo-
go Roque Aparecido da Silva e
do economista Guilherme La-
cerda, membros da equipe de
transição econômica da Frente
Brasilfopular, que esteve dis-
cutindo, nos últimos dias, as
sugestões dos micros e peque-
nos empresários catarinenses.

Empresa 
que 

burlar regras

do FGTS terá multa maior
BRASÍLIA — A partir da publicação do

Regulamento do Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço (Lei 7.839, de 12 de outubro deste
ano), a empresa que infringir a lei ou as disposi-
ções do regulamento vai ser penalizada com o
pagamento de pesadas multas, além de outras
sanções legais, como por exemplo não poder ser
beneficiária de nenhum incentivo de natureza
fiscal, tributária ou financeira por parte da
União, estados ou municípios. A multa, por
empregado prejudicado, da empresa que não
depositar mensalmente o FGTS ou omitir e
apresentar informações erradas é de 160 BTNs
(NCzS 1.141,18 em dezembro). A essa multa,
juntam-se as demais previstas na lei (Artigo 20),
que são correção monetária, mora de 1% ao
mês e multa de 20%.

O regulamento da lei do FGTS ainda não
foi assinado pelo presidente José Sarney. A
minuta do regulamento, enviada pelo Conselho
Curador, ainda está sendo analisada pelo Gabi-
nete Civil da Presidência da República sendo,
portanto, sujeita a alterações. Só depois de ser
sancionado pelo presidente e publicado no Diá-
rio Oficial é que a normalização do FGTS passa
a ter validade. A nova lei é bem mais severa
que a anterior no que diz respeito às multas das
empresas. A multa pode, inclusive, ser duplica-
da em caso de reincidência, fraude ou desacato
á fiscalização, sendo também calculada em
BTN fiscal quando o seu recolhimento não se
fizer dentro do prazo legal.

Correção — A correção monetária e
o crédito de juros nas contas do FGTS (3% ao
ano) serão creditados mensalmente no dia 1" de
cada mês. O regulamento reafirma que, após a
centralização das contas na Caixa Econômica
Federal, o crédito passará a ser feito no dia 13
de cada més.

A partir da nova Constituição não existe
mais a figura do não-optante. Todos os novos
trabalhadores passam a ser optante do FGTS.
A Lei 7.839 e o seu regulamento resguardam o
direito dos trabalhadores não-optantes ante-
riores á vigência da Constituição (Artigo 12).

Contas — O regulamento assegura ao tra-
balhador o direito de receber, bimestralmente, o
extrato informativo da conta vinculada, dois
meses após a centralização das mesmas.

Rescisão de contrato — O regula-
mento do FGTS reafirma o disposto na Consti-
tuição que assegura o direito do trabalhador
receber, na rescisão do contrato de trabalho
sem justa causa, 40% sobre os valores corrigi-
dos do seu FGTS.

Saques — A nova lei e o seu regula-
mento oferecem ao trabalhador mais uma op-
çâo de saque que não existia na legislação ante-
rior. Trata-se do uso do FGTS para aquisição
total ou parcial de imóvel fora do Sistema
Financeiro da Habitação.

Aplicação dos recursos — A nova lei
do FGTS definiu a aplicação dos recursos do
fundo, destinando 60% para a habitação popu-
lar. O regulamento define habitação popular
como aquela destinada a famílias com renda
igual ou inferior a 1.150 BTNs (NCzS 8.202,26
em dezembro). Com essa renda, o trabalhador
pode pleitear hoje um financiamento de cerca de
3.200 VRF (NCzS 229.888,00) para aquisição
da casa própria.

Entidades filantrópicas — A partir
da Lei 7.839, as entidades filantrópicas estão
sujeitas ao recolhimento do FGTS (a legislação
anterior permitia um tratamento diferenciado
para essas entidades que, embora sujeitas ao
pagamento do FGTS, podiam fazê-lo direta-
mente a seus empregados).

A Uniconta que sempre cuidou
da sua saúde financeira,

agora cuida da sua saúde-saúde.

Unibanco Saúde.
Cobertura para exames, consultas, hospitais

e médicos com livre-escolha.

NYDA 386

envolvimento de Elmo Camões Filho e
os nomes de 20 laranjas (testas-de-ferro)
de Nahas, que operavam em seu nome
nas bolsas.

Todos os documentos serão enviados
ao procurador-geral da República, que
deverá abrir inquéritos para apurar a
responsabilidade penal de cada um dos
envolvidos. "O relatório do Banco Cen-
trai é peça hábil para isto", garan-
tiu o parlamentar. O relator afirmou
que houve o rastreamento de cheques
do presidente da Bovespa que confir-
maram o envolvimento de Rocha Aze-
vedo, inclusive de transação irregular
na venda da corretora Progresso, da
qual Azevedo alega ter-se desligado.

Nilso Sguarezi, no entanto, não ob-
teve nenhuma prova envolvendo dire-
tamente o ex-presidente do Banco Cen-

MONYDATA

Microcomputador de 32 bits,
opera a 20 MHz, baseado no

processador Intel 80386.
É totalmente compatível com

toda a base de hardware e
software desenvolvida para a

família IBM PC/AT.
NYDA 386 - performance

superior à de muitos
mini do mercado.
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Câmara culpa

Azevedo no

Caso Nahas
BRASÍLIA — O relator do Caso

Nahas na Comissão de Fiscalização e
Controle da Câmara, deputado Nilso
Sguarezi (PMDB-PR), apresenta hoje
o parecer final sobre o caso, que com-
provará a responsabilidade do presi-
dente da Bolsa de Valores de São Pau-
Io, Eduardo da Rocha Azevedo, na crise
vivida pelas bolsas em junho deste ano."Eduardo foi quem acendeu o estopim
da bomba, ao provocar a suspensão dos
créditos de Nahas", avaliou o deputado.
Nos sete volumes de documentos entre-
gues pelo Banco Central, totalizando
mais de mil páginas, estarão as provas do

Máquina de Escrever
FACIT 9401 Eletrônica

A Vista 9.316.00

trai, Elmo Camões, nas irregularidades, *
nem pôde responsabilizar o presidente
do Banco Nacional de Crédito (BCN), Â
Pedro Conde. Em São Paulo, durante '
acareação com Pedro Conde na sede da
Polícia Federal, o especulador Naji Na- 1
has retirou a acusação que vinha susten-
tando contra ele de ter vazado informa- ^
ções de que estava inadimplente, de I
forma a precipitar sua iliquidez no dia 9 -4
de junho, propiciando grandes lucros por • • 1
grupos de corretoras e bancos. Nahas tf
garantiu, contudo, que alguém do BCN
utilizou-se da informação, passada a
Conde, de que precisava cobrir um che- ,
que de NCzS 39 milhões emitido contra rl<
a Corretora Ney Carvalho e avisou o " *
mercado, provocando uma baixa violen-
ta e prèjudicando-o. 1 

'*

Telex Escriba 2021
O Melhor Praço

Promoção válida até 22/12/89 ou Fim de Estoque.

Todo cliente Uniconta tem
uma ótima saúde financeira.

E, agora, também vai ficar
mais seguro quanto à sua

própria saúde. Unibanco

Saúde oferece cobertura das
despesas realizadas com con
sultas, exames laboratoriais e
hospitais na rede credencia
da. O Unibanco Saúde cre
denciou os melhores e mais
bem equipados hospitais. E
também credenciou os labo
ratórios e médicos mais con
ceituados nas diversas espe
cialidades clínicas. Mas a

principal diferença é que, da
mesma forma que o cliente
Uniconta está acostumado a
ter livre-escolha na hora de
fechar negócios, o associado
Unibanco Saúde vai ter livre
escolha para as suas cônsul
tas, exames e internações.
Isto significa continuar sendo

atendido pelo médico da fa
mília, o laboratório de sem

pre e o hospital de confiança.
Fale com o gerente Uniconta
e aproveite toda a estrutura

Unibgnco para fazer o seu Se

guro Saúde. E aproveite tam

bém a experiência de 15 anos

da Sul América Serviços Mé

dicos, que administra os ser
viços do Unibanco Saúde.
Você pensa que é só isso?

Haja saúde: a exclusividade

maior que o Unibanco Saúde

oferece é o direito que você

e os seus dependentes vão ter

ao Unibanco Assistência 24

horas, a assistência mundial

ao cliente Uniconta. Cliente

Uniconta que já tem o melhor

atendimento e sempre gozou
de ótima saúde financeira. E

que, agora, vai ter o melhor

atendimento médico e gozar
de ótima saúde-saúde.

Máquina de Escrever .
Manual FACIT 1742
A Vista 3.253,00

Máquina de Escrever
Elétrica corretiva FACIT 1832

A Vista 7.151,00

Duplicador a álcool
FACIT 1908" Vista 1.487,00

Calculadora HP 20 S
A Vista 1.096,00

Calculadora de Mesa
2112 MPV

A Vista 2.180,00

Fac-Símile
TELEFAX 3300 DA
A Vista 38.471,00
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Banespa poderá 
abrir

em Moscou

de São Paulo ou do governo federal.
Além do Banespa, outros bancos brasi-
leiros estão entrando com pedido 110
Banco Central para funcionarem na
União Soviética. O Banespa já fez conta-
tos com o governo de Moscou para a
instalação do banco e não houve qual-
quer restrição ao seu funcionamento.

O presidente do BC quer aproveitar e
trazer os ares da perestroika para o mer-
cado financeiro brasileiro, e sugeriu ao
ministro da Fazenda, Maílson da Nóbre-
ga, e ao presidente José Sarney que revo-
guem o decreto segundo o qual as filiais
de bancos estrangeiros não podem au-
mentar suas carteiras para operar como
banco múltiplo. Atualmente, somente os
bancos brasileiros com capital estrangei-
ro podem operar com todas as carteiras.

Ontem, o Banco Central autorizou
cinco destes bancos — Francês e Brasi-
leiro, Tóquio, Mitsubishi, Sumitomo,
Royal Bank of Canada — a operarem
como banco múltiplo em todas as moda-
lidades. Hoje deve sair a aprovação para
funcionamento, também em todas as
modalidades, dos bancos Holandês Uni-
do e Chase Manhatan Bank. Bucchi de-
fende a necessidade de os outros bancos
estrangeiros sem sede no pais também
receberem o mesmo tratamento — a ma-
téria está sendo estudada pelo ministro
da Fazenda.

O Banco Central está analisando ain-
da a possibilidade de autorizar a abertu-
ra, 110 pais, de novos bancos internacio-
nais que entraram com pedido de
funcionamento, apesar da proibição
constitucional. Bucchi acredita que, se
for para permitir o desenvolvimento na-
cional, o Congresso não criará obstácu-
los.

'Interview' 
é vendida à

Abril 
por 

US$ 500 mil
SÃO PAULO — A editora Azul,

pertencente ao grupo editorial Abril,
acaba de incorporar para sua rede de pu-
blicaçòes a revista Intcrriew (de compor-
tamento. lazer e consumo), pertencente á
lnter Editora, numa operação que envol-
veu USS 500 mil (câmbio oficial), a se-
rem pagos no prazo máximo de dois
anos por meio de porcentagens do fatu-
ramento. Com essa negociação, a Azul
inicia sua diversificação editorial.

O contrato de incorporação, assina-
do na segunda-feira á noite, determina
que a lnter Editora permaneça pres-
tando serviços de editoração á lnter-
vjew. Estão também incluídas no pa-
cote as revistas Inlcrvicw A D (arte c
decoração) e Interview Business, que pos-
suem, cada uma, três edições anuais. A

lnter Editora usará o dinheiro em novos
projetos editoriais. A Inlcrvicw, dona de
uma tiragem de 25 mil exemplares por
mês, deverá fechar este ano com um
faturamento de USS 3 milhões. Para o
próximo ano, sob a administração da
Azul, a arrecadação deverá alcançar USS
4 milhões, com seis edições anuais das
Business e A D.

Para a editora Azul, que este ano
deverá faturar USS 40 milhões, a lnter-
view faz parte do plano de diversifica-
ção da empresa. Até então, a editora,
com uma tiragem total de quatro mi-
Ihões de exemplares mensais, atuava nos
segmentos popular - revistas Contigo,
Carteia, Semanário e Minltu - e especiali-
zado, com as publicações Fluir, Bi:: e
Saúde.

Palestra aborda criatividade
Especialista dos
EUA analisa papel
de empreendedores

Lúcia Rito

SÃO 
PAULO — "Mesmo que o

Lula ganhe as eleições, ninguém
aqui nesta sala vai ficar desemprega-
do. Então, não há com o que se preo-
cupar. Quando se elimina o medo,
não existem bloqueios". Com essas
frases de efeito, o americano Giflord
Pinchot, 46 anos, não só tranqüilizou
os 300 empresários presentes ontem
no Centro Empresarial de São Paulo
para assistir ao seu seminário sobre
intrapreuncring (empreendedor inter-
no), como conseguiu prender ainda
mais a atenção de todos para concei-
tos que no Brasil ainda causam mais
susto do que entusiasmo.

Todos os que estavam ali paga-
ram NCzS 7 mil para ouvi-lo dizer
que, mais do que nunca, é preciso
incentivar o aparecimento de em-
preendedores nas empresas. Pessoas
que sonham com uma idéia e a execu-
tam, conquistam seguidores e, mesmo
errando muitas vezes, chegam ao su-
cesso, "porque as inovações sempre
provocam crises, encontram resistên-
cias e quando dão certo é porque
destruíram o estabelecido".
Ao longo de sua exposição, Pinchot
mostrou que estava bem informado
sobre a situação das empresas brasi-
leiras. Criticou as verbas das estatais,
que a seu ver deveriam ser desviadas
para a educação; recomendou a leitu-
ra do livro O Outro Caminho, do
peruano Armando Souto, sobre eco-
nomia informal, "que ajudaria vocês
a entenderem os impasses que estão
vivendo com a eleição presidencial,
embora já não haja mais tempo para
isso". Estimulou a aplicação de ino-
vaçôes em empresas familiares, "por-
que a decisão só depende dos donos", e recomendou a descentralização
de poder.

Para ele, que criou o termo intra-

preneuring em 1978 (já incorporado
aos dicionários Webster e Oxford) pa-
ra caracterizar pessoas com espirito
empreendedor que, ao invés de mon-
tarem seus próprios negócios, reali-
zam idéias nas empresas cm que tra-
balham, os japoneses são mais uma
vez modelos a serem seguidos. "É
preciso que as empresas deixem os
empregados usarem seus cérebros, ao
invés de os pendurarem num cabide
quando começam a trabalhar. Só es-
timulando as pessoas a darem idéias e
a executá-las é possível crescer num
mundo onde a informação é cada vez
mais rápida c a competitividade vi-
tal."

Pinchot, economista formado em
Havard, é consultor de grandes em-
presas e autor do livro Intraprcune-
riiifí — Por que você não precisa dei-
xar a empresa para tornar-se um
empreendedor, publicado em 12 países
e lançado esse mês no Brasil. Pelas
suas estatísticas, entre 1970 e 1980,"pequenos novos negócios geraram
nos EUA 20 milhões de novos empre-
gos, enquanto as 500 maiores empre-
sas citadas pela revista Fortune não
criaram nenhum".

Não houve quem discordasse de
suas afirmativas. Robson Tavares
Maia, gerente geral do Grupo Pão de
Açúcar , afirmou que "só a descen-
tralização e a autonomia de decisões
faz uma empresa se desenvolver".
Rodolfo Butcher, da Brahma, garan-
tiu que o processo inovador já está
em andamento na empresa: "Esta-
mos buscando sangue novo e dinhei-
ro novo, porque só assim poderemos
andar para a frente." E Joaquim Ta-
deu Campos, do Banco Safra, tem
certeza que na sua área, "onde a poli-
tica fiscal e financeira muda todo dia,
nenhum banco sobrevive se não in-
vestir em profissionais com a mente
flexível e empreendedora". .

Mesmo assim, Pinchot alerta os
empresários sobre a necessidade de
ter coragem ao apostar em inovações,"porque mudanças assustam muito,
embora sem elas seja cada vez mais
difícil sobreviver."

Os mandamentos de Pinchot

Vá para o trabalho a cada dia disposto a ser demitido.
Evite quaisquer ordens que visem interromper seu sonho.
Execute qualquer tarefa necessária a fazer o seu projeto funcionar, a
despeito do seu cargo.

Encontre pessoas para ajudá-lo.
Siga sua intuição a respeito das pessoas que escolher e trabalhe so-
mente com as melhores.

Trabalhe de forma clandestina o máximo que puder, a publicidade
aciona o mecanismo de imunidade da empresa

Nunca aposte em uma corrida, a menos que esteja correndo nela.
Lembre-se que é mais fácil pedir perdão do que pedir permissão.
Seja leal às suas metas, mas realista quando às maneiras de atingi-las.
Honre seus patrocinadores.

L. Brigido

TAM só decide

expansão após

15 de março
SÃO PAULO — O grupo TAM

(Transportes Aéreos Marília), que ope-
ra com linhas regionais, vôos executi-
vos e, mais recentemente, em vôos da
Ponte Aérea Rio-São Paulo, está com
planos definidos para expandir os seus
negócios. Mas vai esperar a posse do
novo governo e o anúncio da sua poli-
tica econômica, segundo revelou ontem o
comandante Rolim Adolfo Amaro, pre-
sidente da TAM.

A TAM tem planos de incorporar a
sua frota, na forma de leasing, jatos
maiores — com capacidade de 107 a 132
passageiros e custo unitário de USS 30
milhões — para seus vôos regionais,
responsáveis por 60% do seu fatura-
mento.

A empresa está investindo cerca de
USS 5 milhões na preparação da infra-
estrutura para essa expansão. Só que a
posição da TAM é de cautela, por pre-
ver alguma queda de demanda nos vôos
das companhias por conta de uma políti-
ca de ajuste que precisará ser adotada
pelo próximo governo.

Essa postura é adotada também pa-
ra os vôos da Ponte Aérea, onde come-
çou a trabalhar no dia 11 de setembro,
com muito sucesso. A taxa de ocupa-
ção é de 90%, um índice que levou a
TAM a reivindicar do Departamento
de Aviação Civil (DAC) o aumento de
10 para 22 do número de vôos/dia entre
as duas capitais, o que foi autorizado.
Mas a empresa vai esperar para definir
se operará maior número de vôos, por
prever que pode ocorrer uma queda na
demanda.

Por conta dessa postura de enxuga-
mento das despesas, a TAM está pre-
tendendo reduzir sua frota de aviões
executivos, vendendo a metade (10) de-
les. "O importante, neste momento em
que se espera a definição de uma nova
política econômica, é ter liquidez", en-
tende o comandante.

Faturamento dari A

indústria de

base cai em 89 :1

SÃO PAULO — A indústria de base
encerrará este ano com um faturamento
cm torno dos USS 3 bilhões, considerari-."
do-se o total das 94 empresas da Asso-
ciação Brasileira para o Desenvolvimenn,
to da Indústria de Base (ABDIBJ, ,Qlt
presidente da entidade, Antonio Teófilo.
de Andrade Orth, salienta que cste.de-.
sempenho está abaixo do verificado em
1984, segundo ele o pior ano, quando o
faturamento ficou em USS 3,1 bilhões.-"-

Antonio Orth atribui a redução da.
receita agregada à queda de 24,9%,,^.
faturamento de 22 empresas que rcprc~.
sentam cerca de 60% da rentabilidadç^i,
indústria de base no país, entre elas a
Villares, a Siemens, a Cofab e a Voith. O
presidente da ABDIB atribui a curva"
decrescente nos gráficos à redução dos"
investimentos do setor público, que r«J
ponde hoje por 48% da carteira de pedi-
dos da indústria de base. Orth destaca
que só a Petrobrás reduziu de USS "J"
bilhões (previsão do início do ano)"p&ra
USS 1,6 bilhão os investimentos no seíor...
Além dela, a Eletrobrás e a Vale do Rio,
Doce foram as estatais que mais reduzir,,
ram investimentos. ,if

Demanda — Pelos dados da AB-
DIB, até 1987, a demanda às indústrias"
de base dividia-se entre o setor público,'
com 65%, a iniciativa privada, com'
25%, e as exportações, com 10%, sobre-
tudo de máquinas para fabricação dc>
papel, tubos especiais e motores máríti-
mos. Hoje, o quadro apresenta mudan-
ças significativas, já que as empresas es-'
tatais correspondem a 48% dos pedidos'
em carteira, as privadas, a 42%, e nas
exportações permanece, com algumas
variações, o patamar de 10%. Este ano,
as vendas ao exterior chegam aos USS
380 milhões, um pouco acima de 10%-da-.
receita total. ,

O que mais preocupa Antonio Orth é1
a constatação de que o índice de produti- 

'•

vidade das empresas está caindo. j
tabilidade de 22 empresas, as principais
do ramo, cai quase 25% mas a ociosida-,
de permanece na média de 38%", afirma •
intrigado, concluindo que a produtivida-1
de também está em baixa, "assim como a1
eficiência". O empresário, no entanto, ¦
diz que "se o mercado não está aquêèídtf, j
as pesquisas tecnológicas também dimi-'
nuem."

Antonio Orth prevê que 1990 será;"um ano terrível". Por outro lado, nem1
tudo parece negro para o setor. Ontem,'
ele participou da assinatura da amgliar-;
ção da linha de crédito da Agência Espe-!
ciai de Financiamento para Máqui^j; j
Equipamentos (Finame). do Banco-J^ja--.
cional de Desenvolvimento Econômicas,
Social (BNDES). A linha de crédito^qae>
era de 50% para aquisição de cquipá'-'
mentos, elevou-se para 90%. -r 1

1 RELÓGIOS

A maior seção de negócios

e oportunidades

da imprensabrasileira.
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A cada 15 dias você en-

contra, nas páginas de

Exame, um bom núme-

ro dos empresários mais

bem-sucedidos do país.

Como os textos são claros, objetivos

e interessantes, você fica sabendo

tudo sobre as razões desse suces-

so. Estas informações são de grau-

de vaior para quem vive no mun-

do dos negócios. Leia

Exame, o melhor ne-

gócio que você pode fa-

zer nos próximos 15

dias. Não perca esta .

oportunidade.
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Hoje leitor de Exame.
Amanhã assunto de Exame.
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Eletrobrás
Centrais Elétricas Brasileiras SA
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EDITAL DE CONVOCAÇAO
79* ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Picam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em
Assembléia Geral Extraordinária, no dia 21 de dezembro de
1989, às 15 horas, na sede da companhia, no Setor de Autar-
quias Norte, Rua Dois, Edifício da PETROBRÁS - 4S andar, em
Brasília, Distrito Federal, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: 1. Aumento do capital social no montante de
NCzS 10.164.594,11 mediante subscrição em bens pela União
Federal através da capitalização de 456.282 ações ordinárias
da NUCLEBRAS Engenharia S.A. - NUCLEN, com base no
laudo de avaliação atualizado e em observância â Lei n9
7.915/69, resultando na emissão de 12.697 ações ordinárias e
de 1970 ações preferenciais da classe "B", com direito aos di-
videndos integrais do exercício de 1989, elevando o capital so-
ciai de NCzS 5.059.494.077,06 para NCz$ 5.069.658.671,17.
2. Alteração do artigo 6° do Estatuto, adequando-o ao novo
capital social. 2.1. Aprovado o novo capital social, osacionis-
Ias poderão exercer, no prazo de 30 dias, o direito de preferén-
cia, na forma do artigo 171 § 2* da Lei n® 6.404/76, na propor-
ção de 1 (uma) ação ordinária para cada 10.822 ações ordiná-
rias possuídas e de 1 (uma) ação preferencial da classe "B"
para cada 10.826 ações preferenciais possufdas, mediante o
pagamento do preço à vista de NCzS 693,00 por ação a ser
subscrita.

Brasília, 12 de dezembro de 1989
MARIO PENNA BHERING

Presidente do Conselho de Administração
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¦FUNDO DA MARINHA MERGANTI

COMITÊ DE COORDENAÇÃO DO CONVÊNIO
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

E COLABORAÇÃO FINANCEIRA
COTEFI

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO *

LICITAÇÍO OBJETO DATA E HORA
TOMADA DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DA LICITAÇÍO
02/89 P/MICROCOMPUTADORES CANCELADA
TOMADA DE PREÇOS AQUISIÇiO DE SOFTWARE 05.01.90
03/90 P/MICROCOMPUTADORES 09:00 HORAS

Levo ao conhecimento dos interessados que
Comissão Especial de Licitações, receberá as pro-
postas para a Tomada de Preços acima, no 6°.
andar, do Edifício-Sede da Secretaria Executiva d<J
Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante,
situado à Av. Rio Branco. n° 103. no Rio de
Janeiro — RJ.

Maiores informações e cópia completa do Edi-^
tal, acham-se à disposição dos interessados à Av,
Rio Branco. n° 115 — 17° andar — Coordenadoria»
de Informática.

2. A Comissão Especial de Licitações em reu"*
nião realizada no dia 11.12.89, com base no item"
5.4. do Edital de Tomada de Preços n° 02/89
resolveu cancelar a referida licitação para resguar—
dar o interesse do Serviço Público.

(a.) CORINA FRANÇA SIANO
Presidente

AsbutiquesdoRio

baixaram os preços.

Cartão do Leitor. =

agenciauma
U R A S Í -

LIA — O Ba-
nespa será o
primeiro banco
brasileiro a se
beneficiar da
abertura eco-
n ô m i c a da
União Sovié-
tia. No próxi-
mo dia 20, o
Conselho Mo-
netário Nacio-
nal (CMN) de-
verá aprovar
sugestão da di-
retoria do Banco Central propondo a
autorização para abertura de uma agên-
cia do Banespa em Moscou. Desta for-
ma. o Banespa chega na frente de outros
bancos nacionais na corrida para ganhar
espaço no promissor mercado que come-
ça a surgir com a abertura política e
econômica do Leste europeu.

O presidente do Banco Central. Wa-
dico Bucchi, acha que a abertura de um
banco brasileiro em Moscou é o primeiro
passo para facilitar o comércio entre os
dois paises e também com os outros pai-
ses do Leste Europeu, já que, atualmen-
te, as relações comerciais estão restritas
aos convênios de crédito recíproco, que
prevê a troca de mercadorias no mesmo
valor. Com a instalação do Banespa em
Moscou, no entanto, o mercado finan-
ceiro brasileiro poderá ter que passar a
conviver com um banco soviético, já que
nesses casos é exigida a reciprocidade, ou
seja. o Brasil tem que autorizar o funcio-
namento de agências bancárias de paises
onde funcionam bancos brasileiros.

O Banespa será instalado com capital
próprio, sem qualquer recurso do estado

£>v

i

©



JQgNAL DO BRASIL Economia quinta-feira, 14/12/89 ? Io caderno ? 21,

Sarney 
quer que 

Brasil se una
Brasil poderá

perder cota de

açúcar nos EUA

Maurício Corrêa

BRASÍLIA — Se o Brasil não entre-
gar o açúcar da cota destinada ao merca-
do preferencial dos Estados Unidos, até
o dia 31 deste mês, perderá o direito à
mesma cota, no futuro, segundo fortes
pressões efetuadas nos últimos dias por
diplomatas norte-americanos. Anteon-
tem, o ministro do Desenvolvimento da
Indústria e do Comércio, Roberto Car-
doso Alves, encaminhou um dossiê sobre
o assunto ao presidente José Sarney, on-
de a Carteira de Comércio Exterior do
Banco do Brasil (Cacex) aparece como
um obstáculo às exportações do açúcar.
A Cacex alega que o Brasil terá com essa
operação um prejuízo de USS 54,2 mi-
Ihòes, embora a remessa do açúcar aos
Estados Unidos já tenha sido aprovada
pela Consultoria Geral da República.

O ministro Cardoso Alves não quis
comentar o assunto, salientando apenas
que confirmava a existência de divergên-
cias entre a Cacex e a Consultoria Geral
da República. "Só posso dizer que está o
maior bode entre o Itamaraty e o Depar-
lamento de Estado norte-americano e
que o Brasil está prestes a perder o direi-
to de exportar açúcar dentro das condi-
ções do mercado preferencial para os
Estados Unidos", afirmou o ministro.

O esquema proposto pelo 1AA c
aprovado pela Consultoria Geral da Re-
pública (condenado pela Cacex) consiste
na utilização de estoques remanescentes
da autarquia, de 256.574 toneladas, para
atendimento parcial dos compromissos
deste ano, que somam 443.120 tonela-
das.

Saulo 
prevê para 

breve

indiciamento de 
fraudador

BRASÍLIA — O ministro da Justi-
ça, Saulo Ramos, previu para os pró-
ximos dias o indiciamento de um dos
principais responsáveis no Brasil e no
exterior pelas fraudes cambiais que
nos últimos dois anos deram prejuí-
zos ao país de mais de USS 360 mi-
lhões. Esta pessoa, que pode ser a
mentora das fraudes, é emptesário,
vive no Brasijl e está, a pedido do
governo brasileiro, com sua conta
bloqueada judicialmente na Suíça. A
conta poderá ser aberta tão logo ele
seja indiciado no Brasil.

Segundo revelou o ministro, só
está faltando uma "provinha" 

para
que a Polícia Federal indicie este em-
presário e o prenda preventivamente,
permitindo, com isso, que o governo
comece a identificar toda a quadrilha,
formada interna e externamente para
roubar os dólares através da falsifica-
ção de mais de 500 contratos de im-
portação. O empresário, segundo re-
velou o ministro, pode ser o
responsável direto pela fraude cam-
bial de mais de US$ 60 milhões, que
teria sido concretizada através de
apenas quatro grandes operações
cambiais.

Saulo revelou também que estão
em fase adiantada as investigações
que a Polícia Federal desenvolve sigi-
losamente nos Estados Unidos e na
Suíça para chegar até aos fraudado-
res das importações brasileiras. Ele
previu para até fevereiro do próximo
ano o indiciamento de todos os prin-

cipais fraudadores das operações
cambiais de importação.

O ministro informou que a Recei-
ta Federal está concluindo o levanta-
mento de todos os bens adquiridos •
nos últimos dois anos pelos operado-'
res de câmbio dos bancos que foram '

usados para a execução das falsas
importações. Disse que tomou conhe-
cimento de que muitos destes opera-
dores pediram demissão de seus car-
gos após o estouro do escândalo
cambial, mas eles estão sendo devida- '
mente vigiados pela Justiça e em bre- 

~

ve deverão explicar as origens de seus
bens.

Arnim Lores — O presidente do
Banco Central, Wadico Bucchi, irá
analisar pessoalmente todos os pro-
cessos de fraude cambial ocorridas no _
Unibanco na época cm que o diretor 

'

da área externa do BC, Arnim Lore.,
— encarregado, atualmente, de apu-_
rar estas fraudes — era diretor de
câmbio daquela instituição.

O pedido para que a análise dos
processos do Unibanco fosse feita pe-"
Io presidente do BC foi do próprio'
Lore para que não haja dúvida sobre
a integridade das investigações. Buc-
chi garantiu que Lore continua em
pleno exercício de suas funções.

O chefe do Departamento de"
Câmbio do BC, Carlos Eduardo Ta-^
vares de Andrade, que levantou e':
comunicou à diretoria da Área Exter-,n
na a existência de fraudes cambiais,.
com envolvimento de vários bancos, -
requisitou ao Unibanco os processos. •

Fernando Lemos•' ' , r < . ..

ifl

para 
resolver dívida externa

. O presidente José Sarney afirmou ontem, no Rio,
que a dívida externa "resulta numa confrontação inter-
nacional e o país precisa estar unido para enfrentar esse
problema". Sobre a possibilidade do índice de inflação
atingir a casa dos 50% esse mês, o presidente afirmou
qUé' rtão tomará nenhuma medida econômica de impac-
tç^fts medidas ficarão para o futuro governo".

Mesmo preferindo não comentar a proposta econô-
mica-do governo do candidato do PT à Presidência,
Luís Inácio Lula da Silva, em relação â dívida externa,
Sarney disse que teve a oportunidade de suspender os
pagamentos da divida, mas não conseguiu respaldo
interno e dos partidos políticos para negociar fortemen-
té:. '"Precisa haver grande apoio interno, político e gran-
de,sustentação para enfrentar o problema com maior
realismo". O presidente da República garantiu que
deixou os cofres do governo com reservas altas para que
o futuro governo possa encarar a dívida de maneira
miais contundente.

Reformas — Sarney disse que já fez suas reformas
administrativas e não quis comentar a declaração do
ministro da Marinha, Almirante Henrique Sabóia, que
afirmou que a criação do Ministério da Defesa —
proposta defendida pelo PT — não vai diminuir as
déspesas da máquina administrativa do governo. 

"Não
muda o fato de que meu título seja o de ministro ou o de
comandante das forças navais", afirmou.

Ao participar da solenidade de diplomação da turma
Cèntenário da República da Escola Superior de Guerra,
o.,presidente disse em seu discurso "que o povo cansou
dç.ser objeto político", e acrescentou que 

"os anos
planejados para serem vividos sob o signo da pacifica-
ção nacional converteram-se em conflitos, o que clareou
os caminhos da democracia". Sarney — que pratica-

barney: nao vou mexer na economia

mente não leu o discurso, preferindo improvisar —
mostrou-se preocupado com a sucessão presidencial e
afirmou precisar de forças para conter a euforia do
vencedor e a frustração do perdedor: 

"Deus há de me
dar energias para manter a economia sob controle."

I

ml ¦ MMim

'///w////////////////^ A r hi ty ! fill /" «. //-
MHMHHafc. (

2§ 
^iiiiilffi->v~ 

.¦ <

W—F
BBl
IL. iu 0^ HfeA A Hit A Modernizaraeconomiabrasileiraecriarnovosem- osagentesfinanceirosaumentamseusinvestimentos
mm. II IIIHIIhIWI 11^ | BBf flUIII pregos sao alguns dos compromissos do Sistema BNDES. na produgao.

zoom, seja ——g ^
perfeita? [«• D mwkkI

utilize
^^^^^^h|procura

suas
xrt&rece

;

! 3

!J

yas2*~

DATAMEC SA Sistamat • Processamento do Dados
Sodadaò* Aberta

CGC/MF N« 33L387.382/0001-07
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE COLETA DE PROPOSTAS N? 0264/89
1 - OBJETO: A DATAMEC S.A. Sistemas e Processamento
de Dados, na forma de seu Regulamento publicado no
D.O.U., de 07.01.88, com base no Dec-Lei N9 2.300, de
21.11.86 e suas alterações, receberá proposta para forneci-
mento de IMPRESSORAS REMOTAS MATRICIAL 200/220
CPS, PARA INTERLIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS IBM.
2- HABILITAÇÃO: Serão recebidas propostas de firmas ca-
dastradas até a data da publicação deste EDITAL, e que
apresentarem a documentação complementar exigida no
EDITAL
3- RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
A DIVISÃO DE COMPRAS - DIMAT, receberá na Rua Estre-
Ia 67 - Rio Comprido-RJ, até ás 15:00 horas do dia
28/12/89, a DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS, em envelo-
pes lacrados e em separado.
4- ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Dia
28/12/89 às 15:30 Horas.
5 - EDITAL E INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidos com a
DIVISÃO DE COMPRAS no local do item 3, de 08:30/15:30
horas a partir da publicação deste.

Rio de Janeiro. 12 de Dezembro de 1989
DIVISÃO DE COMPRAS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

QUE COPIADORA VOCE PROCURA?

Você procura uma copiadora
que tenha uma tecnologia
mundialmente conhecida?
Que tenha
rápida e
Que
papel comum
até para reduções
e ampliações?

Que tenha uma assistência
técnica impecável?

Que tenha a qualidade
comprovada com mais de

5 milhões vendidas em todo
o mundo? Se você

tudo isso,
então temos o

prazer de informar que:

VOCE ENCONTROU.

lation

CANON DO BRASIL IND. E COM. LTDA.Rio do Janeiro - Rua Pedro Américo, 117Tel.: 265-6544
Sio Paulo - Rua Domingos de Moraes. 1576
Tel.: 549-5099

Tttrrrr

— MINI MBX FASOR PARA PEQUENAS

«MUI CONSULTÓRIOS E RESIDÊNCIAS.

¦ O Fasor é um mini PABX que faz muito mais
que um KS e custa menos.
• Tem 1 a 4 linhas-tronco; até 10 ramais ou 11
com mesa operadora; 1 ou 2 porteiros
eletrônicos. • Programavel ae acordo com as
necessidades de sua residência ou empresa, pode
ser conectado ao PABX existente ampliando
suas funções e capacidade. • Compacto, o Fasor
Aprece todos os serviços dos grandes

' v>r sistemas.

AcSr^TMrior
TELECOMUNICACÕE. SLSEGURANÇA

Av. Nilo Pcçanha, 12
Gr. 717 - Tel.: 222-1187
Niterói - Tel.: 722-5394
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Modernizar a economia brasileira e criar novos em-
pregos são alguns dos compromissos do Sistema BNDES.
Compromissos que agora contam com o Bndesmaq, uma
nova linha de crédito para a compra e venda de máqui-
nas e equipamentos industriais.

Administrado pela FINAME, empresa do Sistema
BNDES, o Bndesmaq soma os recursos do BNDES, dos
fabricantes de máquinas e equipamentos e dos agentes
financeiros numa ciranda produtiva, gerando novos in-
vestimentos.

Mais produção e mais empregos, com a poupança
da iniciativa privada.

Nessa ciranda, o beneficio é de todos. 0 fabri-
cante aumenta as suas vendas. 0 comprador obtém as
máquinas e equipamentos de que necessita, para
acompanhar a evolução tecnológica e produzir mais. E

JB

ôs livros,
os autores,
os tendências

j-cuhurais.

O C0MEC0 M ORANDA

PRODUTIVA.

GOVERNO FEDERAL
TUDO PELO SOCIAL

A;
4DEy

Secretana
FINAME de Planejamento

SISTEMA BNDESW

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Nosso Nome é Nosso Compromisso.

Para maiores informações sobre o Bndesmaq, procure o agente
financeiro da FINAME, uma empresa do Sistema BNDES.

os agentes financeiros aumentam seus investimentos
na produção.

Com o Bndesmaq, os recursos saem do mercado
financeiro para fazer girar a produção. E mais uma vez
o Sistema BNDES cumpre seu compromisso, promoven-
do o desenvolvimento econômico e social.
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Volvo — A monladora sueca AB Volvo
anunciou ler decidido vender sua divisão de
alimentos Provendor e sua particípaçao na
companhia farmacêutica Pharmacia AB para a
Procordia em troca de 40% do patrimônio des-
ta empresa estatal. A partir de agora, a Vol-
vo c o governo succo tem quantidades iguais dc
ações da Procordia. Trata-se do maior negócio
já realizado na Suécia, estimado em 30 bilhões
dc coroas e comparável ao orçamento militar
daquele pais escandinavo. A operação irá trans-
formar a Procordia em uma das 20 maiores
companhias farmacêuticas européias e líder cm
outras áreas, como a de produção de comesti-
veis. O principal acionista da Volvo, Pehr
Gyllenhammar,- será indicado presidente da
Procordia,
Philips — A Philips Consumcr Electronics
B.V., da Holanda, e a Matsushita Industrial
Co., do Japão, informaram ontem que chega-
ram a um acordo para o desenvolvimento de

um eletrônico denominado D2B, que permitirá
acoplar equipamentos produzidos em diferentes
indústrias, sob distintos sistemas. Assim, um
consumidor poderá, por exemplo, adquirir um
aparelho de televisão de um fabricante, li-
gá-lo a um video-cassete de outro e a um disc-
player de um terceiro, podendo operá-los sem
qualquer tipo dc adaptação — que no Brasil é
chamada transcodificação. A Philips c a Mat-
sushita pretendem pôr o novo equipamento no
mercado já em 1990.
Turismo — O terceiro maior grupo ameri-
cano do setor de turismo está sendo formado
com a associação da Thomas Cook Travei Inc.,
controlada pela Pergamont Holding, de Robert
Maxwell, e a Crimson Travei Service and Heri-
tage Travei. A Thomas Cook informou que a
fusão entre as duas companhias criaria uma
empresa "com liderança e recursos para prover
os clientes com um inigualável serviço turísti-
co".

Pacote econômico só veio

Aliedo

PROFESSORES COM LULA
O momento atual é de decisão. Nós. professores, que no 1° turno votamos nos d^ersos candidatos da área I
progressista e democrática, manifestamos publicamente nosso apoio à candidatura de LUIZ INÁCIO LULA DA

A vitória da candidatura LULA significa a conquista dos avanços necessários à sociedade brasileira. LULA
representa esperança da realização dos anseios dos trabalhadores da cidade e do campo, dos jovens e de todos
os setores marginalizados da nossa sociedade. LULA tem compromissos para com a educaçao e a saúde
públicas. LULA é o candidato que reúne condições políticas para consolidar o processo democrático e promover
as transformações que nos levarão a uma sociedade justa, democrática e pluralista.

LULA È A ESPERANÇA DO BRASIL NOVO!
GILSON PUPPINJOiO JORGE ARMÊNIOFRANCILIO P. PAES LEMEGERSON S. SEABRAMARCOS BRA6ANÇALUIZA MARTINSROBESPIERRE MARTINSRICARDO COELHOIBER REISANITA GOMESJOSÉ MONREVIALEXANDRE PINTO CARDOSOtvo BARBIERILUIZ WERNECK VIANABAYARDE DE MARIA BOITEUXLUIZ G0NZA6A CARNEIROHÉLIO MARQUES DA SILVAHORÃGIQ MACEDOLUIZ ANT0NI0 CUNHAMARIA HELENA SILVEIRAGAUDÊNCIO FRIB0TT0SILVÊRIO BAIA HORTAMOACIR DE GOlSMOACYR BARRETOLINCOLN DE ABREU PENNAMARIA CONCEIÇÃO DE GÚISZAIA BRANDÃOILMAR R0L0FMARIA NEOMI KNORRSELMA R0L0FNILDATEVESOSMAR FÀVEROLEANDRO KONDERMARIA DE LOURDES DE A. FAVEHOSÔNIA KRAMERISABEL ALICE LÊLISTANIA DAUSTERCLOVES D0TT0RIVERA BRADFORDELISA PERILLOALCIOA BRANTMARIA LUIZA TINDÔMARIA LÚCIA MENDONÇAROBERTO GONÇALVES LUIZDILSON RIBEIRO DA SILVAFRANCISCO BROSSARD LENHADORVIRGÍNIA AfFLALOMARIA JOSE ARAÚJOSEBASTIAO FONTINHAJOSÉ LIVIETOBRENDA VASERSTEINANGELA NAZARÉVANIA LOUREIROLOLLA TRINDADEMURILO JORDiOLAISA GILMARlLENA RESCALAARISTEO LEITE FILHOSILVANIA R. AZAMBUJAOEISE NUNESLILIAN DOS SANTOS SEABRAMAURO CERUTTIELIANE BALBINOí IVAN MATIASJOSÉ FERNANDO PRAZERESFERNANDO BOMILKARMARCIA LEITEMARIAN6ELA MON JARDIMCARLOS ALBERTO GUERRAANDREIA MOUTELAALFALLANIO ROLANDOFL0RENTIN0 MACHADOCARLOS DITTZJOSÉ GUILHERME BARBOSAMARILENE BARBOSAJOEL TEODOSIONIREU CAVALCANTICARLOS ZILLERLORELAY ZILLERREGINA MARV FIALHOANGELA MACUCOG000FRED0 DA SILVA PINTOAGILDO FRANCISCO DOS SANTOSGUSTAVO HENRIQUE CORNELIOJUREMA GOMES SILVARAQUELGORAYEBWILLIAN M. PINTOLUIS FERNANDO COUTOI ANT0NI0 R00RIGUESVERA GABRIOLEJOSE LUIS DOS SANTOSJOSE CLÁUDIO VELL0S0ANORE VALENTEGIOVANA TRICAETELVINA FELDMANESTHER BENAYONMARISA 0E ALMEI0A BORBALÚCIA DE CARVALHO FERNANDESCELINÍIA PARADELA FERREIRACLEA RUBSTEINVIRGÍNIA N. BASILEMARIA INES BRANDÀOANA LÚCIA RUBENSNELLIE WIMMER FERNANDESROSY SCAPIN TROTTALITTY BENAYONEDUARDO SERRAGILBERTO MATOS 0E CASTROLUIZ ALBERTO BOINGMARIA ALICE BARCEZMARIA LÚCIA Q. A. GUIMARÃESGARBA LEONEL P. DE MOURAAFONSO FERRAROSÉRGIO ESCARLATELEILA HALLACK DACORSOMARTA FERREIRA PIMENTELARLENE VIOAL DA COSTA LEITE

, GEORGES F. MIRAULTJOSE LUIZ FONTESANA LÚCIA S0UTT0 MAYORMARIA OFÉLIA DOS SANTOS
| JORGE DOS SANTOS OLIVEIRAPEDRO MESQUITA TEIXEIRA
| SYLVIA PEDERNEIRASMARIA INES D. DA SILVAADELINO AUGUSTO P. FILHOJOSÉ VIEIRAEDYR F. ELIZARDOi JORGE MATTOSFERNANDO A. DO CARMOI R0NILT0N F. C. CUNHAMARIA TERESA TORIBlOMAURÍCIO COZEREUCI OLIVEIRA S. SOUZAMARIA JOSE R. JORDiOMANOEL CASSELAMARIA 00 SOCORRO CALHAUBLUMA VASERSTEIN

| S0NIA MARIA M0TTA R. SILVADÉCI0 CONFORTO R. DA SILVATANIA PESSANHAFRANCISCO DEMÉTRI0JANE QUITANILHAR0SALINA MARIA COSTALEILA REIS FRA6ALEDIRCE CONFORTOANT0NI0 ELIASALAN FRANCISCO DE CARVALHOMARIA HELENA R0UANETFERNANDA DE SOUZA CASTROJANDIRA C. HAMACHERRICARDO FONTES CINTRACARLOS AUGUSTO CARVALHOARACY DE RIZ0 ANTUNESMARTA BARR0S BARBOSAHELOÍSA SANTOS ROCHACARMELINA M. B. L. 0'EÇALÚCIA REGINA TURNESHELIANE ACAMP0RAVEDA SOUTO MAIORANA MARIA PIERRE FERREIRAVILNA B. BARRETOEVELYN H0RTALETHALES 00 COUTO FILHOLAÍS VILARINO R. MALTAVIRGÍNIA AZAMBUJAARMANDO MAIADIVA NORONHAADRIANA MONDUCCIMARIA HELENA V. MACHADOELIENE SZLATINMARIA REIS OE ALMEIDAlURÍC6ETULI0 GARCIA DE LIMAMAURÍCIO CHAHON
ROBERTO ZAREMBASULAMITA RUTMANMARIA ROSÁRIO DE ALBUQUERQUEMARGARETH BRITTO NUNESCLÁUDIA MARIA DA ROCHAADRIANE MACHADO CALDARAJANAINA WERNECKDEISE BARBOSA CRUZMOEMA MANIS SABIONEANA MARIA GARCIALILIAN BARRETOSANDRA BRITO 8RANDÍ0ENOCIR CHAVES MELLONELY APARECIOA DE SOUZAMARIA HELENA ROUANETSÔNIA OLIVEIRAANTONIO CEROEIRAANA MARIA SOUZA LEÃOJAOIR MEDEIROS BRITOMARCIA VILLELA

SOFIA OMMATIMARIA CRISTINA DAIBERTAMÉLIA ZALUARRAUL PENNA FIRME JÚNIORANDRÉA PUPPINMARLENE SCHNITTTEREZINHA JESUS SILVAEDUARDO QUADRAJOSÉ LOPESROSA LOPESA6LAIA RIBEIROPAULO FÁBIO SALGUEIROLETlCIA VIANNAHELOÍSA BEATRIZ S. ROCHANATÉRCIA ROSSICLÉA CARAPERA MELOENY L. DE OLIVEIRAMARlLENA V. GUERSOLAEUNICE ALVES MARENDAZGERSON GONÇALVES MARTINSMARCO ANTONIO CAMPOS COUTOJOBSON ZOLENAEDNA M. C. VARGASJORGE MAMEDELENILSE RESENDESOLON GONÇALVES SANTOSLÚCIA MARIA SANTOSNAYDE R. C. RESENDEDANIELA C. MARÇALADRIANA C. MENESESREGINA DUARTEGEOVANA CELONIMÕNICA CAVALCANTISILVIA M. C. LIMAVIRGÍNIA M. AMADEUTANIA SANTOS ESTEVESDINA H. ALMEIDAMARLY A. TOMAZDÉBORA A. MENDONÇAANA MARIA OOS.SANTOSRUTE GOtyES SANTOSREGINA LÚCIA SILVEIRA MARTINSS0LAN6E CUNHA F. COSTADENISE BATISTA DA SILVAHELOÍSA H. DE FONTESMARCIA DA C. VASCONCELLOSANTONIO R. C. PINHEIROVALENYR MENDES PEREIRAREGINA S. FERNANDESMONICA MARIA WEINSTEINDENISE LÚCIA DE MENESESESTELA M. TEIXEIRACLÉA CORRÊA DE MELLOCYANNE MENDES BAPTISTADIONE SOUSA LINSDIRCE VIEIRA LIMAEDUARDO ANDRÉ AYROSAJAIME LAMEIRA OTEROJOSE CARLOS S. CARDOSOLUCIANA BORGHETTILUIZ REZNIKMARCIA GUERRAMÁRCIO SCALERCIOMARIA CRISTINA RABELOMARIA HELENA NICOLASILVIA MOUSINHOTANIA REZNIKVERACI ALIMANDROZILMA GRAÇA NUNESmarIlia beatriz cruzMARIANGELA DE MORAI!TÁCITO DA GAMA LEITE FILHOMARI ANGELA DE MOHAIS Si
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agravar crise argentina

lariados e o governo", reconhecia
um funcionário do Banco Central,Maurício Cardoso

Correspondente

buenos aires — O pacote eco-
nômico argentino aparentemente
agravou a crise. A liberação do câm-
bio, que se seguiu à maxidesvaloriza-
ção de 53,8% decretada no domin-
go, não está impedindo o aumento
do ágio que na terça-feira estava a
28% e ontem foi a 40%. O dólar
comercial está em l .000 austrais e o
livre já bateu em l .450.

O comércio começou uma febre
de remarcação de preços com reajus-
tes de 40% até 90%. Como nos dias
da hiperinflação antes da posse do
governo Carlos Menern, muitas lojas
suspenderam as operações com car-
tão de crédito e outros estabeleci-
mentos comerciais e se recusaram a
vender determinadas produtos por
falta de preço de referência.

No meio de toda esta incerteza, o
próprio presidente Carlos Menem
desmentiu a notícia da renúncia de
seu ministro,da Economia, Nestor
Rapanelli. "É a primeira vez que
escuto falar nisso", disse Menem no
início da tarde, na solenidade de
inauguracao da sede sindical dos pe-
troleiros, logo após ter se reunido
com o ministro para uma avaliação
do pacote econômico. Desmentido
presidencial a parte, os desastrosos
efeitos das medidas decretadas do-
mingo de certa forma justificavam
os boatos da queda do ministro. Era
esperada a qualquer momento a che-
gada a Buenos Aires do empresário
Jorge Bom, o principal sócio da ges-
tão econômica do governo, para
uma entrevista com o presidente.

Ontem, foi conhecida a última
medida do pacote, um aumento de
70% nas tarifas de serviços públicos."Com este pacote perderam os assa-

enquanto a atividade econômica no
país voltava a viver um clima de
incerteza semelhante ao dos piores
dias de junho, no auge da hiper in-
fiação. A diferença e que naquela
época a inflação estava a caminho
dos 200% ao mês e agora ela estava
abaixo dos 10% mensais. Mais pre-
cisamente 6,5%.

Com o pacote, a inflação de de-
zembro vai ser jogada para algo em
torno dos 20%, mas esperava-se
uma calmaria no mercado financei-
ro. Tão certo disso estava o governo
que se animou a criar o mercado
livre de câmbio. Aparentemente com
a cabeça a prêmio, o ministro da
Economia, Nestor Rapanelli, e seu
colega do Trabalho, Jorge Triaca,
passaram a tarde tratando de conse-
guir o apoio e a cooperação dos
principais líderes empresariais.

Reuter - 26/10/89

Rapanelli: boato de renúncia

BRASIL, o MAIOR CIRCO DO MUNDO

Transformaram o nosso Pais no maior circo do mundo Mais uma vez querem levar
o nosso povo como se fosse gado tocado por caminhos que poderão levar o Pais às
conseqüências mais dramáticas

Os onze milhões de brasileiros que votaram no Lula. porque achavam que este
candidato teria condições de fazer o melhor pela Nação, tem o dever de repetir nas
urnas sua preferência pelo Candidato mas o que dizer dos eleitores do Sr Brizola. que
no dia seguinte a sua derrota declarou em alto e bom som "O melhor que Lula poderia
fazer seria o caminho da renúncia, uma vez que não reúne nenhuma condicão de
governar o Pais" Diante dessa afirmação, como podem os eleitores de Brizola
concordar com o apoio a Lula e a sua campanha? Onde está a coerência?

Uma eleição para Presidente da República, depois de 29 anos de jejum democrati-
co. não pode e nem deve ser comparado a um campeonato de futebol onde ganhará
um ou outro, não está em disputa um troféu de campeão e sim a grande responsabili-
dade de governar uma nação pobre, com urna das maiores dividas externas do mundo
p habitado por um povo humilhado e sofrido, já cansado de ser massa de manobra de
políticos profissionais que querem deter o poder e nada fazem a não ser enriquecerem
suas vaidades

Acreditamos que não caberá culpa ou responsabilidade ao candidato da Frente
Brasil Popular se. eventualmente, for eleito O seu fracasso se deverá por sua
incompetência para o cargo e mais uma vez será vítima dos profissionais da política,
tais como Leonel Brizola. Mário Covas. Roberto Freire e tantos outros que ao longo
dos anos têm se apresentado nesse cenário político que não passa do maior picadeiro
do maior circo do mundo

A palhaçada está atingindo proporções irresponsáveis e inaceitáveis. O Sr Brizola
já conseguiu eleger o cacique Juruna como Deputado Federal, já conseguiu eleger o
cantor Agnaldo Timóteo com a maior votação do Estado do Rio de Janeiro, e que
agoia apoiou o Sr Paulo Maluf no primeiro turno, indo dessa maneira contra o seu
protetor Tanto o cacique como o cantor, após servir o Sr Brizola como seus asseclas
foram esquecidos e não conseguiram prestar nei hum serviço ao Brasil

Cuidado povo brasileiro, as raposas velhas continuam tramando e maquinando,
pois não trabalham, nada fazem o dia todo. a não ser política e jogo de interesses para
atender as suas vaidades pessoais

Todos nós conhecemos o ditado popular "a alegria do palhaço é ver o circo pegar
fogo"

Os palhaços, quando o Brasil estiver em chamas vão fugir e nos deixar aqui
queimando num fogo tão intenso que nem mesmo o pobre do Lula terá tempo de
colocar sua barba de molho, queimando junto conosco Logo o Lula. este que é hoje
conhecido como "sapo barbudo", apelido com o qual seu mais novo cabo eleitoral.
Leonel Brizola. o premiou
Contribuição espontânea de Alexandre Chaves e Nelson Chaves, brasileiros que nunca votaram
para Presidente da República
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Países do Leste europeu

promovem reformas e

Polônia assina com FMI
Se a queda do muro de Berlim representou o fim da

guerra-fria, o Leste europeu prepara-se para testemunhar
um fato tão ou mais significativo na área econômica:.,p
primeiro acordo de intenções entre um pais do bloco so-
cialista, Polônia, com o todo poderoso xerife do capitalismo,
Fundo Monetário Internacional. Já seria bastante se fosse
apenas isso, mas ontem o primeiro-ministro Nikolai Ryjkov,
da União Soviética de Mikhail Gorbatchev, propôs aos depu.-
tados do Congresso do Povo que a partir de 1991 as transa-
ções entre os parceiros do bloco comercial Comecon sejam
realizadas apenas em moeda conversível e dentro das regras
que regem o comércio internacional.

E mais: a fechadíssima Bulgária reconheceu publicamente
que tem uma divida externa de USS 10 bilhões, um segYedtí
muito bem guardado até que as mudanças politico-econômí-
cas atingissem Sofia. Nos próximos seis anos, segundo ti
dirigente máximo do Partido Comunista, Petar Mladenov, ò
governo búlgaro pagará entre USS 4 bilhões e USS 4,5 bilhões
de juros desta divida. "A antes forte economia búlgara está
afundando rapidamente", admitiu Mladenov.

Na Tchecoslováquia, onde os ventos da primavera "de
Praga estão se transformando em verdadeiro furacão, o niv
vo ministro das Finanças, Vaclav Klaus. com o apoio" dw
Fórum Cívico, delineia um plano antiinflacionário para côlb-
car a economia tcheca nos eixos e não hesita em propor ao
Parlamento cortes nos gastos militares, fim de subsídiô"s' 'á'
indústria e á agricultura e fala na adoção de uma política-
financeira restritiva.

FMI — O acordo de emergência entre a Polônia e o FM I
que levará créditos de USS 725 milhões ás combalidas
finanças do governo de Varsóvia deverá ser assinado amanhã.
Stanilaw Gomulka, que integrou a equipe polonesa de nçgPn
ciações, disse à agência Reuter em Londres que o acordo
prevê um rígido controle de salários c que nos primeiros
meses haverá uma acentuada alta da inflação.

A Polônia debate-se atualmente com uma inflação de 30%'
ao mês e entre outubro de 1988 e o mesmo mês este ano o
acumulado foi de 450%, um indice combatível com o .cie,
qualquer país do Terceiro Mundo. A previsão de Gomulka £
que. ao adotar as rígidas normas do FMI, a inflação suoa,
rapidamente para 50%-60% ao mês para, a partir de al^ríU
cair abaixo dos 5%. u

Ao assinar o acordo, o governo polonês receberá imedia-
lamente um empréstimo de emergência do Fundo no valor de
USS 225 milhões e o aval necessário para que os paíseü
ocidentais iniciem a enxurrada de investimentos que vênl
prometendo desde que o Leste europeu começou a se inclinai;
pela abertura de sua economia. ^ [

Mas se o acordo Varsóvia/FMl é o ícone mais público a
ser quebrado, a proposta do primeiro-ministro soviético,
Nikolai Ryzhkov, de trazer o Comecon — formado pela
URSS, seus aliados socialistas, mais Mongólia, Vietnã e Cuba
— para o âmbito do livre comércio internacional terá conJ
seqüências mais amplas. Ryzhkov não explicou ao Congressd
do Povo se o bloco comercial socialista usará moedas ocídenj
tais (como o dólar ou marco alemão) ou se apenas adotará i
paridade com estas moedas, mas o sentido dc suas palavras
ficou bem claro: "Temos de criar um mercado unido com o
Comecon e queremos expandir nosso comércio".

Contra inflação — Será a Tchecoslováquia, no en-
tanto, quem primeiro deverá adotar um plano antiinflacioná-
rio de deixar boquiabertos os mais rígidos defensores da
economia de mercado. Vaclav Klaus, que assumiu a chefie» cTjt
economia tcheca no domingo passado, é ex-integrante do
Instituto de Previsões Econômicas, um think-tank que repet£
damente vinha cobrando do governo reformas econômicas.

"Uma economia competititva é absolutamente essencial à
disse Klaus no Parlamento ao propor mudanças no orçamen-
to de USS 32 bilhões traçado pelo antigo governo, cortes nos
gastos com a defesa e fim dos subsídios á indústria- e <*
agricultura. Sua proposta de um orçamento provisório pató o
primeiro trimestre de 1990 ainda não foi debatida, mas o
ministro pediu que os deputados "aproveitassem a opor-
tufiidade pára adotar uma rígida política financeira restriti-
va". O FMI assinaria em baixo.

PONTOS DE VENDA
DOS CARTÕES UNICEF NA

CIDADE DO RIO DE JANEIRO

CENTRO
Fundação Getúlio Vargas
Av. Pres. Wilson, 228 — Tel:
262-1169
CITEC
Av. Rio Branco, 156 — s/s 104

Tel.: 262-7798

Papelaria Loja do Contador
Rua Santa Luzia, 827 — Tel.:
220-8752
Av. Graça Aranha, 351 —
Tel.: 583-3311
Bel Bazar Eletrônico
Av. Almirante Barroso, 81-c

Tel.: 240-8410
MESBLA S.A — Todas as lo-
jas do Brasil

BOTAFOGO

Fundação Getúlio Vargas
Praia de Botafogo, 188
Tel.: 551-4649

uniceí m

Fundo das Nações Unidas para a Infância

LARGO DO MACHADO

Saiu Penaflel
Largo do Machado, 29 sl. 268
— Tel.: 225-1805

BARRA DA TIJUCA

Livraria Eldorado
Barra Shopping — Tel.: 325-
5255

Nova Ipanema Loterias
Carrefour — Tel.: 325-8244

Barra Shopping — Corredor
do Shopping '

TIJUCA

Livraria Eldorado
Rua Conde de Bonfim, 422-
Tel.: 284-3344

J. BOTÂNICO

O Sol
R. Corcovado, 213
294-5149

Tel.:

Livraria Rio Market
Praia de Botafogo, 228
110 — Tel.: 551-3146

SHOPPING RIO-SUL -
redor do Shopping

Lí IPANEMA

¦ Cor-
Livraria Rubauat
Rua Visconde de Pirajá, 580
Lj. 208 — Tel.: 239-6497

Divulgação e Pesquisa
R. Maria Angélica, 37 —Tel.:
286-6093

Agartha
Rua Jardim Botânico, 635 Lj.
105 — Tel.: 239-7797

Livraria Malazartes
Shopping da Gávea, Lj. 367 —
Tel.: 239-5644

COPACABANA

Livraria Xanan
Shopping Cassino Atlântico —
Tel.: 247-9540

Papelaria Loja do Contador
R. Barata Ribeiro, 399 —
Tel.: 239-3995

Livraria Nova Galeria de Arte
Av. N.S. de Copacabana, 291
Lj. D — Tel.: 255-4065

LEBLON

Livraria Visão
Av. Ataulfo de Paiva, 135 Lj.
206 — Tel.: 259-8698

DEL CASTILHO

Papelaria Papequi
Norte Shopping — Tel.: 289-
8660

NITERÓI

Livraria Visão
R. Lopes Trovão, 134 Lj. 142
— Tel.: 711-0514

Livraria Romanceiro
Rua Eduardo Luís Gomes, 13
Lj. 02 — Tel.: 722-3215

Plaza Shopping
Corredor do Shopping
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Posto recebe

álcool mas

com limites
Os postos começaram a receber ál-

cool hidratado ontem mas o abasteci-
mcnto ainda não está normalizado por-
que a entrega está sendo limitada para
que todos os estabelecimentos possam
ser atendidos, informou o presidente do
Sindicado do Comércio Varejista de
Combustíveis, Odilon Lacerda. Ele aler-
tou que em janeiro a situação vai piorar
porque o déficit de álcool do Rio, atual-
mente de 15%, vai chegar a 50%, o que
eqüivale a 15 dias sem o produto.

Os postos da Zona Sul estavam sem
álcool desde domingo. Por isso mesmo,
o carregamento de 22 milhões de litros
que chegou de São Paulo vai ser con-
sumido em menos de uma semana. A
salvação dos consumidores é que de-
pois de amanhã chegam ao Rio mais 22
milhões de litros, garantindo o com-
bustivel para as eleições. Para compli-
càr -ainda mais o abastecimento, uma
obra na avenida Washington Luis, pró-
xíma à refinaria Duque de Caxias, que
recebe o álcool para a entrega ás dis-
tribuidoras, vem provocando engarra-
famentos, atrasando a distribuição, de-
nunciou Lacerda.

Para o presidente do sindicato, a
ffnica saida para o abastecimento dos
carros a álcool é a mistura do produto
çpm o metanol. Por isso, disse ele, "te-
mos que ter a coragem de enfrentar
o problema. O metanol é um remédio
com efeitos colaterais, mas torna-se ne-
cçss.ário para combater a doença fa-
tal". Caso contrário, continuou, os car-
ros ,vão parar por falta de combus-
tivel.

-Realismo — O presidente da Pe-
(rpbrus, Carlos SanfAnna, afirmou on-
tem que só existem duas alternativas,
q,/acionamento ou o metanol, decisão
que caberá à sociedade. Lembrou que,
de,acordo com o Conselho Nacional do
Petróleo, haverá racionamento onde não
for possível o uso do metanol. Na opi-
nião do presidente da estatal, faltou es-
clarecimento á população com antece-
dência sobre a mistura de álcool com
metanol.

•••O diretor comercial, Renato Maga-
Ihães, assegurou que o produto só será
distribuído — caso seja suspensa a li-
friftíar que interditou o uso do produto
enrtodo o pais — depois de uma cam-
panha de esclarecimento. A campanha
publicitária, que está sendo coordena-
da pelo CNP, tem umaetapa institu-
cion.al, mostrando os riscos de conta-
minação do metanol e suas
conseqüências para a saúde, e outra
educacional, revelando como o produ-
to deve ser manuseado.

Ricardo T. Fassanelo

Preço de combustível está alinhado

Sábado, chegam mais 22 milhões de litros

CNP teme proibição
BRASÍLIA — O presidente

do Conselho Nacional do Petró-
leo (CNP), general Roberto Fran-
ça Domingues, disse ontem que se
a utilização do metanol no Brasil,
como combustível, for proibida,
grande parte da frota de veículos
movidos a álcool ficará paralisada
durante dois ou três meses. Ele
confirmou que o CNP está res-
tringindo a liberação de álcool pa-
ra as distribuidoras e que, em ja-
neiro próximo, a cota ainda será
menor do que a dos últimos dois
meses, que foi de 750 milhões de
litros.

Após um debate na Comissão
de Assuntos Sociais do Senado
Federal, França Domingues fez
ironia com a crise de combusti-
veis, comentando que as pessoas
devem comprar bicicletas ou an-
dar de ônibus. No seu enten-
dimento, a crise só poderá ser re-
solvida com a proibição total da
exportação de açúcar e com a
compra, pela Petrobrás, de todo o
álcool disponível no pais. "Mas a
estatal não tem recursos para
comprar todo o álcool e nem o
Ministério do Desenvolvimento

da Indústria e do Comércio aceita
a proibição da exportação de açú-
car/'

Ele explicou que a crise é imi-
nente no suprimento de álcool,
garantindo que, a partir de feve-
reiro de 1990, haverá falta genera-
lizada do produto durante aproxi-
madamente 40 dias. Félix
Andrade da Silva, assessor do
presidente do CNP, argumentou
que "a crise tem que ser atacada
dentro do setor agrícola. Existe
um problema muito niaior. que é
a redução da área plantada com
cana-de-açúcar, que, nos últimos
quatro anos, diminuiu á base de
4% ao ano".

Henrique Silva Porto, que re-
presentou a presidência da Petro-
brás na mesa-redonda promovida
pelo Senado, revelou que a estatal
teme por um eventual agravamen-
to da crise de combustíveis, caso
falte álcool anidro para ser adicio-
nado á gasolina na proporção de
13%. "E necessário manter a ga-
rantia do suprimento de anidro à
estatal. Caso contrário, teremos
então problemas no abastecimen-
to de gasolina."

BRASÍLIA — O ministro da Fazenda,
Mailson da Nóbrega, informou ontem à CPI
do Senado que analisa a crise financeira da
Petrobrás que os preços dos combustíveis
estão "praticamente alinhados", depois de
receberem um aumento real df; 26% nos
últimos seis meses. Sinalizou ainda com ou-
tra medida que aliviará o caixa da empresa:
o governo analisa a possibilidade de transfe-
rir aos preços os ganhos salariais concedidos
aos seus funcionários. Fazendo comentários
irônicos, o ministro chegou a provocar irri-
tação nos parlamentares que participaram
da sessão e ouviram dele informações que
contrariam frontalmente os dados forneci-
dos anteriormente pelo presidente da estatal,
Carlos SanfAnna.

Nas quatro horas e meia cm que perma-
neceu na CPI, o ministro bateu sempre na
mesma tecla: a Petrobrás, como todas as
outras estatais, não pode ficar imune aos
efeitos da crise econômica por que passa o
pais. Por isso, conviveu com preços defasa-
dos durante o período do congelamento e
nos meses subseqüentes, para amenizar o
impacto no controle da inflação. Os parla-
mentares, por sua vez, municiados por da-
dos e perguntas fornecidos a todo minuto
por engenheiros da empresa, se caracteriza-
ram por uma postura que o deputado Mau-
ro Campos classificou como "paixão juvenil
pela Petrobrás". Todos, sem exceção, insis-
tiam com Mailson para que à Petrobrás
fosse concedida maior autonomia de atua-
ção e de fixação de seus preços, deixando a
estatal livre do controle governamental.

Corporativismo — Mesmo contra-
riando deputados e senadores, o ministro
aproveitou a oportunidade para ampliar o
debate a temas como o combate do corpora-
tivismo, a falta de critérios para medir a
eficiência de estatais monopolistas — como
a própria Petrobrás — e mesmo a questões"pragmáticas c não ideológicas" da privati-
zaçâo. O ministro teria de responder a ape-
nas uma pergunta da Comissão: se compete
ou não, ao Ministério da Fazenda, fixar os
preços dos derivados do petróleo. Sua res-
posta foi positiva, com a explicação de que o
controle de preços tem que ser exercido pelo
governo, onde estão presentes atividades de
monopólio e oligopólio.

Depois de ser chamado de "privatista",
Mailson teve que aceitar as ponderações
contrárias á decisão do governo de ampliar
sua divida interna, com as taxas de juros
elevadas e mesmo o déficit público, já que
não decidiu pela correção da defasagem dos
preços dos combustíveis, que gerou á Petro-
brás. segundo os parlamentares, cerca de
USS 1 bilhão. Mailson reconheceu "não ter
dúvidas" de que a política de juros elevados"provoca distorção na divida pública, agra-
va os custos do Tesouro e amplia a concen-
tração de renda no setor privado".

Mas, se defendeu: "Esta política, no en-
tanto, impediu que as distorções na econo-
mia fossem maiores ainda".

Petrobrás tem

defasagem de

preços de 53 %

Tereza Lobo >

Mesmo 
com o aumento dos preços

dos combustíveis acinm da inflação,
a Petrobrás enfrenta uma defasagem de
preços de 53%. Isto porque, nem sem-
pre os reajustes dados ao preço final, que
batem no bolso do consumidor, chegam ao
caixa da empresa. Os aumentos ocorrem
duas vezes por mês, mas o primeiro deles é
repassado inteiro para os usineiros. Ou seja,
todos os consumidores, mesmo os de gasoli-
na ou gás de cozinha, pagam pelo ál-
cool.

Além disso, vértos fatores afetam a recei-
ta da empresa com a venda de combustíveis.
Um desses fatores é comum a todo o comér-
cio com preços tabelados: a inflação acelera-
da consome rapidamente o aumento do pre-
ço do produto, que começa a ficar defasa-
do no dia seguinte ao reajuste, concedido
com base na inflação do mês anterior. Outro
é especifico dos combustíveis. A Petrobrás
importa petróleo por USS 19 C/Fo barril e
não recebe mais do que USS 17.

Contribui ainda para a perda de fa-
turaniento da Petrobrás o fato de ven-
der o combustível para as distribuidoras
com prazo de 12 dias para pagamento. Por
isso mesmo, a empresa voltou a reivindicar
ao Conselho Nacional do Petróleo que as
distribuidoras paguem à vista ou arquem
com os encargos financeiros. As perdas
com este prazo, cm época de inflação eleva-
da, totalizam USS 372 milhões.
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Onde voc§ recebe sempre ma Is. ¦(¦¦¦pH
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Cohina do Castello JB
A astúda política no JB.

COMO ADMINISTRAR MATERIAIS

E COMPRAS EM SISTEMAS

HIPERINFLACI0NÁRI0

LOCAL
RIO DE JANEIRO

(— . . . ...... X
DATA

20 e 21 de Dezembro
 >

HORÁRIO
09:00 às 17:30 hs

PROFESSOR
' V Vjwuts;

* IAN JAMES VIEIRA — Engenheiro, Administrador, Pós-Graduado em
Administração de Materiais.

PROGRAMA RESUMIDO
Os Fundamentos do Sistema de
Planejamento.
Controle de Estoques Lucrativos.
A Inflação e sua influência na Área.
As Mudanças no Sistema Hipcrin-
flacionário.
Como Classificar Estoques.
Como otimizar a rotação de Esto-
quês.
O Estabelecimento de Estoques Ma-
ximos e Mínimos. Quando Devemos
Aumentar ou Reduzir os níveis de
Eslocagem.

Como Determinar e Calcular o Lote
Econômico de Pedidos em Regime
de Inflação Constante.
Os Parâmetros das Aquisições Téc-
nicas.
Quando Devemos Formar Estoques
Consignados.
Análise e Cálculo das Sazonalidades
da Demanda.
Como Avaliar as Conseqüências da
Falta e do Excesso de Materiais ar-
mazenados.

Inst. Brasileiro de Adm. de Empresas
Av. 13 de Maio, 23 - Gr. 510
Telex (21) 31654 Tel.: (021) 240-7024

NeXT. Garantia ale 1992.

DOMINE O MERCADO FINANCEIRO
COMO SABER A HORA DE COMPRAR OU VENDER?

SAT - TRADES
E você terá no seu micro um consultor financeiro 24 hs/dia

com informações sobre os mercados de ações, dólar, ouro, over,
etc.

Inteligência artificial
-k Estudos e gráficos de séries históricas

Estudos e gráficos ON-LINE com pregão (INTRA-DAY).
Uma ferramenta de alta tecnologia ao alcance de qualquer

investidor. LigUe e comprove. 
| 232.11&6 233-106?

UQGIGATEC Rua Sete de Setembro,81
12° andar

Ao comprar um Next da Bondwell, você
ganha 2 anos de garantia inteiramente

grátis e você sabe quanto custa um
contrato de garantia.

Desta maneira além de dispor do XT
mais rápido do mercado, operando em
12,5 MHZ, você tem a certeza de estar

fazendo o investimento mais seguro.

PREÇOS A PARTIR DE 3.430 BTNFs
(CPU. IFCIADO. MONIlORt DRIVC)

Wmmk
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Afinal ninguém dá dois anos de garantia
sem ter muita confiança no que fabrica.
Além disso o Next da Bondwell tem o
melhor preço dentre os micros de 1 f linha.
Venha conhecer o melhor e mais seguro
investimento em informática pois,
tranqüilidade e segurança acompanham
sempre as melhores aplicações.

•Banduuell
Vida longa para o seu investimento

Av. Pres. Vargas, 417 - Gr. 1701
Tels.: 224-7019 • 242-5780 - 342-2000
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STANDS I)K IUIA DOS
CAHTOKS UNICKK

NA CIDADK IX)
RIO I)K JANKIHO 1

CENTRO
Rua Uruguaia na (em frente ao n° 94 em alinhamento
com a banca de Jornal)
Rua S4o José c/R. da Quitanda (em frente ao n° 66 em
alinhamento com a banca de jornal)Av. Rio Branco, (em frente ao n° 122 em alinhamento
com a banca de jornal)Rua Sete de Setembro c/R. da Quitanda (em frente aon° 55)
Largo da Carioca (atrás da estaçio do Metrô)
Rua Miguel Couto (em frente ao n° 32)
CATETE
Largo do Machado (em frente ao Cinema Condor)
COPACABANA
Av. N. S. Copacabana (em frente ao n° 583)
Av. N. S. Copacabana (em frente ao n° 1052)
IPANEMA
Rua Visconde de Pirajá (em frente ao n° 111)Praça N. S. da Paz
J. BOTÂNICO
Rua J. Botânico (em frente ao n° 635)
BOTAFOGO
R. Voluntários da Pátria
ESTAÇÕES DO METRÔ
Carioca-Uruguaiana - Cinelàrtdia.

Cestão de Natal BF. Cinco
cestas de Natal, incluin-
do uma VIí? com produtos
nacionais e importados.
Mostre pro seu funcioná-
rio que você existe, e dá
um Cestão pra ele, dá.
Você vai ganhar uma por-
ção de amigos ocultos o
ano inteiro na sua em-
presa.

PARA FUNCIONÁRIOS

QUE NÃO ACREDITAM EM PAPAI N0EL,

MAS ACREDITAM NO PATRÃO.

CESTÃO BF
UMA EMPRESA DO GRUPO
BRAZILIAN FOOD.

Cestoo

BF

'Ms.: (021) 771-6fi87 - 771-4834 - 771-8335 - 771-107'J - 771-2498 - 224-3363

JEI OEI
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Boavista Business line
Nosso Banco na sua Empresa.

Fale com o Gcrente

c^fil

Como cuidar do dinheiro

Seu Bolso

Todas as segundas-feiras

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

Resumo das Operações
Qtde
(mil)

1 981 535

Vol
(mil)

109 240Lote
Mercado a termo
Mercado de Opçòes-Opções de compra
Exercícios de opções
Futuro c/liberação
Futuro c/relenção
Total Geral  1 981 535 109.240
IBV Fechamento  1.625 ( + 8.7%)
Das 87 ações do IBV. 76 subiram, oito cairam e três não foram
negociadas.

çõesdo IBV Ações fora do IBV
0»c. Ftch. Oac. Fech.i (%> (NCzS/ (1) (NCiS /

ma niH
K&M) a?6«a)Maloraa Attn Maloraa atta.Beigo Mineira pp 27.63 3 550 00 Banospa pn 37 33 55 00Dufale* pp 2,.03 800 00 Gurgol Molores pp 31.08 2 000 01Brahma pp 24.42 440.00 Callat pp 29.75 145,00While Mattins op 23.28 28 31 Henngpp 29 63 3 500 00Ciptan pp 20 2! 42 00 Engosa pa 27.27 70,00Maloree baliaa Maloraa balmVerolme pp 5 79 52 10 Lanilido Sehbe pp 12 28 25.00SondolOcnica pa 3 58 4 00 Nova America pp 8.57 320 00Ipiranga PelrOleo pp 2 01 46 00 SupergasbrSs op 6 95 5 50PNV ¦ Veiculos pa I 80 48,50 Minuano pp 561 50.00Banco Nacional ps 1.75 660 00 Zanini pa 556 85 00

fMercado à vista

yrtuk>« F«ch. Ou.
%

I.L
Ano

Abe Xtal PA
Acesita PF»
Aco Altona PP
Ácos Villaros PP
Adubos Trevo PP
Agrale PP
Agroceres PP
Amadeo Rossi PP
Aquator. PP
Aracruz PB

1 490 000
7 344 000

25 900

7610000
2 2f>0 000

20 80
49.00
16,00

600
96 00

Caeiquo Cale PP
Caemi Mmeracao PP
Cattat PP
Casa Masson PP
Cataguaívs Loop OP
Cataguazes Leop PA
Cby-ind Mecamca PP
Celulose Iram OP
Celulose Iram PP
Com.g ON-E
Cem.g PP
Chapeco Avicola PP
Chapeco Nov PP-R
Cibran PP
Clima* PB
Cotop PP
Coltíe» Frigor PP
Condugel PP
Conlab PP
Conpart PP
Const Beter PB
Continental 2001 PP
Copene PA
Corrêa Ribeiro PP
Cosigua PP-E
Cofcigua PS-E
Cresal PP
Cruzeiro Sul PP
Curt PP
Czarina PP
DocmON
Docas PN
Dova PP
Durater PP
DMflePP
Ecil PP
Elebra PP
Eletrobras PB
Eluma PP
Engesa PA
Epeda Simmons PP
Ericsson OP
Ericsson PP

3 000 1560,00 1 563.00 1 570 00 1 560 00
53 100 2 000.00 2 001.13 2 020 00 2 020.00

23 52 27.50 27 00
50 57 54.00 52 00
16,29 17.00 1700

100 3 700 00 3 700.00 3 700.00 3 700.00
2 007 900 200 00 203.90 205 00 200.00

6.17 6 30 6 00
99 16 11000 110 00

30 300 31 000.00 34 844 88 37 000 00 36 000 00
103 00
168 00
470 00

10 00
72500

1 350 00
221000

285 00
256.00
240 00

380
250 00

3 300 00
177 00
43.00
55 00
5960
56 99
30 50
36.00

20,00
15,00
6900

190.00
30 00

400 01
430 00
550 00
630 00
440,00

17.00
21000
100 00

200 3 521.01 3 521.00 3 521 01 3 521 01
970 200 8 000 00 8 387.94 8 550.00 8 250 00

128 85
2500
39 50
2467
933

4vipal OP 8 104 000 91.00 97.51 104.00
Azovedo Travassos PP 1000 168 00 168 00 168 00
B.Amaxonia ON 59 800 450.00 463 44 470 00
{j America Sul PP U00 000 10 00 10 11 10.30
0 Bandeirantcs PP 520 000 720.00 724,81 725 00
B Brasil ON 297 400 1 23000 1 284 44 1 350.00
BBrasiIPP 2 169 600 1 920.00 2 061 72 2 28000
BCredito Nacional PN 33 000 285 00 285 00 285 u0
BEconornico PP 396 900 255.00 267.52 280.00
B~Nbrdeste PS 7 500 240 00 240 00 240.00
BProgrussoPN 4 500 000 3 80 3 80 3 80
Batiema PP 10 000 250 00 25000 250.00
BanebPP 1000 3 300.00 3 300 00 3 300.00
Banerj PP 718 800 168 00 172.40 177 00
BanespaON 446 /00 41.00 ' 4151 43 00
BanespaPN 5 800 54 00 54.93 55 00
BanespaPP 20 365 900 55 50 59.23 62,00
Banespa PP-R 1496 100 55 00 56 81 59 00
Barbara PP 444 800 30,00 30 94 35 00
Barretto Arauio PB 337 100 3100 33.11 40,00
Belgo Mineira OP 28 000 4 700.00 5 174,73 5 300 00
Belgo Mineira PP 92 800 3 200.00 3 551.19 3 640.00
BelpratoPP 40 060 600 19.80 20,80 21.50
Beta PA 1 740 000 14.00 14.57 15.00
Bicicletas Caloi PB 209 000 63.00 65.22 70.00
BiobrasPA 5 000 160.00 183.40 190 00
Bombnl PP 5 750 500 28,00 31.08 33 00
BradescoOSE- 145 400 40000 400.03 402.00
BradescoPSE- 307 500 42000 422 11 430.00
Bradesco Inv PSE-- 4 000 550.00 550 00 550 00
Brahma OP 211200 60001 621 06 650 00
Brahma PP 1 482 400 390.00 419,67 440,00
Brasinca PP 8 000 2 200 00 2 200.00 2 200.00
Brasmotor PP 10 200 25 000.00 25 985.29 26 000 00
Brasperola PA 12 968 100 16 00 16.88 18,00
C.MJneracao Amapa PP 6 915 800 200.00 209.97 220.00
C Mineracao Part PP 7 700 1100 00 1109.09 1 200,00

26 400
100 000
170 000

45 491 800
6 001 700

420 000
200 000

75 201 300
245663 100

4 800 000
45 000

270 000
4 710 000
4 102 100

646 000

110 48
25.00
39,50
23 00
840
8,00
750
370
599

14899
151,00
42 00
12,00

190.00
290,00

145 00
25,00
39,50
27 00
9,60
8,00
7,50
400
7.10

163 50
151.00
43.50
13.00

225.00
320.00

145.00
25.00
39 50
26 50
9.30
8,00
7.50
3.90
631

149 00
151 00
42 00
1300

216.00
320 00

8.00
750
3.91
6.45

155.48
151 00
42.18
12,50

208.78
299.26

27 000 13 000,00 13 000,00 13 000 00 13 000 00
1 000 3 100.00 3 100.00 3 100,00 3 100.00

20.05 23 00 22,00
14.64 16.55 15.60
92.28 98.00 97.00

90900 7 900.00 8 059,13 8 200 00 8 200.00
2 646 000 9.00 10,27 10,88 10 88

330.00
331.77
520.00

22 230 000 19.01
832 100 14.00
582 800 90,00

150 1218.92
540 3 157 85

12.00 1 738.36
9.96 139.77
304 771.31

EST 4 487 24
-0.16 806 89

58 546.99
036 81937
9.10 1 984 63
3,84 3 368 22

•1.18 852.23
0.75 310.94

42 765 33
2 20166

79 419 00
41 429 81

¦ 1 855 23
2 09 1 507,92

399 10
•4 76 506.67

96529
11 54 3 473 68

1.78 3 528.45
1,27 1215 16

1498.77
6,61 1209.27
456

74 1 151 90
995 797 83

17.73 1981,59
27.53 2 184,62

0.63 2 285.71
5.73 566.71

19.87 2 909.01
2977.27

18.54 602.21
1.19 1 030.63
1.20 874 71

EST 1 138.08
4,b5 2 049 03

24,42 1 524.47
10 00 1 46/08
1152 2 6 70 95

07 918 89
0 58 1 39' 84

I 131.72
551 49

87 187 M
- 13754

1% 2 032.52
•1,20 2 015.31
661 694.15

1002 280.18
•3.03 1288.24
7.45 610 25
891 2 136.61

13,76 1875 00
8638

7,8-j
81256

4,52 937.73
10 30 2 005.96
7.52 960 37

154.76
687.84
191.13
569.65
831.80

500
5 800

10000
330.00
330,00
520,00

330.00
350 50
520.00

2 300 1 250.00 1 263.04 1 280.00
120 000 21.00 22,70 22.90

51 000
49 400

1 144 600
5 484 900

577 600
1600 500

560 000
92 600

2000
3965000

450
600.00
450,00

8.20
750.00

11.50
160 00
500.00

70.00
15.30

4.70
70000
500 00

9.19
810,00

13,00
160.00
550,00

330,00
350.50
520.00

I 250.00
21,00
4,50

700.00
480.00

900
800 00

12,00
160.00
545,00

Gurgei PP
Gurgel Motores PP
Hercule* PP
Hering PP

João Forte* OPE—
Kepter Wetoer PP

4.50
634,05
451,01

8,60
800.18

12.01
160.00
534.81

100 36 000,00 36 000,00 36000,00 36 000,00
93 700 850.00 893.09 970,00 900.00

70,00 70.00 70.00
15,30 15.30 15.30

1900 6900,00 690000 6900,00 6900,00
53 900 7 200.00 7 948.05 8 000.00 7 200.00

35.00
3 080.00

22.00
49,50

1.41
9.50
9.05

700.00
170.00
46.50
4.99

650.00
101.00
215.00

25 700 13 500,00 14 153.29 15 000.00 13 800.00
12 000 2 000.00 2.000.00 2.000.01 2.000,01

200 000 33.00 33.00 33,00 33.00
600 3 500.00 3 500,00 3 500,00 3 500.00

59.00
26,00
22.00
46,00

200,00
2 400 2800.00 2800.00 2800,00 2800.00

10 700 9,50 10.83 12.50 12.00

EstrelaPP 7 975 000 32.00 34,66 35.20
EuCfltex PP 150 000 2 802.00 2 987.33 3 080,00
Fabric* Bangu PP 15 000 22,00 22,00 22,00
ForroligasPP 11 009 800 45.00 47,44 49,99
Fertibras PP 19 998 300 1,40 1,40 1.41
FertisulOP 600 9,50 9.50 . 9,50
Fertisyl PP 15 100000 9,00 9.24 9.49
*capPP 503 100 600.00 663,37 700.00
F'norCI 8 000 170.00 170.00 170,00
Fnv-veiculos PA 4 408 000 45.00 46.36 49.00
0»*ota PP 19404 500 3.80 3.91 4.99
GerdauPP 5100 650.00 650.98 651.00
Glassl.tePP 101500 99.99 101.49 103.00
Grad'ente PP 283000 210,00 211.80 215,00

lap-fertiitE*ntoe PP 147 000 59.00 59.00 5900
Inbrac PP 1 480 000 24 80 25.27 26.00
Inepar PP 7 021 500 19,40 21.68 22.98
Ipiranga Pet PP 156000 45,00 45.92 46.10
Ipiranga Ret PP 418 500 200.00 202.75 210,00

8.47
838
1.95
4.95
8.49 1 434.65

11.39 297 68
1.72 2 519 28

2 726,13
10963.53

22 48 2 882.99
- 1946.83

8.43 1475 41
8.53 1226,02
1.84 1241,19
3.49 668.74

1621.93
13,73 1 545.69
•0.57 1 572.48
14,42 824,05

644.50
2.30 2 210.67

27.27 230.17
5,88 1.619.05

EST 1.745.13
10.55 1 820,74
3.31 2.123.77

13.76 4 398.31
1000 920.50
10,92 1 384.71

1.359.22
1 199.49

5.12 1.068.21
10.56 661.29
•1.80 941,73
•2.49 221.78

2.570.20
19.40 948.50
•0.04 271,59
9,66 4 319.98

357.14
1.54 2750.00

29.63 1 710.64
1.212.74

•1.29 511.02
12.56 734.92
•2,01 611.29
1.38 1 344.41

1213.18
20.20 616.45

THulo. Old. Mln. MM. Mia. Fach. Otc. I.L
Ano

LacM< PP 1000 3007 30.07 30.07 3007 75175
Lam Nacional Metais PP 800 200 68 00 68.59 69 00 68.10 2.83 1191,21
Lamficio Sehbo PP 22800 25.00 25.00 25.00 25 00 -12.28 1 470.59
Light OS 3 300 4 900,00 4 99091 5000.00 4 900.00 3.98 1119.46
LimasaPP 4 561100 11000 120.07 135.00 132.00 11.69 2 645.88
LoiasHenngPP 9 397 100 6 00 6.20 7.00 7.00 ?J.51 859,92
Lum S PP 5/00 000 3.70 3,97 4.20 4.20 13 43 377,74
LuxmaPP 3 150 500 24.00 24,53 25.00 24.60 9.51 1 777.54
M*On««ttaPA 4 474 200 67.00 69.73 73.00 69.00 376 1 97984
Maio Galto PP 4 565 000 4.50 4.93 5.00 5.00 13.59 411.86
ManahPP 4-14 /00 750.00 797,04 800.00 750 00 13,26 1 594.08
Mangels PP 15 434 200 12.01 12.46 13 00 13.00 5.06 1 363.24
MannesmannOP 147 572 300 26 00 20,85 31.50 29.10 9,24 2 610.86
MannosmannPP 21 9/0 700 16.20 18,56 19 90 19 50 14,64 2 334.59
Marcopolo PP 2350000 6800 6891 71.00 68 10 7.07 782.62
MariSOlPP 7 000 78000 780,00 780 00 780,00 2 363 64
Marvin OP 916600 150 00 150,00 150 00 150.00 3 08 1 060.82
Marvin PP 18/1500 59,90 60.09 65.00 5990 2.70 544.00
Maxton PA 200 000 2 600 00 2 600 00 2 600 00 2 600.00 2 790.45
Mendos Junior PA 113000 161.00 166,77 170 00 165.00 7,36 693,14
Mendes Junior PB 206900 203.00 207.29 215.00 203.00 1.55 586.06
MesblaPP 18000 65 500.00 65 777.78 66 000.00 65 500.00 5.24 2 068.96
Motal Levo PP 1600 6 500.00 6 743.75 6 800 00 6 800.00 11.31 2 430.77
MetisaPP 100000 27 00 27,00 27.00 27.00 10.20 1 208.05
Metisa Prt PP-R 1000 24 01 24.01 24 01 24.01
Michelelto PP 75 500 20.00 20 00 20 00 20 00 92166
Minuano PP 43 500 40.00 41.38 50 00 50 00 -5.61 3 297.21
ModdataPP 16 100 158 00 159.66 205 00 205.00 549.98
Moinho Fluminense OP 1000 21 800.00 21800.00 21800.00 21800.00 0 23 1 632.79
Moinho Recite OP 100 20 000 00 20 000 00 20 000 00 20000 00 4 58 1 314 89
Moinho Santista PP 500 20 000 01 20 000 20 20 001 00 20 001 00 1 712.47
Monteiro Aranha PP 420 200 77 00 81.65 8 7 00 87 00 8.30 26-101
Montreal PP 13 425 100 3 80 4 00 4.15 4 08 3.90 890 87
MullorPP 8 639200 21.01 2342 26 00 24 80 8.38 816 60
MultitelPN 100000 11 40 11.40 11.40 11.40 275.36
Multitextil PP 216 200 210 00 237,75 240 00 240.00 12.72 1 764 64
N»c*onal05 14 200 800 00 800.00 800 00 800 00 EST 749.13
Nacional PS 320600 65000 653.13 669 99 660.00 -1.75 1 01144
Nakata PP 210 000 37.00 37.10 39 00 39.00 0.27 3 162,83
NordonOP 10 000 3 100.00 3 100.00 3 100 00 3 100,00 1277 01
Nova America PP 10000 320 00 320 00 320.00 320,00 -8.57 914 29
Otma Otooa Vegetal* PP 200000 70 00 70 00 70,00 70 00 5.17 173 31
Orion PP 42 /10/00 670 7.21 8 00 7 70 10 08 343.33
PacaembuPP 12 3/0 000 6.20 6 83 7 50 7 40 19 61 999/
Panel SimaoPP 1 406 100 263 00 277.72 300.00 300.00 8 86 1 321.72
Para De Minas PP 25 750 000 1 00 1 04 V 06 1 05 8.33 920.35
Paraibuna PP--E 7 005000 7/00 78 49 80 00 79 00 2.33 796.85
Paranapanema PP 13 934 300 220 00 246 97 280,00 257.00 13.95 677 80
Paulista Forca Luz OP 45 000 73 00 75.56 78.00 78 00 7.56 721.27
PerdigaoPP 12 454 500 23 00 23 87 26 00 25.00 9.10 1 440 56
Perdigao Agro PP-E 875 200 31 00 32.96 33 50 33.01 9.50 1 433,67
Perdigao Alimentos PP 490000 18 50 19.29 21.98 19.00 4 38 1 107.35
Perdigao Nov PP-R 31800 21 00 21,00 21 00 21 00
PersicoPP 21 220 200 6 40 6.90 7 50 7,50 13 86 546 32
PelrobrasPP 451 000 24 000 00 25 617,21 26 900,00 26 500 00 8.95 935 51
PettonatiPP 1 700000 2 90 298 3 59 3 59 -2 30 1 742 69
Pettenati Nov PP 5 500 (XX) 2 40 2.44 2 50 2 40 100.00
Pirelli OP 896 200 360 00 365 67 400.00 400 00 2.73 1 143 90
Pirelli PP 602 100 280 00 283 34 300.00 300 00 1 245 40
Pirelli PneuS OP 443 200 250 00 25/ 81 295 00 250 00 1104 54
Pirelli Pneus PP 1286/00 225 00 255 67 290 00 265 00 -2.08 1 616 12
PoitaldenPP 50 000 580.00 580 00 580 00 580 00 325 81
PromvJtalPP 9 253 500 30 00 32 58 35 00 35.00 15 94 562.99
Prometal Nov PP-R 2 522 200 28 50 29.87 30,50 28.50 1972
Pronor Petroq PA 1 456 500 30 50 3100 33 90 30 50 4 98 240 93
PropasaPP 100000 35 00 35 00 35 00 35 00 932 04
PropasaPr-t PP-R 5 000 35 00 35 00 35 00 35.00
Rachrtec PP 399000 ' 133.99 134.30 136 00 136 00 4 15 658 98
Retripar PP 1 041400 67.00 70.14 74 10 7100 11 12 1 020 96
RheemPP 596 500 4/0 00 4/9 30 490 00 490 00 8 67 1 650 88
RioGuahybaPP 2 091000 16 00 16 76 17,50 17.M 18.70 710.17
Riograndense PP 2074 700 540 00 550 08 590 00 590 00 10.02 3 387 40
RipasaPP 14 000 6 200 00 6 228.57 6 300 00 6 200.00 18 8 2 309 38
Sade Sul Americana PP 1480 000 19 00 20.10 24,00 24 00 7.03 581 93
SamitriOP ?4H0 23 000 00 24 ^00 00 25 000 00 25000 00 12 95 3 036 40
Sam.triPP 22 100 18 000.00 18 337 55 19 000 00 18 200 00 8 06 1 797 84
Suhbe Participacoes PP 89 000 14 50 14 50 14 50 14 iO 3.57 966 6/
SergenPP 4 320 000 10 80 1167 12 00 11.50 8 16 1 669.53
Sharp BS 2 /58 500 23 00 24 94 25 00 25,00 4.70 124 70
Sharp PA 9 424 800 33.00 33.91 34 50 34,50 10.71 1 0/8 91
S.braPC 219600 460 00 484.88 510 00 510.00 3.17 1 385 37
Sid Informatica PA-E- 2 563400 2100 2396 26.50 25 80 13 45 1 28541
Sid Guaira PP 142 700 310.00 310 00 310 00 310 00 3 772.67
S.mescPP 530000 55 00 55 28 60 00 55 00 6.31 102.37
Sondotecmca PA 770000 4 00 4 04 4 10 4 00 657 98
Sondotecnica PB 1 404 500 4 00 4 04 4 50 4 50 -122 93 30
Souza CruZ OP 7 000 42 000 00 43 142 86 44 000.00 44 000.00 9.06 2 840.38
SultepaPP 610 300 23 99 24 00 24 00 23 99 0 08 84,21
Supergasbras OP 2 900 300 5 10 5 62 6 7 5.50 -6 95 980.80
Supergasbras PP 57 373 000 5 65 5 90 6.10 5 95 6.31 1184.74
T^Janer PP 1900 8 099.00 8 110.16 8 200 00 8 200,00 115 86
Taurus PP 800 71.00 71,00 71 00 71 00 EST 104.21
Tecnosolo PP 1 119000 36 00 37,57 40.00 40 00 -0,11 104 01
Toka Tecelagem PP 220 000 320 00 329.77 350,00 350.00 13,84 124.44
TelehrasON 65 300 66.00 7128 90 00 90 00 2.02 106 83
Telebras OP 563 500 80.00 80 00 80.00 80 00 7.80 116 84
TolebrasPN 46 900 90.00 100 32 130.00 130.00 5 14 99 38
Telebras PP 1992200 12900 135 97 140 00 140.00 10 85 123.95
TolebrasPrt PP 2 780000 115.00 11709 119 00 118.99 3.63 111 65
Telerj ON 4 34/ 700 39.60 45.94 46 00 46.00 116.30
Teleri PN 30000 39.80 42.44 43.00 43.00 107.28
TibrasPA 900 13 000.00 13 000.00 13 000.00 13 000.00 EST 100.00
Trombini PP 5 601000 35.50 37.59 40.00 38 95 13.56 126.06
Ucar Carbon OP 74 435 500 11.60 12.82 13.61 13 30 11.97
Unipar PA 2 312 000 18.00 18,73 19.30 18,50 10.11 114,63
Unipar PB 284 340 100 23.40 25.18 26,50 25,71 8 07 118.77
VacchlPP 19 259000 2 10 2.29 2.50 2.50 15.66 105.05
Vale Rio Docc OP 2300 55 000.00 57 565.22 60 000,00 60000,00 16 24 132.47
Vale Rio Doce PP 403 100 72 100 00 75 450,06 77 600.00 73 000 00 6.24 128,19
VarigPP 34 200 5 300 00 5 476.71 5 700.00 5 699.00 8.83 120.04
Verolme PP 492 000 52.00 54,72 57.00 52,10 -5.79 89.70
VidranaSta Marina OPE- 500 25 000 00 25 000.00 25 000.00 25 000.00 11.11 137.88
VotecPP 76 477 900 0.59 0.67 0.75 0.73 15,52 119.64
WhHa Martina OP 131 415500 25.11 27.75 30 00 28.31 23.28 158.84
Zanlnl PA 50000 85.00 85.00 85.00 85,00 -5.56 77,27
ZIVIPP 2 650000 10.00 10.97 12.75 12.75 5,18 95,56

Empresas em Situa9ao Especial

TKutoa Old. Mln. mid. Mix. Fach. Otc. I.L
Ano

BrumadinhoPP 173 891100 1.34 1,41 1.49 1.49 5,22 903,85
Cate Brasilia PP 6527000 3.85 4 00 4.10 4.05 3,90 354,92
J.B Duarte PP 28 759500 2.23 2.33 2.40 2.40 10.95 287.65
OlicalPB 10000 30.00 3000 30.00 30,00 24.02 1 115.24
Transbrasil PP 4 374400 33.00 35.36 36.00 35.90 14.25 121.68

Câmbio

Moada pord&ar EmCmwkaCompra Vanda Compra Van daCoroa Dinamarquesa 6,7026 6.7144 1.3015 1.3104Coroa Norueguesa 6,6617 6,6733 1.3095 1.3184Coroa Sueca 6,2449 6,2561 1.3969 1.4064D6lar Auslraliano0.78501 0.78629 6,8602 6,9060
Ddlar Canadonse 1.1584 1.1601 7.5330 7^5820Escudo 151.42 151,98 0,057501 0.058004Fl°r"" ... 1.9610 1,9640 4,4496 4.4788Franco Bolja..... 36.332 36.468 0.23963 0.24174Franco Fianc6s 5.9370 5.9480 1,4692 1.4794Franco SuifO 1 5722 1,5748 5.5493 5.5864leu 144 03 144.22 0.060595 0.060980

1 5942 1.5968 13.932 14.025Lira 1291.4 1293.6 0.0067556 0.0068011Ma'C0 1,7371 1.7399 5.0227 5.0561Marco Filandfi/ 4.0910 4.1000 2.1315 2.1469p<=sela 110.94 112.06 0.077985 0.079169'(elim 12.174 12.196 0.71655 0,72146Dblar do tipo p Dblat por moeda Taxas divulgadas pelo BC no techamento de ontemifi horas

Fundo Rosa de Curto Prazo
ao Portador
Fundo Rosa de Curto Prazo
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Fundo de Curto Prazo
Danomlnado Valor Patrim.dacota UquldoNCt$ NCztAfbi |RJ| 12 1.862430 9 846 985
Alianlica (RJI 19,664Q0t 84 339.582
Aymorfe Porlador |RJ| 11 279.850670 193 267 265
Bamorindus |PR) 11 0.775600 4 453.882.639
Banerj (RJ) 9,530000 688714 814
Banespa FBP(SP) 11 0.640690 1 716.042.057
Banoslado (PR} 11 0,694564 274.112.492
BBContaOmo (RJ) 12 2,720909 3.429 224 748
Bemge (MG) 11 444,959383 1.489.907 697
BMC (SP) 12 7,323683 649.985 352
SMG (MG) 11 07,724077 149.709 058
Boavisla Porlador (RJ) 11 738.385139 443 581 424
Boston Fundo BKB (SP) 11 0.443778 914 657 088
Bozano, Simonsen (SP) 12 0.752275 763 335:184
Chase S. Savings (HJ) 11 486421676 1.212.328.132
Conc6dia (RJ) 11 2,998240 19.458 664
CredibancoISP) 11 69.669759 127.264.780
Econflmlco (RJ) 11 284.195002 996.115
Elite IDTVM - RJ) 11 63.735280 2.720.846
Finasa (SP) 12 69,668037 1.527 256
Flenldel |RS) 12 1,152063 14.204 869
Garanlia (RJ) 11 581,556139 9 888 579
IOB (SP) 11 96.348871 4 965 223
llau-ltauvest (SP) 11 13.142618 3 770 024 457
Mam-Renda BBC (RJ) 12 258,162000 102 642 861
Mesblaplic (RJ) 11 61.206000 22.155 124~fflontreaHianfc{RJ) 12 ~ ~ " 583.222253 238 715608
MullipliC (SP) 11 243,209349 133 120 907
Nacional (BNI-RJ) 12 470.287289 2 303869974
Omega (RJ) 10 10 597.076640 3 752.029
Primus (RJ) 11 157,173860 622 103
Renda mais (PE) 12 27,081768 44.130 609
Salra (SP) 11 0,742851 3,012,265 824
Sterling (RJ) 11 37,964162 3 061.568
Vetor (RJ) 13 105,477874 4 478696
Aymore — FAN - nom 11 2.796699 121 904 253
Arbi (RJ) nom 12 7.407540 105 4 71 207
Bemge (MG) nom II 1.674924 360 592 105
BMG (MG) nom. 11 3.338058 147 332 261
Banrnte (RJ) nom II 42.604698 781 552 714
Boavista (RJ) nom 11 13.470286 673 843 447
Chase S. Savings (RJ) nom 11 514.104872 952 054 257
Econ6mico (RJ) nom 11 6028631 401 515
Itauvest (RJ| nom 11 11.121810 2 561 933 699
Mulliplic - nom 11 2,475764 131 370 633
Renda mais (PE) nom 12 27.786723 36 070 285
Salra ISPl nom II 0.793886 2 286 052 801

1) Posição em 28-04/89
2) Posicào em 06/06-'89
3) Posição em26/10'B94) Posicàoem 24/1V89
5) Posicàoem30.'11'89
6) Postçào em 04/12'897) Posição em 05/12*89"* Todas as informações

responsabilidade exclusiva

8) Posição em 06'12/89
9) Posição em 07/12/89

10) Posicào em 08/12/89
11) Posição em 11/12/89
12) Posição em 12/12/89
13) Posição em 13/12;89

constantes dessa relacào sáo de
dos administradores dos'ur.dos

Indicadores Econdmicos

Jul Ago Set Out Nov DaiInllapao
IPC (%) 2B.76 29,34 35,95 37,62 41,42INPC (%) 27,40 33,18 36,35 38.76 , ,niFGV (%) 37.90 36.5 38^9 39.7
BTN(NCzS) 1,6185 2.0842 2,6956 3,6647 5,0434 7.1324
Caderneta do
Poupanpa (%) 29.40 29.99 36.63 3B.31 42,13
Correpao
Cambial (%) 42,59 29,36 35,51 37,61 46,67
Overnight (%) 33,28 35.50 38,6 47.71 48.41
Bolsa-Rio (%) 74,91 23,27 42,15 49.87 4,99
Bolsa de
Sao Paulo (%) 73.80 25,03 46.26 51,41 -9.13 , in
Aluguel
Semestral (%) 119,29 182.36 265.20 396.48 583,26 645,21
Aluguel
Anual(%) 119.29 182.36 265.20 396,48 5B3.26 866.29
Aluguel
Quadrimestral (%) 182.63 211.58 242.22
Aluguel semestral
(novos contratos) 108.42 160.20 233.43 327.61 450,22
UFERJ (NCzS) 23.30 30,00 3B.B0 52.70 72,60 102.70
UNIF ~~ """ 1—
p/ISS (NCzS) 26,18 33,71 43,60 59,27 81.57 115.36
UNIF 1
p/IPTU (NCzS) 26.18 33.71 43,60 59.27 81.57 115.36
Taxa de
Expedt. (NCzS) ^24 674 8.73 11.85 16.31 23,07
MVR (NCrS) 28,90 37,22 48.14 65.46 90,07 127,3*6
Saiario
Mlnimo (NCzS) 149.80 192.BB 249.48 381.73 557,33 788.18
Sal&rio
Min. Ref. (NCzS) 46,80 83.37 107.82 146.58 201.74 285.29
Fonte: IBGE; FGV; Analysis.

Indicadores Pterios

Paralelo
Turismo snanindicas

Bovespa
BVRJ
IBA

Ontem
43.374

1.625
41.339,98

Dia
ant.

38.526
1.494

37.541,00

Há um
mês

29.083
1.022

26.072,28

Mal
Jun

2.47
3,20

Jul
Ago

3,40
3,75

Set
Out

4,70 Nov 11.50
7,35 D«z 14.40

Taxa Anbid pré fixada
Data prazo afetiva % sobre

ao mis volume12/12 30 65,54889 36,9112/12 60 não houve

Ontem Compra Venda Agio(%)Oficial 8,739 8,783

Cotação do primeiro dia útil de cada mês

(NCz$-lingote por gramas)Compra VendaBanco do Brasil(250grs)  275,00 276.00Goldmine(250grs)  274,50 275,500urinvest(250grs)  269,50 273i20Safra(1000grs)  275,00 276,00Degusa(1000grs)  275,00 276.50'Reserva(1000grs)  275.00 276,00'Bozano Simonsen(1000grs). 275,50 276,00Fundidoras fornecedoras e custodiantes cre-denciados na Bolsa Mercantil e de Futuros.

Taxas Andima
TAXA RENT. RENT. RENT. PROJ.APLICACAO BRUTA PIA(% tn) DIA.(%) SEM.(%) ME5.(%) MES(%V '

LFT 74.14 2j47 7J>1 22.77 60.59 f
LFT ESTIMADA 74.14 2.47 7.51 22.76 60.58
ADM  73.70 24£ M9 22.66 60.22' "
LFTE 74,44 2.4B 7.53 22.65 60.86'"'
APLICACAO LIQUIDAl'TT  69,96 2^33 ^04 21.11 56.07
ADM 69.68 ^32 ^03 21,05 55.83
IFTE  70.16 2^34 7.06 21.16 56.24
TRIBUTACAO - 1) A partir de 01/07, o rondimonto real das aplicacoos com prazo inferior a 30 dias tern IR nafonte do 35% para benoficiario idontificado(');o do 50% para nao identificado; possoas jundicas tributadascom base no lucro roal estao isentas do IR na fonte.

VALOR NCzt VAR. VAR. VAR. PROJ.,,.,.INDICATOR INOICE DIA (%) SEM <%) MES <%) MES<%)BTN FISCAL 01M? 7.1324 179 10.26 1_79 42.49
BTN FISCAL 8.2513 Z07 6J8 18.09 48.00 -•
BTN FISCAL 14/12 8,4224 ND ND ND Nff ' -
BTN BM&F-JAN/90 10 905.00 0.32 2,30 3.96 52.89
USS OFICIAL COMPRA 8.739 -- -- ..
USS QFICIAL VENDA 8 783 722 ^27 19.20 48.52
USS OFIC COMP 14/12 8.933 -
USS OFICIAL VENDA 8.978 ^22 8,63 21.85 48.48
USSTUR. COMP** 12/12 18.97 ..
USS TUR VENDA ** 19,08 -4.13 15.89 42.86
PARALELO COMPRA 20,00 -- ..
PARALELO VENDA 21,50 TjjO 24.64 58.09 .
POLAR BM&F-JAN/90 11980,00 1,01 2^57 3i28 62.60
POLAR BM&F-FEV/90 19 800.00 2.C6 62.28
SINO - SPOT (FEC )— 276.00 12.42 23,77 58.41 -
BM&F - SPOT (FEC 276.00 12.42 23.77 58,62 ¦¦
BMSP-SPOT (FEC) 275.00 12.24 23,32 58.50 ¦
BBF -SPOT (FEC) 276.00 12.65 23.77 58.17 —
OURO BM&F JAN 90 330.00 89.66
OURO BBF FEV/90 590.00 13.35 16.60 35.01 83.00
IBV RJ 1 625 877 28.15 35.53
IBOVESPA 43 374 12.58 35.29 39.83 -
OTN FISC CIRC 1 519 14/12 66.9264 NO ND ND ND'**"** Estimativa Preqo de amostra obtido no techamento ' Cotapdo USS 1000 (lote padrdo por contrato) O'O "
Cotacao em 1 000 BTNs.FONTE ANDIMA , BANCO CENTRAL; BM&F; BMSP

Bolsa Mercantil e de Futuros
Volume Geral

contratos num. de contratos volume Part,em aberto neg6cios negoclados (NCzt) (%)Ouro 90.88^ 8.487 81.759 2.723.791 96.56BTN 12.109 43 1.369 74.686 2.64
CAmblo 13.179 35 372 22.385 0.80
Total 116.171 8.565 83.600 2.820.863 100,00
Ouro
Mercado disponíval-contrato padrioValor do contrato: 250grs
cotações em cruzado por gramaVeto contr negócios

33.479 2.969
Mercado Futurovalor em cruzados por grama-250 gramas

abert
255,00

mínimo255,00 máximo280,00 ult o sc270,50 4-10,2

veto
jan

contr
1

negócios
1 abert

330,00]ííndice
mercado futurovalor do contrato: pontos x NCz$ x 0,05cotações em números pontosveto contr negócios abert
CAmbioDólar-mercado futuro
valor do contrato: USS 5.000
cotações em cruzados por dólarVeto contr negócios abertura
ian 369 34 11.800fev 3 19.800
Boi Qordo
mercado futuro
valor do contrato: 330 arrobas líquidascotações em cruzados por arroba liquida de 15kgVeto contr negócios abertura
BTN
mercado futuro
cotações em NCzS por 1.000 BTNVeto. contr negócios abertura
jan 1.369 43 10.900

min
330,00

min

máx
330,00

máx

ult
330,00

Últ

mínimo12.000
19.800

mínimo

mínimo
10.890

máximo11.980
19.800

máximo

máximo10.905

a)uete0.00

ajuate

ult11.980
19.800

Ult

último10.905

Bolsa delWercadorias de São Paulo
Contr merid algodioMSs FeeM '
mar 270,00
Tot: mere: . L
Contr nac de cruz equiv ddlarMSs tech..
Tot: neg real: mere:
Contr nac de caf6M6s m&x. mln. tech.
mar 627,00
Tot: neg real: mere:
Contr. nac de ouro (250 grs)M6s m&ximo minimo fechfev 500,00
Tot: neg real: mere:
Contr bras cent boi gordoM6s m&ximo mlnimo lech.',fev 172,94
Tot: neg real: mere:

Bolsa Brasileira de Futuros
Mercado A vista (ouro)Grs CAbt Vol
250 142
Mercado à vista (IBV-12)Abt Max
338 009 273 174

Abt
261.00

Min.
336 941

Min
261.00

Max
276.00

F Ant
245.00

Med.
357,904

Fech.
359.912

F.Dia
276,00

Osc. %+ 6.47
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Bucchi não acredita em
I

calote na dívida pública. Arnuiwn — 0(
BRASÍLIA — 0 presidente do Ban-

eo Central, Wadico Bucchi, não vê
qualquer possibilidade de se repetir no
Brasil o calote dado pelo governo ar-
gentino na dívida interna do pais. O
temido efeito Orloff que na segunda-
feira agitou o mercado e fez as cotações
dô"ouro e do dólar no paralelo dispara-
rem. foi afastado com o excelente resul-
tado do leilão de LFT realizado na
terça-feira pelo BC que demonstra, se-
gundo Bucchi. que o mercado está con-
fiante de que a dívida interna brasileira
c-pnssível de ser administrada indepcn-
dente de quem seja o presidente eleito
rio^dia 17.

Bucchi não vê qualquer ponto de
comparação entre o caso argentino e o
brasileiro. A principal diferença, que
segundo ele seria o grande impedimento

para o governo brasileiro decretar mo-
nrtüria de sua divida interna, é que na
Argentina os títulos públicos estavam
concentrados ns mãos de poucos invés-
(Mores. enquanto no Brasil está pulveri-

entre milhares de aplicadores.
Atualmente, apenas 10% da divida in-
terna estão nas mãos dos bancos, o
restante está espalhado entre pequenos
é gTãndes investidores — desde daquele
<iiie possui uma simples aplicação de
fundo ao portador ao empresário com
pequenas fortunas no ovemight.
---Por esta razão, o presidente do BC
não vc qualquer possibilidade de opera-
cfonalização da proposta da PT de
alongar o perfil da divida interna atra-
vés de negociação com os credores. Pa-
ra Bucchi. o problema da dívida será
íiqlycionado como conseqüência de um
ajuste fiscal, que corte os gastos do
governo, e também da estabilização da
economia. Bucchi está convencido de
que este é também o pensamento do
iffffPado. Tanto que na reunião que
leve com os 25 dealers do BC (represen-
Uuilçs de instituições financeiras que
Qpçram como intermediadores entre o
banco e o mercado nas operações de
ovemight) ficou claro que há total con-
fiança nas LFTs e na manutenção das
atuais regras do over.

Çonfiança — Bucchi também não
acredita que uma corrida ao ouro, dólar
e ações irá provocar uma fuga em.mas-

Arquivo — 20/7/89

Bucchi: mercado confiante

sa do ovemight. Isto porque esses três
mercados movimentam US$ 150 mi-
lhòes por dia. enquanto o ovemight,
US$ 75 bilhões. O black gira apenas
US$ 20 milhões mas, segundo o presi-
dente do BC. é um mercado de muita
repercussão. Por esse motivo, qualquer
movimento esporádico de alta. como
ele explicou o de segunda-feira, dá a
impressão de que a economia está fora
de controle.

A possibilidade de descrédito do pú-
blico no cruzado novo, o que poderia
jogar o pais na hiperinflação, como
ocorreu na Argentina no final do go-
verno Alfonsin. foi totalmente descar-
tada por Bucchi. Segundo ele, o Banco
Central continuará fazendo os ajustes
nas taxas de juros. Além disso o país
está numa situação cambial confortá-
vel, com as reservas se mantendo em
torno de US$ 7 bilhões. O mercado de
futuros também sinaliza uma situação
de normalidade para os próximos me-
ses, já que está operando com previsão
de inflação de 50%. Na Argentina, as
reservas estavam a zero e a moeda não
era indexada.

Dólar sobe 10%

e ouro tem

alta de 12,42%
Após a calmaria da terça-feira, os

mercados de risco voltaram a viver um
dia movimentado e com valorizações
acentuadas. O grama do ouro subiu
12,42%, encerrando o dia valendo NCzS
276,00, na cotação máxima, enquanto o
black avançou 10%, fechando a NCzS
22,00, para a venda, e a NCzS 20,00, na
ponta de compra. Não houve boatos e o
que sustentou a elevação foi a previsãode uma inflação alta para este mês. Os
mais otimistas falam em 50%, mas o
mercado futuro de BTN, que mede a
expectativa dos empresários, já aponta
para a casa dos 52,89%.

Esta agitação é comum nas vésperas
do vencimento de opções de ouro, na
Bolsa Mercantil & de Futuros, mas a
sensação de descontrole dos preços vem
empurrado grandes empresas e especial-
mente bancos a comprar elevadas quan-tidades do metal. O resultado das pesqui-sas eleitorais não teve influência no
sobe-e-desce das cotações.

Ontem, 8,5 toneladas trocaram de
mãos na BM&F c os destaques na com-
pra ficaram por conta de corretoras de
propriedade de doleiros paulistas e do
Banco Garantia. O Banco Central, quehavia comprado muito ouro na terça-fei-
ra. aproveitando-se da queda, voltou a
vender o metal, mas em pequenas quan-tidades. A ação, que visava deter a esca-
lada do metal, foi inútil, pois o mercado
manteve-se firme durante todo o dia. No
Sino, sistema administrado pela Andima,
o metal encerrou também a NCzS
276,00.

Poupança - A subida do dólar
paralelo levou o ágio para 150,5% Se a
inflação continuar ascendente, os espe-
cialistas crêem que ele chegará a 200"'d, o
recorde do ano, registrado em maio A
diferença é que agora o BC tem mantido
os juros muito elevados.

Mais uma vez, o BC puxou as taxas
no ovemight ao indicar o nivel de
74,40% ao mês, o que corresponde a um
ganho bruto de 60.75% e. já descontados
os impostos, alcança 56.17%. Assim, os
fundos de curto prazo com cotas nomi-
nativas, constituídos basicamente por
Letras Financeiras do Tesouro e com o
imposto de apenas 2,5%, devem render
no mínimo 58%.

Quem depositou NCzS 10 mil no dia
Io dezembro pode encerrar o mês com
NCzS 15,8 mil.

'Blue-chips' 

fazem 
as bolsas

registrar altas de até 12,5%

O mercado de ações repetiu o com-
portamento de alta da terça-feira, mas
num ritmo um pouco menos acelerado.
A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
fechou com elevação de 8,7% e o mer-
cado paulista subiu ainda mais, 12,5%.
Os bancos e algumas fundações de pre-
vidência continuam sendo os grandes
compradores, atuando principalmente
com ações de muita liquidez, chamadas
de blue-chips.

O destaque no Rio foi Banco do
Brasil preferencial ao portador: fechou
com alta de 7,41%, negociada a NCzS
2.210,00 o lote de mil ações. Depois de
vários dias sem nenhuma expressão, es-
te papel foi o quinto mais negociado no
mercado carioca, com um volume de
NCzS 4,4 milhões. Como não há muitos
vendedores, as operações de compra de
grandes bancos c fundações têm contri-
buído para a elevação dos preços.

Atraso — Em São Paulo o desta-
que ficou não só por conta das blue-
cliips, como também das ações conheci-
das como segunda linha nobre, como
Itausa, Unipar, Aços Villares e Ferro
Ligas. São papéis que os bancos e invés-
tidores institucionais gostam muito, e
ainda mais agora, porque estariam a
preços convidativos, depois de alguns
pregões de queda.

"A maioria das ações estava muito
atrasada. A valorização dos últimos
dias pode ser explicada, em parte, por
essa grande defasagem", analisa Wilson
Lopes, supervisor de bolsa da corretora
Caravello. Ele acredita que o mercado
estaria se antecipando a uma possível
vitória do candidato do PRN, Fernan-
do Collor de Mello. "O pregão de sex-
ta-feira será muito importante", frisa.

Sensível — Se for confirmado o
avanço expressivo do candidato da
Frente Brasil Popular, Luis Inácio Lula
da Silva, nas últimas pesquisas de opi-
nião, é possível que as bolsas fiquem
mais sensíveis. Como ainda há muita
dúvida do que pode sair das urnas, os
investidores estão preferindo papéis que
podem ser vendidos a qualquer momen-
to.

O volume financeiro da Bolsa de
São Paulo foi praticamente o mesmo de
terça-feira, atingindo NCzS 348 mi-
Ihões, e no Rio ficou em NCzS 109
milhões, também muito próximo do re-
gitrado no pregão anterior. Alguns
aplicadores que estavam afastados es-
tão voltando a comprar, mas os espe-
cialistas revelam que a entrada de di-
nheiro novo ainda não é muito
expressiva.

Brasinca lançará 
'pick-up9

A Brasinca pretende lançar, nos úl-
timos meses de 1990, um novo carro, o
Quarto de Milha, do tipo pick-up. C
preço ainda não foi determinado, mas
a idéia é fabricar cerca de 10 a 20 carros
por mês no ano que vem. O anúncio foi
feito ontem pelo diretor do grupo,
Adolfo Soifcr, em reunião promovida
pela Abamec) RJ. Nos próximos dois
anos, a Brasinca vai investir cerca de
USS 15 milhões não só neste projeto,
como também para aprimorar a pintu-
ra de automóveis na fábrica de Caça-
pava.

O desempenho do grupo este ano foi
bom, mostrando resultados melhores
do que os obtidos em 1988. Segundo
Adolfo Soifer, o lucro líquido de janei-

ro a outubro foi de NCzS 30,9 milhões,
quase 70% maior, em lermos reais, do
que o obtido no mesmo período do ano
passado. A Brasinca ainda não expor-
ta. mas poderá começar a atuar no
mercado externo cm 1990, começando
com a venda de autopeças para alguns
países da América Latina e depois clie-
gando no mercado americano.

"Nossas decisões não mudaram por
causa do cenário político", garantiu
Sérgio Gonçalves, também diretor do
grupo. A expectativa da direção da
Brasinca é de que o setor automobilís-
tico continue crescendo. "A demanda
deverá continuar aquecida", acredita
Gonçalves.

Juros altos

aliviam BVRJ

de prejuízo
Sônia Araripe

A 
Bolsa de Valores do Rio de

Janeiro fechará o ano com um
prejuízo operacional de NCzS 14,6
milhões, acima da estimativa inicial,
feita há cerca de duas semanas, apon-
tando um vermelho de até NCzS 10
milhões. Apesar desse prejuízo, a po-sição do caixa Jinal deverá chegar a
NCzS 18,03 milhões. É que o caixa*
está aplicado no ovemight, garantin-'do ganhos bem acima da inflação.

Estes dados constam do relatório
entregue ontem pela direção da BVRJ
a seus conselheiros, mostrando ainda o
plano de ação para 1990. No documen-
to dá para perceber como o ano foidifícil para a instituição. Por causa do
Caso Naltas, que explodi uew junho, o
caixa foi zerado de um dia para outro.
No balanço Jica claro que o calendário
foi dividido cm dois: antes e depois do
caso.

Até 30 de junho o caixa estava
negativo em NCzS 2,4 milhões. O
segundo semestre — com pouco volu-
me de negócios — só não repetiu o
mesmo problema porque as correto-
ras injetaram cerca de NCzS 20 mi-
Ihões e o juro real do overnight foi
realmente lucrativo. No plano de me-
tas a expectativa é de que novos pro-
tintos — como a possibilidade de gran-
des investidores operarem direto nos
computadores da bolsa, pelo sistema
de Telepregão e as operações de com-
pra e renda no mesmo dia entre duas
praças — possam animar os negócios.
A previsão de orçamento para 1990 e
de que o caixa feche com um saldo
positivo de cerca de NCzS 40 milhões,
com investimentos previstos de NCzS
4.5 milhões, principalmente em equipa-
mentos.

Fundo Bozano, Simonsen, P. J. O caixa

de sua empresa em alta.

SB

BANCO
OZANQ

IMONSEN
Informações:

DDD Gratuito: (021) 800-6163 - no Rio de Janeiro: 271-8001

Abamec — A Associação Brasileira
dos Analistas do Mercado de Capitais
(Abamec) promove hoje o seu jantar
anual de confraternização, que come-
ça ás 21 hs no restaurante Rivc Gaúche.
A data coincide com o debate entre os
dois candidatos à Presidência da Re-

pública, que poderá ser acompanhado
pelos convidados através de dois tele-
visores instalados para a ocasião. Quem
não quiser acompanhar o debate terá
como opção a música da boate Biblos.
Lastro — A Lastro Distribuidora dt
Valores comemora seus 25 anos en-

trando na área de turismo a partir de
1990. O ponto alto da Lastro este ano
foi o lançamento da Consta Lastro de
Aplicação em Ouro, através da qual o
cliente aplica e saca quanto quiser, em
qualquer data. A conta será lançada
em São Paulo até o final de dezembro.

Bolsa de Valores de São Paulo

Resumo das Operações
Qtd* Vol

(mil) (NCzS)
mil)

LotePadrao 2.844.983 341.624
Concordalarias 125.928 286
Direitos e Recibos 8.493 682
Fundos de Inc. Fiscais DL 1376 11 1
Exercicio de oppoes de compra
Msrcado a termo 125 5.065
Opcoes de Compra 21 700 884
FracionSrio 23 68
Total Geral 3.001.265 348.613
Indice Bovespa Medio 41 031
Indice Bovespa Fechamento 43.374 (+ 12,5%)
Indice Bovespa Maximo 43.437
Indice, Bovespa Minimo 38.526
Das67 apoes do BOVESPA, 63 subiram, uma caiu, duas permaneceram
estaveis e uma nao foi negociada.

Oscilapdes do Mercado Oscila$6es do Bovespa
0*c. Fach. Ok. Fach.—- <%> (NCifmH (%) (NCzS milMaioret Altai Kfiaa) •?&••)

Aut Asbostos pp 59.1 350.09 MalorasAKaaAq6s VIII op 50.0 45,00 Engesa ppa 46.5 85,00PetrobrAs pn 47.5 18 000.00 Belgo Mineira pp 25.4 3 700.00Er*»©®a ppa 46.5 85.00 Souza Cruz op 24,9 49 999.99Fertibraspp 42.8 2.00 Cla Hering pp 24,5 3 649.99Maloras Balxas Paranapanema pp 24.2 266,00Lafoff Sehbe pp 16.6 25.00 MalorM BalxaaTrltftetfpp 14.2 1 200.00 Rheempp 1,0 470.00Acesita pp 10.0 1 800.00Real Cons on 9.0 1 000.01Nogam ppb 8.3 5,50

Mercado à vista
Pèdt. . Oec.%

Acesito PP C01Aco Allona PPAcos Vill OP C51Acos Vill PP C51Adubos Cra PP C32Adubos Trevo PP C14Agrimisa PPC01Agrocores OP C08Agrocerfls PP C08Alpargatas ONAlpargatas PNAmadeo Rossi PPAmerica Sul ONAmerica Sul PNAmerica Sul PP C05Anhanguera ONAntarcl Nord PNAnüwctlca ONAqualec PP C07Aracruz PPBArtex PPArthur Lange PPAut Asbostos PP C01AV|M|0PArtvedoPP¦anwMAdmONBamerind Br ONBamerind Seg ONBamerind Seg PNBandelr Inv PP C04Banòwrantes PP C04BanerjONBarwapa ONBaneapa PNBanespa PP C59Bangu Desenv PPBangu P Indl PPBanrisul ONBanruwtPN
Belgo Minelr OPBelgo Minelr PPBelprato PPBer*geONBemgePNBenzonex PPBesc PNABescPNB
MppbBombril PPBradesco ONBradeaco PNBradasco Inv ONBradesco Inv PNBrahma OP C09Brahma PPC09Brasil ONBr<fl»PPC64Br OP C27Brasimet PP C27Brasinca PPBrasmotor PP COSBr<SJ9W)la PPABnnq Mimo PP C02C M A Minar PPCMPPPCacique PPCaeml Auxll OP C29CaqflKMetal PP C01Calfat PP C01CarfíBUcl PPCasa Anglo OP C05Casa J Silva PP CG3

10 000700960 000646 100106137002.000 0001.359 000750009 1003613400650032.70015792.700200 000288 20011.366 0001000300100960 00061.100317 70015 00023 0004.745 000150 500794 6001433 900126 500159 40063002.70010006 745 40028 30067.804 0002002.100282 000195 30016 9006001335 600
2200 000542 900730002.000600005 2003522 90084640015 380 000877 400446 1006.20066 600796 30013066 40010488002 026 400440010000217.000193 60049378 000938 000150 00017003 10010094 1003 900463 40012002 502 000
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CasaMassonPP 50000 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00Cbv Ind Moc PP C07 8 266 000 8,50 8.50 9.30 10.50 10.50 + 19,3Cedro PPB C09 12 000 000 110,00 110.00 116.17 122.00 122.00 /Celul Irani OPC32 19 410000 7,00 7.00 7,05 7.20 7.20 - 28ComlgON 2 000000 3,15 3.15 3.15 3.15 3.15 '/Cemlg PP C59 17 100200 6,00 6 00 6.47 6.70 6.70 + 17.5CespPN 12 300 665,00 665.00 668.17 70000 700.00 + 7.6Ceval ON 1008 000 65.00 65.00 65,00 65,00 65.00 + 18.1CevalPNINT 8 031500 75.00 75,00 82.64 91.00 90.00 + 20.0Chapeco Avic PP 500000 180.00 180,00 180,00 180.00 180,00 * 9.0Cia Hering PP C68 289 200 3000,00 3000.00 3376.49 3700,00 3649.99 *24,5Cica PP C02 741200 900.00 900.00 937.33 960.00 950.00 + 5.5Cim Aratu ON 100 4000,00 4000.00 4000.00 4000,00 4000.00 /Cim Aratu PNA 100 4650,01 4650.01 4650,01 4660,01 4650,01 /Cim Aratu PNB 100 4000,00 4000.00 4000.00 4000.00 4000,00 /Cim Aratu PNC 1 100 7000,00 6000,00 6909,09 7000,00 6000.00Cim Gaucho PN 4 200 390.00 390.00 390.00 390,00 390.00 /CimltauON 3 400 1000.00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00ClmltauPN 634800 1150,00 1150,00 1192.77 1250,00 1250,00 + 9.2Ciquine Petr PNA 364 300 30,00 30,00 30,12 33,00 30,00Citropectina PP 1400 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00Climax PPB 16957300 12,00 11.60 12,19 12.50 12.49 *7.6Cobrasma PP C01 100 346.00 348.00 348.00 348.00 348.00 + 0.5Colap ON 15000000 200.01 200.01 200,01 200.01 200,01 /CofapPP 22 371300 190,00 190,00 208.84 225.00 225.00 +18.4Concrete* PP 200 40 000 40 000 40 000 40000 40 000 + 33.3Confab PP 527 000 3250,00 3250.00 3402.66 3550,00 3550,00 + 14,5Conpar! PP 30650000 19,50 19,50 19,74 21,00 21,00 +13,5Const Beter PPA 44 200 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 + 1.0Const Beter PPB 500000 14.50 14.50 14,50 14.50 14,50 + 3.5Consul PPC05 6 000 32 000 32 000 32 833 33000 33 000 + 6.4Continental PP 2.760000 90.00 90,00 90,64 91,00 91,00 + 2.2Copas PP 1200 370.00 370.00 370.00 370.00 370,00CoponoPPA 756 200 7800,00 7800.00 7999.22 8260,00 8200.00 + 7.8Cor Ribeiro PP 459000 8,50 8.50 9.38 9.50 9,50 + 11.6Corbetta PN 20990 000 6.01 6,01 6,06 6,30 6.01 -7.5CosiguaPNES 73000 361.00 361.00 361.00 361,00 361.00 *14,5Cosigua PP ES 818 BOO 370,00 370,00 385,64 400.00 400,00 + 8.1Crodito Nac ON 3 000 400,00 400,00 400.00 400.00 400.00Crodito Nac PN 36 200 285,00 285.00 265.01—265.01 285.01 +0.0Crodito Nac PP C03 35000 331.00 331.00 331.00 331.00 331.00 + 0.3Crosal PP 20800 520,00 520,00 520.00 520,00 520.00 + 4.0Cruzoiro Sul PP C08 14 200 1200.00 1200.00 1271.85 1300,00 1300,00 +18.1CurtPPCOl 106 400 21.50 21.50 21,96 22.00 22.00 + 2.3Czarina PP 2 000000 3.80 3.80 3,80 3,00 3,80 -2.5
D F VaKonc PP 3 200 350,00 350,00 378.13 300,00 380,00 + 5.5DHBPPC04 18 000 420,00 420,00 420,33 450,00 450,00 +18,4Docas ON 1500 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00 -1.6DocasPN , 50 42000 42000 4^33 45000 450,00 +7.1Dohler PP 46 000 800,00 800,00 800,00 000,00 000.00 + 3.0Duratex PN 25800 750,00 750.00 750.00 750.00 750.00 /Duratex PP 112 7.347 200 780.00 750.00 794,52 820,00 000,00 + 0.1¦bsrtaPPC07 9.349600 12.00 11.50 11,91 12.50 12.50 + 4.1EberlePPP 16 993 000 10.20 10,00 10,95 11.50 11.50 +15.0EciIPP 2616500 160,00 160,00 160,00 180,01 160,01 +0.0Economico ON 1800 450.00 450.00 450,00 450,00 450,00Economico PN 46 100 205,00 205.00 210,35 211.01 211.01 +7.3Economico PP C05 1.277 000 250.00 250.00 260,94 270.00 270,00 + 7.9Edisa PN 28 600 283.00 203,00 296,22 300.00 300.00 + 7.9Edn PNA 250 000 650,00 650.00 680,00 700.00 700.00 +12.9Elebra PP C30 547 400 474.00 473.00 533,64 550.00 560.00 +17.0Eletrobras PNB 8100 33 000 33 000 35 740 36 000 36 000 + 9.0Eletrobras PPB C04 5 800 36.002 36 000 36 090 36 000 38 000 + 5.5EtumaPP 160100 900,00 900,00 923,33 949,00 945,00 + 4.9Embraer ON 200 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00 1400,00Embraer PN 300 1200.00 1200,00 1200.00 1200.00 1200.00Engesa PPA C02 84 000 65,00 65,00 72.45 05.00 05.00 + 46.5Epeda Sim PP 2.400000 15,35 15,35 15,35 15.35 15.35 + 5.0Ericsson OP 200 7000,00 7000,00 7000.00 7000,00 7000,00Ericsson PP 095 700 0000,00 7200,00 8408.41 8500.00 8500.00 +18.0Est Bahia PP C65 1 200 2000.00 2000,00 2018,67 2100,00 2100,00 +16.6Estrela PP C03 40 780 400 34.50 33.50 34.64 35.50 35,50 + 5.9Eternit ON 67 000 665,00 665.00 696.43 700,00 700,00 + 7.6Eucatex PP 3 500 2550,00 2550.00 2550,00 2560,00 2550,00F CMafumt PPA C56 100 000 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50 + 0.0FN VOPC07 1000 260,00 260.00 260,00 260,00 260.00FNVPPAC07 0 463 000 48.00 46,00 46,82 49,99 48,00 + 4.3Fab C Renaux PP C06 5.500 000 23.00 23.00 23.18 24,00 24,00 + 4.3Fator PP C03 50 000 20.50 20.50 20.50 20.50 20,50 + 2.5Fer Lam Bras OP C68 5 000 400.00 400.00 400,00 400,00 400.00 /Fer Lam Bras PP C68 10 000 54.00 54,80 54,80 54,80 54.80 + 0.7Ferro Bras PP 29 500 1450,® 1450,00 1458,03 1529.00 1529.00 + 5.4Forro Llgas PP 73 585 000 45.00 45.00 47.87 49,50 49.50 +15.1Fertlbras PP 090 700 1.45 1.45 2,00 2.00 2.00 + 42.0Fortisul PP C02 635 100 9.30 9.30 9.31 9,31 9,31 +3.4Fertiza PP 30000 19.00 19.00 19,00 19,00 19,00FibamPP 30000 100,00 100,00 100.00 100,00 100.00 + 17,6FicapPP 17.000 620,00 620.00 620.00 620.00 620,00 +0.0For|a Taurus PP 60500 70,00 70.00 70.91 00.00 00,00 +12.6Frances Bras ON ED 3300 57.999 57.990 57.999 50 000 50 000 + 0.0Frangosul PP 109 606000 155.00 155.00 156.11 160.00 155.00FraslePP 20000 4200,00 4200,00 4485,00 4500.00 4500.00 +9.7Frigobras PN 16 240000 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 + 6.6Fundirossi PP 2.000000 3,10 2.60 2.90 3.10 2.60 /OaiotaPP 1017 700 4.10 3.00 3.92 4,10 3 35 -3.7Glasslite PP 220000 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 +17.6GradientePP 53 000 211.00 211.00 214.05 215.00 215.00 +1.0Granoleo PP 104900 121.00 120.00 124.79 126.00 125,00 + 4,1GrazziotinPP 2 000 2999.99 2999.99 2999,99 2999,99 2999.99 -3.2Guararapes OP C35 200 28.500 28.500 20.750 29.000 29 000Guararapos PP C35 23 700 15 000 15.000 17.873 18000 18 000 + 30.5GurgeIPP 16 400 14 400 13.500 14.195 14.400 13 500 +17.3Gurgel Motor ON 12 000 1650.00 1660,00 1650.00 1650,00 1660,00 +9.2Gurgel Motor PP 28 700 2000,00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 + 25.0H>roula< PP C43 3.557 100 33.50 32.50 33.09 36.00 36.00 + 9.3lap ON 1000 250.00 250.00 250.00 290.00 250.00 +0.6lap PP 24 500 59.00 59.00 56.00 56.00 59,00 -1.6Iguacu Cafe PPA 3000 700,00 700.00 700.00 700,00 700.00 + 4.4Iguacu Cafe PPB 35 300 000.00 000.00 000.75 006.00 005.00 +10.2Imcosul PP C01 10000 30,00 38.00 30.00 30.00 38.00 +26.6InbracPP 2600 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 + 5.5Ind Villares ON 6417 100 37.51 37.51 37.51 37,51 37.51 +13,6Ind Villares PN 28 439400 17.01 17.01 18.26 19.50 19.50 +14.6Indl B Horiz PPB 5000 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 /Inds Romi ON 170000 300.00 300.00 300.00 300,00 300.00 + 3.4Inds Romi PN 1499 700 310.00 309.99 310.00 310.00 310.00IneparPP 10000 25.00 25.00 25,00 2500 25.00 +25.0Investec PN 42900 200.00 200.00 229.25 230.00 230.00 +2.6Invlcta PP C01 36 700000 7.01 7.00 7.01 7,06 7.03 + 0.4lochpePN 137 800 5700,00 5700.00 5777.43 5900.01 5650.00 + 2.6Iplranga Dis OP C06 44 500 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00Ipiranga Dis PP C05 55000 58.00 56.00 58.00 58.00 56.00 1.6Iplranga Pet OP C06 7 200 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 /Iplranga Pet PP C05 2 006800 46,00 46.00 46.23 47.00 46.00 + 22Iplranga Ret PP C05 1 133 600 200.00 200 00 200.00 200.00 200.00 + 0.0IplacPP 324 100 10.00 10.00 10.02 10.10 10.10 + 6.3Itaubanco ON ES 37 000 700.00 700.00 700.00 700.00 700,00Itaubanco PN ES 1344 000 680.00 679.99 680 00 680.00 680.00ItausaPN 5 843 900 3900.00 3060.00 3903,56 4000.00 3950,00 + 2.5ItautecPN 4 489 800 280,00 280.00 280.80 300.00 300,00 +11.1J H Santo* PP 27 600 140 00 140.00 147.25 150.00 140.00Kaptor W«b«r PP 16 605600 9.00 9 00 9,72 11.01 1100 + 22 2Klabin PP C28 41200 27 500 27 500 29 228 30 500 30 500 + 109

TKutaa QW. AM. Mk MM. Mil. Pec*. Ok.
%

La Fonts Pm PP 35000 950,00 950.00 961.43 990.00 990.00 M2.5LacesaPP 1960 000 38 00 38,00 38.00 38.00 36.00 -5.0Lacta PP C13 30 100 2649 00 2649,00 2649.92 2650.00 2650.00 -1.8Lam Nacional PP 879 000 68.00 67,00 66.00 68.00 60.00 + 3.0Lanll Sehbe PP 5 100 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 -16.6Leco PP C04 5 000 65,00 85.00 85.00 85,00 85.00 + 3.6Light ON 4 900 4950.00 4950.00 4979.59 5000.00 5000,00 + 4.1LimasaPP 3 600 110.00 110.00 110.69 115.00 115,00 + 4,5Lmh Circulo PN 20 000 2000.00 2000.00 2050.00 2100,00 2100,00UxDaCunhaPP 158000 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00Lo|as Hering PP C09 950 000 6,00 6.00 6.00 6.00 6,00 + 20.0Loias Renner PP 47 400 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 /Lorenz PP C03 600 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 + 8.0Lum's PP C06 1100 000 4.20 4,10 4,11 4.20 4.10 + 17.1Luxma PP C19 890 000 22.00 22.00 23.10 24.00 24.00 + 9.0MadalrW OK 50 000 51.50 51.50 51.50 51.50 51.50 /Madeirit PP 6 500 39.00 39,00 39.00 39.00 39.00 + 11.4Magnosita PPA C05 13 014 900 67,00 67.00 69.64 71.50 71.50 * 6.7Magnesita PPB C05 13 400 60.00 60.00 60.00 60,00 60.00Maio Gallo PP 1 728 100 4.20 4.20 4,61 4,80 4,80 » 14.2ManahPP 101 000 750.00 750,00 003,86 810,00 810,00 + 8,0ManasaPN 2 285 200 33.01 33.01 33.03 33,50 33.02 + 3,1Mangels Indl PPC06 11033 800 12,50 1100 12,06 12.50 12.01 +0.0MannesmannOP 32962 100 28.00 27,50 29,88 33,00 32,00 * 18,5Mannesmann PP 5 921 600 18,00 18,00 18,47 21.00 19.01 +11,8Marcopolo OP 418 400 60.01 60.01 60,01 60,01 60,01 +0,0Marcopolo PP 9 233 700 70,00 67,00 68,40 70.00 70.00 + 2.9Marcopolo PPB 4.300 100 37,00 37.00 37.90 38.00 38 00 + 2.7MarisoIPP 3 400 780,00 780.00 780,00 780.00 780.00 + 9.8Marvin OP 59 100 100,00 100 00 139.93 140.00 140.00 + 7,6Marvin PP 1.270 000 60,00 60.00 60.01 60,01 60.01 +0.0Ma toe OP 300 3500.00 3500.00 3500,00 3500,00 3500.00 /Maxlon PNA 3 600 2200.01 2200.00 2200,66 2201.00 2201,00 + 4,8Maxion PPA 83 600 2700.00 2700.00 2700.01 2700.01 2700.00 + 1.8Melhor Sp OP C02 20 000 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00Mendes Jr PPA 46 600 155.00 155.00 155.00 155.00 155,00 + 9,0Mendos Jr PPB 52 400 215,00 215.00 215,10 220,00 215.00 + 1,4Mesbla PP C05 1 600 65 000 65 000 65 000 65.000 65.000 + 16,0Met Barbara PP 16 300 31,00 31.00 31.00 31.00 31.00 + 3.3
KMOuquePP C05 100 000 165,00 165.00 165,00 165,00 165,00 + 3.1Mot Gerdau OP 10 000 450.00 450,00 450.00 450.00 450.00 *7.1Met Gerdau PN 1500 530.00 530,00 530,00 530,00 530.00 - 6,4Met Gerdau PP 161500 605,00 605,00 636.36 650,00 650,00 + 10.1Metal Leve PP C43 323 400 6300.00 6300.00 6633.40 7000,00 6800.00 + 11.4Metisa PP C50 50 000 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 + 3.8Micheletto PP C24 2 240 000 19.49 18,90 19,12 22.00 22,00 + 12,8MicrotecPPA 500 610,00 610,00 610.00 610.00 610,00Minuano PP 5 786 500 46.00 45,00 45,19 46,00 45,00Ml Eletr Aut PN 1000 660,00 660,00 600.00 680.00 680,00 -1.4Moddata PP 300 150,00 150,00 150.00 150.00 150.00Moinho Flum OP C06 102 100 20 500 20 500 20 997 23.000 23 000 + 4.5Molnbo Rocif OP C06 30 200 20000 20.000 20 993 21000 21000 + 5.0Moinho Sant OP C07 210 600 27 000 27 000 27.001 27 800 27 800 + 10.7Moinho Sant PP C07 1 700 18 500 19.500 19.011 20 000 20000 + 8.1MontAranhaPP 100 000 00.00 00.00 00.00 80.00 80.00 + 11.1Montreal PP C03 11315 000 4,20 4.00 4.09 4.20 4,20 + 5,0Moloradio PP 9 000 195,00 195,00 195,00 195.00 195,00 -2.5MullerPP 359 600 22.10 22.10 22.49 22.60 22.60 + 7.6Multltel PN 13678 500 9.50 9.50 10.80 11.00 11.00 + 15,6Multltextil PP C23 35 000 200,00 200.00 200,00 200,00 200.00NMtofMlON 10 000 810,00 810,00 810,00 810.00 810,00Nacional PN 47.200 650,00 650 00 659.96 660,00 660,00 -0.1Nakata PP C04 2 250 000 40,00 40,00 41,00 42.00 42.00 + 10.5Nativa PN 210 000 35.00 35,00 35.00 35,00 35.00 /Nogam PPB 200.000 5.50 5.50 5,50 5.50 5.50 -8.3Nord Brasll ON 210 200 225,00 215,00 224.92 225.00 220.00 -2.2Nord Brasil PN 50 000 245,00 245,00 245.00 245.00 245.00 + 6.5Nordon Met OP C06 250 100 3100,00 3100.00 3226,31 3500,00 3400,00 + 9,6NoroesteON 500 950.01 950,01 950.01 950.01 950.01Noroeste PN 74 700 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 + 6,0OlmaPP 906 000 70,00 69,99 69,99 70.00 70.00 + 7.6Olvebra PP C40 9 300 620,00 620.00 620.01 620.01 620.01 +1.6Orion OP 400 000 5,30 5.30 5.46 6.00 6,00 /Orion PP 705 000 7.20 7.20 7.41 7.50 7.50 +15.3OsaPP 12.900 000 33,00 33,00 33.00 35.00 34,00 + 3.0Oxiteno PNA EB 734 000 210.00 210,00 227,07 240.00 240.00 + 20.0PrnilfrilPP 7 264 500 6.50 6,40 6.60 6.90 6.90 + 23.2Panatlantica PP 40 000 280,00 270,00 275.00 280.00 270,00 /Papel Simao PP 21899 700 270.00 260.00 281.15 300,00 300.00 +17.6Para Deminas PPC12 7.597 000 0.92 0.92 0.94 0,97 0.97 + 14,1Paralbuna PP ES 14.177 000 77.00 77.00 79.20 02.00 79,00 + 3.0Paranapanema PP 13.002 100 225,00 219,99 237.42 266.00 266.00 + 24.2Paul F Luz OP C06 2.881 000 74.00 74.00 75,78 70.76 70.76 + 6.4Per Columbia PP 5400 23.10 23.10 23.10 23.10 23.10 /Perdlgao PP 35 952 900 22.50 22.00 23.26 25.50 24,00 + 9.0Perdigao Agr PP 31625 500 32.00 31.00 31.52 33.50 33.50 * 9.0Perdigao Aim PP 4.150 000 21.00 20.00 20.10 21.00 21.00 + 5.0Perslco PP 15.055 000 6.30 6.30 7.02 7.50 7.50 + 20.9PetrobrasON 23.900 16 800 16 500 17.614 10.500 18 500 + 8.0Petrobfas PN 1300 18000 18000 18.000 18.000 18000 + 47.5Petrobras PP C57 1.432.300 25 000 24 000 25.489 26 900 26 500 +10.0Petropar PP C01 93 000 1500,00 1600,00 1516.13 1560.00 1560.00 + 6.0Pettenatl PP INT 10526 000 2,00 2.80 3,09 3.10 3.10 + 3.3Pettsnati PP 2.700 000 2.80 220 2.57 2.99 2.20 /Pbebo ON 100 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000.00 /Pirelli OP C92 27 000 400,00 400.00 400.00 400.01 400.01 +0.0Pirelli PPC92 21 900 330,00 330,00 330.68 340,01 340,00 + 3.0Pirelli Pneu OP C02 39 200 320.00 320.00 326.17 340.01 340.00 +10.7Pirelli Pneu PP C02 385 800 200,00 280,00 282.86 285.01 285.01 +5.9Polar PN 100 80 000 80 000 00 000 80 000 80 000Polialden PP 1320 600 560.00 560.00 560.59 600.00 600.00 + 7.1Polipropilen PNA 30 000 700.00 700.00 700,00 700.00 700.00 + 2.9Polipropllen PPA 09 200 670.00 670,00 667.58 700.00 700.00 + 4.4Politeno PNB 1334 500 37.00 37.00 37.18 38.00 37.00 + 42Progresso PN 1795 600 3.85 3.85 3.65 3.85 3.85 /PrometaIPP 7.313 000 30.00 30,00 31.62 33,00 33.00 + 24.5Pronor PPA 189 3 360 000 30,00 30.00 30.27 31.00 31.00 + 3.3QufcwfciO—MPW 100 000 65 00 65.00 65.00 65.00 65.00HmtfonPP 164 000 2900.00 2800.00 2899.95 2900,00 2000,00Real ON 24 400 610.00 610.00 616.81 630.00 620.00 + 1.6Real PN 706 900 620.00 620.00 620.17 629.00 629.00 + 22Real Cla Inv ON 1000 680.00 680.00 600.00 680.00 680.00Real Cia Inv PN 1600 090.00 690.00 690.00 690,00 660,00 +1.1Real Cons ON 2 300 1100,00 1000,01 1006,96 1100.00 1000,01 -9.0Real Cons PNB 300 900.00 900.00 933.33 1000.00 1000.00 +11.1Real Cons PND 1400 99900 999.00 999.21 1000,00 1000.00 /Real Cons PNE 5 900 949.00 949.00 949.53 950.00 950.00Real Cons PNF 3 600 920.00 919.00 928 50 950.00 960 00 + 0.0Real De Inv ON 2 200 1250.00 1250.00 1261.82 1320.00 1320 00 + 5.6Roal De Inv PN 500 1300 01 1300 01 1300.01 1300,01 1300.01 +2.3Real Pari ON 1000 937.01 937.01 937.01 937.01 937,01 +0.2Real Part PNA 1200 930 00 930.00 930 00 930.00 930.00 -21Real Part PNB 4 600 900,00 900 00 919.57 920,00 920 00 + 0.0RecrusuIPP 135 500 2600 00 2800 00 3047.97 3500.00 3500,00 + 25.0RcfrlparPP 18 316 700 67.00 67.00 68.20 71.00 71.00 + 7.5
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RheomPP 200 000 470.00 470.00 470,00 470.00 470,00 -1.0RioGuahybaPP 1999900 16.00 14.60 16.07 16,50 16.50 + 3.1Rio Othon PP 3000 800.00 800.00 800.00 800,00 800,00Rlpasa PP C27 430 100 6200.00 6200.00 6215.11 6300.00 6200,00 + 3.3Rodoviaria PP 3 500 2790,00 2790.00 2790,00 2790.00 2790,00 + 7.7 -Sada PP C20 810000 18,50 18,50 21,14 22,00 22.00 +22.2Sadia Concor PN 28 655600 105.00 103.00 108,17 115.00 115.00 + 15.0Sadia Oeste PNB 86 000 36.50 36.50 36,50 36.50 36,50 /Sadla Oeste PNC 258 800 36,50 36,50 36,50 36.50 36.50Samitri OP 1600 25 000 22 000 23 000 25.000 22 000Samitrl PP 200 17 100 17 100 17 100 17 100 17 100 + 3.6SansuyPP 152 000 140.00 130,00 136,50 140.01 140.01 +7.7Sansuy Nord PPA 302 400 370.00 350,00 369,84 370,00 350.00Schlosser PP 100 000 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00Scopus PN 19 400 102,00 102.00 103.15 110,00 110,00 + 7.8Sharp ON 11600 90.02 90.02 90,02 90.02 90.02 ? 12.5Sharp PNB 20.851900 24,00 24,00 24.48 25.00 25.00 + 6.3Sharp PPA 40 951500 33.00 33.00 33.98 34.50 34.00 +6.2SibraPPC 4.617 000 500.00 500,00 515,20 550.00 550,00 +17.0Sid Inlormat PNB 11301 800 17,00 17,00 17.21 18,00 17.50 + 2.9Sid Intormat PPA 10 056 300 21.00 21.00 22.41 24.00 24,00 +14,2Sid.Aconorle ON 600 360,01 360.01 360.01 360,01 360,01 -2.7Sid Aconorte PNA 1800 510,00 510.00 510,00 510.00 510,00 -5.5Sid Aconorle PPA 78 500 650.00 650,00 660.19 670,00 650.00 +7.4Sid Guaira PP 17 900 310.00 310.00 310,00 310,00 310,00 + 2.6Sid Pains PP C06 200 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 + 3.5Sid Riogrand PP 5.936 700 550.00 550,00 578.77 600.00 600.00 + 9,0Sifco OP 1000 352,00 352.00 352.00 352.00 352.00 -0.8SifcoPP 2.068 700 490,00 485,00 511,93 530.00 530.00 +10.4SimescPP 300 000 56,00 59.00 59,40 60,00 60.00 + 20.0Solorrico OP 1500 5600,00 5600.00 5600,00 5600.00 5600,00 /Souza Cruz OP 71400 45 000 40 000 41 910 49 999 49 999 + 24.9Springer PP C04 204 000 690,00 689,99 689,99 690,00 689,99 + 1.1Staroup PP EB 1 100000 22.00 22.00 25.27 26.00 26.00 + 10.1Sudamerls ON 490 000 295,00 280.00 288,06 295,00 280,00 -3.1Sulina Allm PN 304 000 70.00 70.00 74,93 75.00 75,00 / .Sultepa PP 1.863000 24,00 24,00 24,04 25,00 25,00 +4,1Supergasbras PP C52 513800 5.25 5.25 5,39 5.60 5.60 +6,6Suzano PP 6M 137 200 33 000 33 000 34 376 37 000 37 000 + 12.11Suzano PP 9M 100 28 000 28000 28 000 28000 28.000 /TatoaPP ES 10 000 1000.00 1000.00 1000,00 1000,00 1000,00Tec Blumenau PNA 5 000 55,00 55.00 55.00 55.00 55.00Tecel S Jose PP 530000 120.00 120,00 129,43 130,00 130,00 /Teka PP C05 3.755000 332.05 332.05 336.53 360 00 360 00 * 24.1Tel B Campo OP C07 700 103.00 103.00 103.00 103.00 103,00Tel B Campo PP C07 600 110.00 110,00 110.00 110,00 110,00Telebras ON I89 347 600 72.50 72,50 74,84 80,00 80,00 +10,3Telebras OP C02 559000 80,00 75.01 80,36 85.00 84.00 + 5.0 -
Tolebras PN 189 218 700 105.00 104.99 106,58 111.01 106,00 +2.8Telebras PP C02 1.706 900 130.00 130.00 139,63 140,00 140,00 *12.0Telebras PP P89 1.960000 116,00 115,00 116,51 118,00 115,00Telerj ON I89 2 800 36,50 36.50 36.50 36.50 36.50 +1.3Telerj PN I89 2 800 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 + 5.1Telesp OE189 16 200 109.00 109.00 109,52 113.00 113,00 +5.5Telesp ON 189 1 500 107.40 107.40 107.40 107.40 107,40 + 0,2 •"
Telesp PE189 2 782900 135.01 135.01 153,57 160,00 160,00 + 23.0Telesp PNI89 1500 119,00 119,00 119,00 119.00 119.00 +1,7TibrasPPA 80 100 12 500 12.500 13199 13200 13 200 + 5.6TrafoPN 300 000 50.00 50.00 50,67 51.00 51.00 + 2,0Transbrasil ON 3 000 95,00 95.00 95,00 95,00 95.00 + 4.3 ,Transbrasil PP C36 3 527 700 32.50 32.50 34.15 36.00 34,50 + 6.1Triches PP 21600 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200,00 -14.2Tromblnl PP 31.427 600 35.00 35.00 37.20 38,00 37.50 +11.9Trorion OP 45 600 190,00 190.00 199.21 204,00 204,00 + 9.3TupyPN 56 300 2500,00 2400.00 2588,63 2600.00 2600.00 + 7.1Dear CartMft OP 25.045 100 10.50 10.50 12,04 13.00 13.00 +18.1Unlbanco ON 42 700 1400,00 1400.00 1400.00 1400.00 1400,00Unibanco PNA 116 700 1290,00 1250.00 1289.42 1290.00 1290.00Unibanco PNB 90 100 1250,00 1200.00 1249.67 1250,00 1250,00Unlpar ON 25 000 32,00 32.00 32,00 32.00 32.00 + 0.4Unlpar PPA C49 425 900 18.01 18.00 18,01 18,01 18,00 + 10.7Unlpar PPB C49 73.279800 24,00 23.00 24,78 26,50 26 00 +10.6 ' ^
VaooMPP 2.457 000 2.10 2.10 2.20 2.30 2.30 +15.0Vale R Doce OP C04 1 800 60.000 58 000 59 722 60 000 60 000 +15.3 4Vale R Doce PP C04 086 700 72 000 72.000 75.728 78000 77 000 + 4.7Varga Frelos PN 399 800 400,00 400,00 400.25 450.00 400.00 - • >Varlg PP C21 289 700 5200,00 5200,00 5425.92 5600,00 5500.00 + 7.0 ^Vidr Smarlna OP C05 33 300 24 000 24 000 2 4627 25000 24 999 + 4.1Vigor PPC07 125 000 126.00 121.00 124.60 126.00 121.00 -2.4VotoePP 57.214 800 0,65 0,65 0,67 0.74 0.73 +4^,HVulcabfts PN 30 000 2380,00 2300,00 2426,67 2450.00 2450.00 + 11.3Wa«PN 919 300 2200.00 2200.00 2322.80 2500.00 2400.00 +14.2Wetzel Fund PP 1 126 500 14.50 14.50 14,99 15.00 15.00 + 3.4 -,Wetzel Met PP 136000 40.00 40.00 40,00 40,00 40,00 + 2S.CWhit Martins OP 89 477100 27,00 26,50 28.39 30.00 30.00 +15.3ZanMOP 10 000 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 +262ZivlPP C46 26.432 300 10.30 10.29 10.33 11.20 11.20 + 8,7

Concordatá rias

Alipertl PP 1000 800,00 800.00 800.00 800,00 800.00 + 6.6'Brumadinho PP 62.350 000 1.45 1.40 1.40 1.45 1.40Cat Brasilia PP 3.727 100 4.00 3.90 3.90 4.00 3.90 + 2.CJ B Duarte OP 10000 4.70 4.70 4.70 4.70 4,70J B Duarte PP 59 766 300 2.20 2.20 2.36 2.40 2.40 +11.1Londrlmalhas PP C01 72 300 500.00 560.00 500,00 500,00 500.00 /

Termo 30 Dias

Petrobras PP C57 126000 40 449 40 446 40.523 40.757 40 757

OpçÕM d« compra
C64. P. Rnre. AM.
AvI PPC51PmaPPVai PPC04VaiPPCO*

DEZ 46 9,40 9.40 940 9,40 940 + 25.3 15.400DEZ <00.0 0.70 0.70 0.78 1.00 1.00 -.66.6 6,20<f"
DEZ 700000 10 500 10500 10 500 10500 10500 + 50.0 10'*-DEZ 00000,0 7000.00 7000.00 7000,00 7000,00 7000,00 90
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Ausência de iatistas

altera Sul-Americano

A regata-trcino de abertura do X
Campeonato Sul-Americano da classe
Tornado, prevista para ontem, não põ-
de ser realizada, devido às ausências
dos iatistas considerados favoritos pa-
ra a conquista do titulo. Lars Grael,
seu proeiro Clinio de Freitas — os dois
são os atuais campeões e detêm o tro-
fcu de posse transitória desde 1987 — e
Alex Welter ainda se encontravam, on-
tem, cm Santos, onde seus barcos conti-
nuavam retidos pela Receita Federal,
após a disputa do Mundial da classe, na
costa do Texas, Estados Unidos.

Segundo o comodoro do Iate Clube
de Niterói, Axel Schimdt, os iatistas
esperam poder contar com os barcos a
partir de hoje, quando então realiza-
rão a regata-treino, ficando o inicio
oficial da competição adiado para ama-
nhã. As duas tripulações argentinas, as
únicas representações estrangeiras do

total de 14, chegaram ao late Clube de
Niterói na noite de terça-feira.

Os argentinos, entre os quais se des-
taca Santiago Lange, atual campeão
sul-americano da classe Europa, não
puderam fazer o reconhecimento da
raia de percurso triangular. Eles tam-
bem esperam a chegada dos barcos pa-
ra esta madrugada, após o atraso na
liberação das embarcações, que fica-
ram retidas na alfândega de Uruguaia-
na, na fronteira com a Argentina.

Depois de sucessivas tentativas, nos
últimos dois anos e sempre sem succs-
so, de colocar o título sul-americano
em jogo. a competição agora e tratada
como um desafio pelos organizadores.
A raia será montada próxima á ilha do
Pai. fora da Baia de Guanbara, depois
que o clube garantiu o fornecimento
de barcos de apoio.

Cansaço obriga Pirelli

a poupar 
Carlão e Pampa

Moreno aposta nos projetos da pequena equipe suíça

SÃO PAULO — A equipe de vôlei
masculino da Pirelli não contará com
Pampa e Carlão em sua estréia no Cam-
peonato da Liga Nacional, segunda-fei-
ra, á noite, contra o Flamengo. O técnico
José Carlos Brunoro, que regressou on-
tem de Parma, na Itália, onde a Pirelli foi
terceira colocada no Campeonato Mun-
dial de Clubes, disse que não pretende
utilizar os dois jogadores durante algu-
mas partidas, para poupá-los do desgaste
que sofreram por estarem há um mês e
meio fora do país."Antes de irmos para Parma, o Car-
lão e o Pampa estiveram servindo à sele-
ção brasileira e precisam de um tempo
para se recuperar fisicamente". Para ele.
a ausência dos dois titulares nos treinos
anteriores ao Mundial também impediu
que a Pirelli pudesse ter um desempenho
melhor no torneio. "Mas, de qualquer
forma, estamos felizes, pois nosso objeti-
vo de subir ao pódio loi atingido."

A Pirelli só começará seus treinos
segunda-feira pela manhã, quando Bru-

noro deverá definir a equipe que enfren-,
tará o Flamengo á noite. A única dúvida
de Brunoro para esta partida é saber se
escala Maurício ou Marcelo para com-
pletar a equipe base que terá William,
Claudinei,, Xandó, Douglas e Luiz Ale-
xandre. "È uma variação tática que vai
depender de cada adversário". Segundo
Brunoro, o Campeonato da Liga Nacitf-"'
nal deste ano está mais forte do que o ao'
ano anterior.

| | O técnico Antônio Fiaschi, da equi-
pe feminina de vôlei da Pão de'

Açúcar/Colgate, foi demitido ontem. Pá-
ra o seu lugar, a diretoria do clube cop-,
tratou José Roberto Lages, que trabfc,
lhava como supervisor técnico. Ele terá
como auxiliares Carlos Eduardo Bizzo-
chi e Marcos Montanaro, irmão do ata-,
cante Montanaro. Sob a direção de Fias-
chi, o Pão de Açúcar perdeu as cincd
partidas que disputou no Brasileiro.
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Suécia crê em Wilander Moreno assinei contrato

para ganhar 
Taça Davis com a Eurobrun para 

90

Pugilista soviético é o

novo desafio para 
Tyson

STUTTGART, Alemanha Ocidental
No ano passado, quando Suécia e

Alemanha chegaram á final da Taça Da-
vis, os suecos eram favoritos, pois joga-
vam diante de sua torcida c tinham o
então líder do ranking, Mats Wilander. e
o quarto colocado. Stefan Edberg. Wi-
lander perdeu suas duas partidas — para
Boris Becker e Carl-Uwe Steeb — e a
Suécia, o titulo. Era o começo de uma
péssima fase para sueco que terminou
1989 em 11" lugar do ranking. Amanhã,
quando suecos e alemães voltam a deci-
dir a Davis. todas as atenções estão vol-
tadas para Wilander e sua chance de dar
a volta por cima.

"É ótimo que os alemães sejam favo-
ritos desta vez. Vai haver uma enorme
pressão da torcida sobre eles, o que vai
nos favorecer", disse Wilander. ao che-
gar a Stuttgart. palco da final. A Alemã-
nha Ocidental terá em sua equipe o me-
lhor tenista do ano, Boris Becker,
campeão de Wimbledon e do Aberto dos
EUA. e novamente Carl-Uwe Steeb. que
era 73" do ranking na final da Davis ano
passado e, hoje, é o 15". Nas duplas,
Becker jogará com seu parceiro predile-
to, Eric Jelen. Os suecos terão Wilander e
o campeão do Masters, Stefan Edberg,
que deve jogar a dupla ao lado do espe-
cialista Anders Jarryd."Mats teve um ano ruim. mas já está
se recuperando. Espero que ele nao fique
pensando no passado", disse Edberg.
Wilander garante que a derrota não vai
se repetir. "Quero que eles me esqueçam
para que eu possa ser a surpresa da
final", diz o tenista. Os alemães, entre-
tanto, estão preocupados demais para

esquecê-lo. "Carl-Uwe vai ter muita difi-
culdade em repetir a vitória de 88. Acho
que Mats será muito perigoso para todos
nós. Ele não jogaria esta final se não
estivesse bem", acredita Boris Becker.

Na verdade, qualquer vitória de
Steeb é considerada lucro para os ale-
mães. Eles contam com a excelente for-
ma de Becker para vencer seus dois jogos
— inclusive contra Edberg, que o derro-
tou na final do Masters — e levar a
decisão para as duplas onde Becker e
Jelen são francos favoritos. Nas três ve-
zes que perderam a final da Davis, os
suecos foram derrotados nas duplas. Nu
semifinal deste ano. Edberg e Jarryd. a
dupla titular, perderam para os iugosla-
vos Goran lvanisevic e Goran Prpic. As
duplas são hoje a maior dor de cabeça do
técnico sueco Jonte Sjogren. que vai até
testar o jovem Jan Gunnarson com
Jarryd antes do sorteio dos jogos hoje.

AP —01/06/89

Depois de tentar sem sucesso um lu-
gar na Minardi, o piloto brasileiro Ro-
berto Moreno assinou contrato com a
Eurobrun para disputar a próxima tem-
porada de Fórmula I. O anúncio foi feito
ontem na cidade de Stan, na Suíça, sede
administrativa da equipe, que pertence
ao empresário suíço Walter Brun.

Moreno integra um ambicioso proje-
to da pequena equipe de chegar ao pri-
meiro time da Fórmula I com um forte
patrocínio ainda não revelado de um
grupo árabe e um motor Vl2 construído
na Áustria por ex-técnicos da Porsche e
da BMW. A previsão è que este motor,
financiado diretamente por Walter Brun.
chegue ás pistas na metade da têmpora-
da.

Após uma difícil temporada na Colo-
ni. que acabou na pré-qualificação. Mo-
reno desistiu de permanecer na cscuderia

italiana, e acabou optando pela Euro-
brun. que também disputará a pré-quali-
ficaçào em 90. "O importante é que eles
têm mais dinheiro e organização, serei o
único piloto, e tudo que exigi me foi
garantido", ressaltou o brasileiro, que
chega ao pais na próxima semana para
visitar seus pais em Brasília e acertar
contratos em São Paulo.

A Eurobrun começará a próxima
temporada com um chassis desenvolvido
no final do campeonato deste ano e equi-
pado com motor Judd V8. A partir dò
Grande Prêmio de San Marino. porém, a
equipe deverá contar com um novo chas-
sis a ser construído na Inglaterra, sob o
comando do engenheiro George Rayton.
ex-colaborador de John Barnard no
GTO. centro de pesquisa construído por
Enzo Ferrari, em Guildford, quando
contratou o projetista inglês.

TORONTO. Canadá - "Mike Ty-
son? Ele não é um pugilista, é um lutador
de rua que pode ser facilmente derrota-
do". O autor do desafio é Alexander
Guchigov. soviético. 23 anos, que se pre-
para para iniciar, a partir de março do
próximo ano, sua carreira no boxe pro-
fissional. Guchigov e mais seis compa-
triotas foram apresentados na noite de
terça-feira, nesta cidade, como "futuros
campeões mundiais"."Estar no Canadá é um sonho, só
não sei se quero ficar aqui permanente-
mente". Guchicov é campeão soviético e
apresenta um histórico de respeito: como
amador juvenil, 106 vitórias em 115 lu-
tas; como adulto, 64 vitórias em 68 con-
frontos. .

Os sete pugilistas utilizarao Toronto
como base e treinarão, também, em No-
va Iorque, O responsável pela imporia-
ção dos lutadores soviéticos é Luis Fal-
cigno, presidente da "Momentum

Enterprises", que passará a promovê-los.
Falcigno já havia realizado um acordo
anterior — fracassado — para empresa-
riar boxeadores da União Soviética, mas -
o novo compromisso, firmado com o
Ministério de Esportes, lhe garante três
anos de contrato, com opção de mais
três.

O empresário comprometeu-se a con-
seguir adversários com cartéis respeita-
veis e acrescentou que os soviéticos 1
vam grande vantagem nas lutas '

realizadas contra pugilistas americanos'
(na proporção de 4 x 1). A empresa de '!

Falcigno apresentará as lutas em associa-
ção à uma companhia canadense, funda-,
da pelo imigrante soviético Boris Gi.t- ...
man. "Estou certo de que teremos
sucesso não só com o esporte, mas tam-• -
bém com o aspecto comercial", comen- .
tou Gitman. Os produtores esperam ar,-,.,„,
recadar USS 250 milhões em direitos de ,
tevê e ingressos para a luta de Tyson.

AP —21/6/89

Leonel perto do bi na F 3

Wilander, esperança sueca

PORTO ALKGRfi O brasileiro
Leonel Friedrich precisa apenas che-
gar á frente do argentino Nestor Fur-
lan. na corrida de domingo em Buenos
Aires, para ganhar o bicampeonato sul-
americano de Fórmula 3. Líder da com-
petição, com 50 pontos, dois a mais que
Furlan, Friedrich está muito otimista e
tem uma tática definida para a prova.

"Vai ser uma corrida de tudo ou
nada, onde a tranqüilidade será decisi-
va. Por possuir mais experiência e es-
tar na frente no campeonato, pretendo
atavar na hora certa e administrar a

vantagem sobre Furlan durante as 39
voltas", disse o brasileiro.

Rali — Os brasileiros Édio Fuchter
e Ricardo Costa podem conquistar, nes-
te final de semana, também na Argen-
tina. o tricampeonato sul-americano de
rali de velocidade. Eles estão em segundo
lugar na competição, com 32 pontos, 15
atrás dos paraguaios Eduardo e Hector
Helizeche. A dupla do Paraguai, porém,
decidiu não competir na próxima prova
e. assim, basta aos brasileiros chegar em
primeiro ou segundo lugar para ganha-
rem o campeonato.
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Cacique Negro 
pode 

ter

Tríplice Coroa sábado

F 1 tira de Interlagos

direito de ter F Indy

_____ _ mm-
Luta Tyson x Guchigov pode render USS 250 milhões

Técnico espera melhorar

o recorde de Sotomayor

SÃO PAULO — Além da tradição, o
Grande Prêmio Consagração Nacional,
Visa. a ser corrido sábado à tarde, em
Cidade Jardim, tem este ano uma moti-
vaçâo a mais: a possibilidade do potro
Cacique Negro conquistar a Tríplice Co-
roa. Se vencer, o cavalo, além da dotação
de NCzS 100 mil, ganhará mais NCzS
340 mil de bonificação, prêmio criado
para o animal triplicc-coroado.

A prova será corrida na distância de
3.000 metros, em pista de grama. Caci-
que Negro, filho de Kuryakin em Exóti-
ca, já venceu o GP Ipiranga, em setem-
bro, e o Derby, em novembro.
Propriedade do Haras Porto Seguro, o
cavalo habilitou-se a conquistar um titu-
lo que há 22 anos não se assistia no
hipódromo paulista. O último tríplice-
coroado foi Giant, em 1967. De lá para
cá, apenas quatro outros animais haviam
ficado por uma vitória para conseguir
esse feito: Fitz Emilius, Chubasco. Her-
sio Kidd e Jabble.

Único produto de um haras de pe-
queno porte, criado graças a um desejo
de Márcio Porto — que queria tirar uma
foto de vitória no Jockey Club —, Caci-

que Negro acabou por se tornar líder de
uma geração, derrotando os melhores
animais paulistas e o campeão carioca,
Falcon Jet. Sua campanha vitoriosa co-
meçou em janeiro, com um terceiro lugar
numa prova de 1.000 metros, cm pista de
grama. No mesmo mês, na mesma dis-
táncia e também na grama, obteve um
quarto lugar, ainda sob a direção de
lorasil Floriano Ribeiro. Mas foi com
um novo jóquei, Otávio Camargo, que
conseguiu a primeira vitória, na sua ter-
ceira apresentação, em fevereiro, numa
prova de 1.100 metros, em areia pesada.
No total, até agora, Cacique Negro ga-
nhou seis corridas, sendo quatro clássi-
cas (GPs Ipiranga, Derby Paulista, Jó-
quei Clube de São Paulo e Clássico José
de Souza Queiroz), conseguiu dois se-
gundos, um terceiro, dois quartos e dois
quintos lugares. Isso representou um to-
tal de NCzS 300 mil em prêmios. Depois
da conquista do Derby. o proprietário
recebeu várias propostas para vender o
novo ídolo, mas preferiu preservá-lo. Seu
objetivo é conseguir a Tríplice Coroa e
vencer os GPs São Paulo e Brasil.

Supergama estréia na Gávea

Supergama. potranca do turfe paulis-
ta inscrita no Clássico Octávio Dupont, é
o destaque entre os animais estreantes
desta semana, no Hipódromo da Gávea.
Filha de Stouci cm Degama, de criação
do Haras Malurica, e propriedade do
Stud Italia Mia. vem de Cidade Jardim
credenciada por três vitórias, em sete
apresentações. Na Gávea, o veterano
Antônio Pinto da Silva responde por seu
treinamento.

Outra boa estréia da semana é o po-
tro Manipur, filho de Tampcro em
Ebréa, de criação e propriedade dos Ha-
ras São José e Expcdictus. Bem prepara-
do por Francisco Saraiva, tem trabalho
de 65s nos i .000 metros, com ação final
das melhores. Pesa cerca de 480 quilos
este alazão da farda ouro, com costuras
azuis.

Os outros estreantes são os seguintes:
Victor Valentim, na sexta-feira: Capitão

de Areia, El Gran Satan, Falsa Carioca,
Henrinabra, Miss Naipi, todos no sába-
do. Finalmente, estréiam, na segunda-
feira, Even Banker e Ki Rápido. Entre
eles, o maior destaque é Ki Rápido, que
traz boa campanha do Sul, e deve dispu-
tar a vitória.

Resoluções — A Comissão de
Corridas do Jockey Club Brasileiro to-
mou as seguintes resoluções, depois da
reunião do dia 9 de dezembro: advertir,
por indocilidadc do seu pensionista, o
treinador Silvio MoralesjBrown Ascot);
suspender, por indisciplina (8 dias), o
treinador Roberto Nahid; suspender, por
uma corrida, o jóquei Audálio Machado;
suspender, por oito dias (atraso para
montar), o jóquei Joel Barcelos Fonseca;
multar, por desvio de linha, o jóquei
Rogério Rodrigues; e multar, por tirar os
pés dos estribos, o jóquei Marcelo Car-
doso.

SÃO PAULO X VASCO
Vôo especial Primeira Ciasse TAM. ingressos para
o jogo. traslado em ônibus de luxo.
INFORMAÇÕES.

Rua Senador Dantas. 117
SwASCOS Gr 1020 Tela: 240-0137/""'T 161-1314.
AGENCIA de viagens ltoa.
EMBRATUR 07972-00-42-0

Carro
eMoto

JB

I Cohina do Castello
I A astúria política no JB.
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SÃO PAULO A International
Promotions, empresa que representa os
interesses de Bernie Ecclestone no Bra-
sil. conseguiu impor duas cláusulas no
contrato firmado com a prefeitura de
São Paulo e a Confederação Brasileira
de Automobilismo para a realização do
GP do Brasil de Fórmula 1 que impe-
dem o autódromo de Interlagos de rece-
ber a Fórmula Indy e beneficiam a pro-
motora com isenção total dc impostos
na comercialização do evento, incluiu-
do o ISS — Imposto Sobre Serviços —
que seria arrecadado sobre a venda de
ingressos e renda das placas de publici-
dade. A primeira cláusula poderá ser
considerada nula pelo Conselho Nacio-
nal de Desportos como já aconteceu
com contrato semelhante firmado com
a prefeitura do Rio de Janeiro, mas a
segunda só poderá ser renegociada em
1994, quando termina este contrato,
que até hoje vinha sendo mantido em
segredo pelos envolvidos.

A revelação dos termos deste con-
trato prova que a concorrência da Fór-
mula Indy continua sendo uma grande
ameaça para Bernie Ecclestone, presi-
dente de Foca (Associação dos Cons-
trutores de Fórmula 1), que é quem
detém os direitos de promoção e co-
mercialização da corrida, através da
International Promotions. Quando a
Fórmula I era disputada no Rio de
Janeiro. Ecclestone incluiu no contra-
to uma clásula que condicionava à sua
autorização a realização de qualquer
prova internacional de automobilismo
no Brasil, o que a justiça desportiva
considerou inconstitucional por ferir
a soberania nacional.

"A prefeitura reconhece a CBA e a
Fisa como autoridades nacionais e in-
ternacionais únicas, respectivamente,
do automobilismo desportivo e res-
tringirá o uso do Autódromo Munici-
pai de Interlagos exclusivamente às
competições automobilísticas incluídas
em seus calendários desportivos", esta-
belece a sub-cláusula única da cláusula
décima sétima do contrato. Como a
Cart (Championship Auto Racing
Tcams), entidade que organiza a Fór-
mula Indy. não é filiada à Fisa (Federa-
ção Internacional dc Esportes Automo-
bilisticos), a prefeitura estaria impedida
de ceder seu autódromo para a catcgo-
ria por cinco anos.

"Mais uma vez a soberania nacional
está ameaçada, pois uma empresa es-
trangeira está determinando o que a
prefeitura de São Paulo pode ou não
fazer com uma praça desportiva sua",
irritou-se Willy Hermann, diretor da
Fittipaldi Holding, que pretende orga-
nizar uma prova dc Fórmula Indy em

Interlagos em 1991. "O CND enviou
um pedido oficial á Cart solicitando a
inclusão do Brasil no calendário da
Fórmula Indy e isto visa impedir a cor-
rida."

Receita — Já para os cofres da
prefeitura, a cláusula lesiva é a quinta,
que estabelece: "A prefeitura declara
neste ato que a presente cessão do
autódromo ao promotor è firmada com
total isenção de pagamento de quais-
quer taxas sobre as rendas arrecadadas
nas bilheterias, e sobre as publicida-
des. merchandising e promoções dos
patrocinadores instalados e efetuados
durante o evento." É certo que a pre-
feitura arrecada muito dinheiro em im-
postos indiretos durante a semana do
evento - USS 2 milhões de acordo
com a prefeita Luiza Erundina - mas
estará abrindo mão de impostos sobre
toda a comercialização da Fórmula 1,
calculada em mais dc USS 5 milhões.

"È como se Interlagos fosse declara-
do território neutro durante a semana
da Fórmula 1, passando a ser adminis-
trado apenas pelo Bernie Ecclestone".
ironiza Hermann. Ele lembra que os
ingressos para a corrida devem ser
vendidos a USS 40 cada e que o prejuí-
zo por não arrecadar 5% de ISS sobre o
total de 100 mil ingressos pode ser de
USS 200 mil. "Isto fora a venda de
placas de publicidade, cada uma co-
mercializada no mínimo por USS 300
mil", completa o diretor da Fittipaldi
Holding, que não descarta a possibili-
dade de levar a Fórmula Indy para o
Rio de Janeiro ou outro autódromo
que puder ser modificado para ter um
circuito oval, como seria o anel exter-
no de Interlagos.

| | O juiz Norival Oliva, da 10" Vara
de Fazenda Pública de Sio Paulo,

negou a liminar à ação popular pedindo a
anulação do termo de cooperação entre a
Prefeitura e a Shell para o autódromo de
Interlagos. Segundo o juiz, não existe
ameaça de dano irreparável e destruição
dos bens do município no termo de coope-
ração. Ontem mesmo, porém, outra ação
popular foi impetrada por três advogados
na 9* Vara de Fazenda Pública para
tomar conhecimento de todos os contra-
tos envolvendo o autódromo de Interla-
gos. Dois já vieram à tona, mas ainda
falta conhecer um terceiro, no qual a
Confederação Brasileira de Automobilis-
mo dá à Foca os direitos de promoção do
GP do Brasil.

Melhorar seu recorde mundial no sal-
to em altura, atualmente em 2m44. é um
dos planos do cubano Javier Sotomayor
para a temporada de 90. E essa a expec-
tativa do técnico José Godoy. que parti-
cipa. em Manaus, com mais cinco cuba-
nos. do primeiro encontro de
intercâmbio com técnicos brasileiros,
promovido pela Confederação Brasileira
de Atletismo (CBAt).

Segundo Godoy. que está escrevendo
um livro sobre a metodologia do treina-
mento desportivo em seu pais. a certeza
da melhora do recorde mundial se baseia
no progresso do atleta nos treinos. "Não
devo dizer quanto Sotomayor vai saltar,
mas posso falar em possibilidades. Estou
convencido de que ele tem chances de
chegar até os 2m50. Quem sabe?" "

Os prognósticos otimistas do técnico
têm base na capacidade física do atleta, e
no trabalho cientifico desenvolvido."Claro que não é possível falar em 50 ou
49cm agora, mas 2m46 é uma marca que
está dentro de nossas expectativas."

É justamente essa capacidade de su-
perar marcas que surpreende o treinador.
Um dos primeiros atletas do mundo a

melhorar o recorde mundial juvenil, na
época em 2m32, o cubano continuou sua".
ascensão até bater, quatro anos mais
tarde, o recorde mundial adulto para a <~i
prova. 

"È difícil pegar um garoto de 15
ou 16 anos. e treiná-lo respeitando seu^ ^
biotipo e idade. Lembro de um saltador
alemão que conseguiu estabelecer uma ;
marca absoluta para a sua prova", disst>i <
o técnico, lembrando que, hoje. isso é -
praticamente impossível. "E realmente
muito difícil pensar no homem antes dós
recordes, principalmente no caso do So-
tomayor. que era um garoto com resulta-
dos de homem."

Recuperando-se de uma pequena le-
são, o atleta só começará os treinamen-

"tes-em-jaoeiro. mês no qual definirá, com. •
Godoy, a 

"participação 
no Grande Pré?,

mio de Atletismo de São Paulo. A prepa' ¦ "•
ração básica feita em Cuba, segundo o -
técnico, não é muito especial ou diferenté"
da dos outros países. "O treinamento
dele consiste em corridas e trabalho de
força. O resto fica por conta de um atleta -
esforçado, que segue à risca as determi-
nações traçadas por mim."

Barcelona — O Ministério do In-
terior da Espanha investirá USS 90 mi-
Ihões na infra-estrutura policial para os
Jogos Olímpicos de 1992. em Barcelona.
A segurança no ano olímpico é a princi-
pai razão dc um convênio firmado en-
tre a polícia espanhola e o alcade de
Barcelona. Além disso, 3500 pessoas vão
trabalhar na cobertura de televisão da
competição. A televisão da Espanha es-
pera produzir 1800 horas de imagens dos
Jogos, umas 400 horas a mais que em
Seul, ano passado.

Atletismo — A cubana Ana Qui-
rot, que corre os 400m e os 800m rasos, e
o norte-americano Roger Kingdom, es-
pecialista nos llOm com barreiras, fo-
ram eleitos os atletas do ano por um
juri" internacional de jornalistas, diri-
gentes e outros profissionais ligados ao
atletismo. A premiação aconteceu on-
tem, durante a festa anual da Fede-
ração Internacional. Depois dos vence-
dores, os mais votados foram o fundis-
ta marroquino Said Aouita. o cubano
Javier Sotomayor, do salto em altura,
a romena Paula Ivan, meio-fundista, e
a norte-americana Sandra Patrick-Far-
mer. dos 400m com barreiras.

Basquete — Começa hoje, em Pi-
racicaba, o 6° Campeonato Sui-Amcrica-
no Interclubes de Basquete feminmo,
promovido pela BCN. atual campeã. A
competição reunirá três equipes, além

da BCN: Clube Provincial, da Argenti- A/
na. Emelec, do Equador, e Blooming,"
da Bolívia, todos campeões nacionais
(o BCN foi vice-campeão este ano, mas ^ rrr
venceu em 88). Os jogos que abrem o :
Sul-Americano, hoje. são Clube Pro-
vincial x Emelec, ás 18h, e BCN x Bloo-
ming, às 20h30m.

Natação — O australiano GleiV '
Housman, 18 anos, tornou-se o segunckr;,,l~
homem a nadar os 1500m livre em menotí''
de 15 minutos e, na cronometragem""J(••
manual, chegou a superar o recordl^"
mundial do soviético Vladimir Salni- ^
kov ao marcar 14m53s59. Esta marca,
porém, não será considerada, porque
uma falha na cronometragem eletrò- A
nica impediu que fosse registrado o sew~ - A
último toque na piscina ao completar a
prova.

Hipismo — Com prova que terá"
obstáculos a l,40m, começa hoje, na hí-
pica, a disputa do Campeonato Estadual"'
de Saltos sênior. A competição reunirá1,
os melhores 25 conjuntos do hipismo do
Rio, com destaque para a atual caní-"
peã, Lúcia Santa Cruz. A amazona mon-„.
tará Tipilon dc Santarém e Dukas Com- ¦
pany. Luiz Felipe de AzevedojFape"
Fernando Guabi, Elizabeth Assaf/Awifc,,,
Purina, Luciano Blessamann//t/Mar e-.
Jorge Carneiro/Antares Gawan também ,
são fortes candidatos ao titulo de 1989. - ~
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Um presente

dos deuses

Em 
1988, terminada a fase de classificação, o

Vasco era o melhor time do campeonato, com
oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado,
o Internacional. O time de craques, comandado por
Geovani, tinha ainda Acácio, Mazinho, Bismarck,
Roberto Dinamite, mas foi eliminado nas quar-
tas-de-final. O Vasco chega, de novo, às finais do
Campeonato Brasileiro de 1990. Uma coisa não mu-
dou — o Vasco é o melhor da competição, com um
escasso ponto de vantagem. Outra mudou — não há
mais quartas-de-final e os vascaínos precisam vencer
apenas mais uma partida para que o melhor time seja
finalmente campeão brasileiro.

As comparações servem para mostrar que quanto
mais simples a disputa, mais ela premia os melhores.
Na final de 1989, o Vasco vai enfrentar o São Paulo,
apesar do segundo colocado por pontos corridos ter
sido o Cruzeiro (empataria em pontos, mas venceria
os paulistas no número de vitórias), que caiu no
mesmo grupo do clube carioca. Não há dúvida que
Vasco e São Paulo são os melhores times do
Brasil, basta olhar as duas escalações. Os deuses do
futebol podiam ter resolvido punir o futebol brasilei-
ro. Puni-lo pela bagunça promovida pelos dirigen-
tes, pela covardia tática dos treinadores. Preferiram,
porém, inspirar Bebeto, Cláudio Adão e Edivaldo
para colocar os melhores na final e dar mais
uma chance a todos.

Não seria triste ver na final do campeonato equi-
pes como Palmeiras e Botafogo, que só atacam por
obrigação? Quando podem empatar, metem-se em
ferozes retrancas, armam-se da maneira mais covar-
de e são incompetentes até para contra-atacar, como
não poderiam deixar de ser times onde a responsabi-
lidade de lançar está entregue a jogadores como Elzo,
Bandeira, Luisinho e Carlos Alberto. Os deuses
do futebol castigaram os dois, pois o Cruzeiro já
tinha sido castigado pela incompetência do futebol
no país e no continente que obrigou os mineiros a
jogarem a Supercopa e o Brasileiro ao mesmo tempo.
O Cruzeiro preferiu a Supercopa, onde achava que
ganharia mais dinheiro do que na competição nacio-
nal e mais do que no falido campeonato estadual de
Minas. Perdeu a Supercopa e, apesar da arrancada fi-
nal, não conseguiu passar o Vasco. E se tivesse sc
dedicado só ao Brasileiro? E se Adão não tivesse
tirado do fundo do baú a velha categoria? E se o
chute de Edivaldo, que classificou o São Paulo, não
entrasse?

O porém, não conta e temos Vasco e São
Paulo na final. Devem ter sido os deuses, porque os
dois times também esbanjaram equívocos duran-
te o campeonato. Mas as preces dos amantes do
futebol foram atendidas. Na decisão, vamos ver o
talento de Ricardo Rocha, Flávio, Rai, Bobó, Edi-
valdo, Acácio, Mazinho, Bismarck, Boiadeiro e Be-
beto. Vamos ver dois times que jogam para frente e,
quando se defendem, usam mesmo o contra-a-
taque. O Vasco fez 26 gols no campeonato; o São
Paulo, 25. Só ficaram atrás do Náutico, que marcou
27, mas levou 34. Vamos agradecer aos deuses a
final. Vamos pedir que eles iluminem os dirigentes no
caminho das competições mais simples. E que eles
preservem o Náutico, pois bom seria se os times
brasileiros — grandes e pequenos — fizessem a op-
ção preferencial pelo ataque.

Oscar Valporto
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Emil decide continuar e

Botafogo quer reforçar

time com Fernando Cruz
Pela segunda vez neste ano, o vice-presidente de futebol

do Botafogo, Emil Pinheiro, reconsiderou sua decisão de
deixar o clube. Ontem, durante churrasco de confraternização
dos jogadores, Emil anunciou que ficará até o final de 1990,
faltando só uma reunião com o presidente Althemar Dutra
de Castilho. Se Althemar mantiver a palavra e dar a Emil
mais.poder, afastando do futebol Roberto Dreux, Gui-
lhermé Arinos e Luis Desiderati, o dirigente apresentará um
plano de reformulação do departamento de futebol do clube.

Nesse esquema, Emil controlará o dinheiro do clube no
futebol, incluindo contratos de publicidade e com as TVs."Pretendo trazer profissionais das áreas de marketing e de
contabilidade, para que não digam que dirijo sozinho.
Não quero é interferências de pessoas com filosofia atrasa-
da." ,,

Antes da chegada de Emil, as conversas dos jogadores
giravam em torno de transferências. A presença do diri-
gente mudou tudo. Jogadores como Milton Cruz e Donizete
já corffirmaram que jogam o Estadual pelo alvinegro. Outro
que permanece é o técnico Edu. O atacante Fernando Cruz,
do Fluminense, será o próximo reforço do time.

O interesse de um clube italiano por Mauro Galvão,
divulgado domingo, foi confirmado ontem. O clube oferece
USS 1 milhão — USS 100 mil agora e o restante em maio —
pelo passe, USS 300 mil ao jogador por 30 meses de
contrato, que receberia ainda 30% do valor do passe (USS
300 mil).

Flamengo — Os nomes já estão definidos, mas a
diretoria do Flamengo só irá anunciar os reforços para o
Campeonato Estadual após o Natal. A prioridade è a compra
do lateral-direito Paulo Roberto e do volante Carlos Al-
berto, ambos do Botafogo. Josimar deverá ser negociado, o
que renderá mais dinheiro para contratações. Os dirigentes
contam também com o faturamento nas vendas de Bebeto,
Aldair, e Jorginho para montar o grande time pedido pelo
técnico Valdir Espinoza.
Despedida — Zico aproveitou a ida à Itália — assistiu
ao sorteio da Copa do Mundo de 90 — para convidar
Maradona a participar da festa de sua despedida, em 6 de
Cpverei.ro, no Maracanã. Também convidou os brasileiros
Careca e Alemão, além de outros astros intenacionais.
fluminense — Mais um desencontro da diretoria
tricolor. O representante do clube na Federação, Hugo Mos-
ca, responsabiliza o presidente Fábio Egypto pela aprovação
da desfavorável tabela que o Fluminense terá no Campeonato
Estadual. O time enfrentará nas primeiras rodadas, Vasco,
América (em Três Rios), Flamengo, Itaperuna (em Itaperuna)
e Botafogo. Mosca, que representou o Fluminense no Conse-
lho Arbitrai, votou contra a seqüência de jogos, mas não
impôs sua vontade. Irritado, disse que Egypto já tinha conhe-
cimento da tabela, mas nada fez para vetá-la. O presidentechampu seu assessor de "mentiroso".
Cruzeiro — O meia-armador Róberson, de 24 anos,
revelado ano passado pelo Coritiba, e que estava, nos últimos
seis meses, no Como, da Itália, é o primeiro reforço do
Cruzeiro para a próxima temporada. A diretoria do Cruzeiro
ainda não acertou a permanencia do técnico Ênio Andrade,
que pediu 60 dias para resolver problemas particulares.
América-MG — Amparado por um grande patrimô-nio — um moderno centro de treinamento, três sedes so-
ciais e~vários imóveis —, o América-MG quer formar um
forte time para o próximo ano.

Arquibancada

no Rio vai

custar 7 BTNs
O torcedor pode se preparar: o Con-

selho Arbitrai da Federação de Futc-
boi do Estado do Rio de Janeiro resol-
veu fixar em 7 BTNs (aproximadamente
NCzS 50, hoje) o preço da arquibancada
para os jogos do Campeonato Estadual
de 1990. A tabela, aprovada ontem, mar-
ca dois clássicos para a primeira rodada:
no sábado, dia 27 de janeiro, Botafogo e
América; no domingo. Vasco e Flumi-
nense.

O campeão da segunda divisão deste
ano (o América de Três Rios) estréia
contra o Americano (em Campos), en-
quanto o Campo Grande recebe o Fia-
mengo em sua volta à primeira divi-
são. O primeiro turno terá rodadas todas
as quartas e domingos e só será inter-
rompido no fim de semana do car-
naval.

O sistema de disputa será o mesmo
utilizado este ano: classificam-se para
a final os vencedores dos dois turnos e
o time que somar o maior número de
pontos em todo a competição. Se uma
mesma equipe vencer os dois turnos,
será declarada campeã.

Tabela
27/1 Fluminense X Nova Cidade
Campo Grande X Flamengo Bangu X America (TR)America X Botafogo Botafogo X Campo Grande
28/1 Cabofriense X Vasco
Itaperuna X Cabofriense Americano X Flamengo
Bangu X Nova Cidade 17/2
Americano X Am6rica (TR) Am6rica (TR) X Flamengo
Fluminense X Vasco 18/2
31/1 Cabofriense X Bangu
Am6rica X Cabofriense Nova Cidade X Am6rlca
Am6rica (TR) X Fluminense Campo Grande X Fluminense
Campo Grande X Bangu Itaperuna X Americano
1/2 Botafogo X Vasco
Nova Cidade X Vasco 21/2
Flamengo X Itaperuna Fluminense X Cabofriense
Botafogo X Americano Itaperuna X Bangu
3/2 Botafogo X America (TR)Botafogo X Bangu Flamengo X Nova Cidade
4/2 Americano X Campo Grande
A m£rioa -XGampoG ran do - America X Vasco
Am6rica (TR) X Cabofriense 3/3
Itaperuna X Nova Cidade Bangu X Fluminense
Americano X Vasco Nova Cidade X Botafogo
Flamengo X Fluminense 4/3
7/2 America (TR) X Itaperuna
Nova Cidade X Campo Grande Cabofriense X Campo Grande
Itaperuna X Fluminense Americano X Am6rica
Bangu X Americano Vasco X Flamengo
Cabofriense X Botafogo 7/3
Vasco X Am6rica (TR) Am6rlca (TR) X Am6rica
8/2 Cabofriense X Nova Cidade
Flamengo X Am6rica Vasco X Campo Grande
10/2 Fluminense X Americano
Vasco X Itaperuna Itaperuna X Botafogo
11/2 Bangu X Flamengo
Campo Grande X Am6rlca (TR) 10/3Bangu X Am6rica Campo Grande X Itaperuna
Flamengo X Cabofriense Cabofriense X Americano
Nova Cidade X Americano Nova Cidade X Am6rica (TR)Fluminense X Botafogo Vasco X Bangu
14/2 Fluminense X Am6rica
Am6rica X Itaperuna Flamengo X Botafogo

Placar JB

FUTEBOL
Amistoso
Espanha 2x1 Suíça
Inglaterra 2x1 lugoslivla
Cunpaoiwto Holindêi
Qronlgen 5x0 Twente
Copa da Holanda
Haarlem 0x3 Vlteise
Spakenburg 0x4 Feyenoord
Achllle»' 94 0 x 2 Volendam
Elndhoven (2« dlv.) 0x4 Ajax
Venray 1 x 4 Roda
Copa da Àlomanha OoMutal
Elntracht Brunswick 3x2 Oanabruack

TÊNIS
Rainha Cup
(Ouaru|á, SP)
Oltavas-de-ttnal
Cristina Tetsl (Arg) 7/6 (7/3) • 8/4
Luoiana ToNa (Bra)Maureen Drake (Can) 1/6.7/5 e 6/4
Sabrfcia Oiusto (Bra)Patrícia Tarablnl (Arg) 6/4 e 7/6
(7/3) Maria Ekstrand (Sue)Federlca Haumullsr (Arg) 6/0,1/6 e
7/5 Petra Thoren (Fln)Renata Baranskl (Pol) 1/6,6/2 e 6/1
Sofle Alblnus (Dln)Hellas Ter Rlet (Hol) 6/3 e 7/5 Beate
Relnstadler (Aus)

BASQUETE
Campeonato dos EUA
Atlanta 102 * 94 San Antonlo Spurs
Indiana 113 x112 Minnesota

LA Lakers 103 x B9 Charlotte Hornets
New Jersey Nets 97 x 82 Phlladelphia
Chicago Bulls 105 x 97 Dallas
Houston Rockets 105 x 83 Phoenlx Suns
Mllwaukee Bucks 106 x 103 Orlando
Detroit 121 x 106 Denver Nuggets
Portland 90 x 92 LA Cllppers
Golden State 118 x 103 Sacramento

XADREZ
Tomolo da Awodaçio doa
Orandaa Mostras
(Palma de Mallorca, Espanha)
Sétima rodada
Gilberto Mllos (Bra) 0,5 x 0,5 Mljall
Krasenkov (URSS)
Borls Quelfand (URSS) 1 x 0 Oanlel
Klng (GBr)
Joseph Kllnger (Aus) 0,5 x 0.5 Oleg
Romanichine (URSS)
Mljall Gourevich (URSS) 1 x 0 Michael Adams
(GBr)
Serguel Makarichev (URSS) 1 x 0
Margeir Petursson (Isl)
Vltally Cheshkovsky (URSS) 0.5 x 0,5
Alexei Dreev (URSS)
Vladlmir Malaniouk (URSS) 0,5 x 0,5
Vladlmlr Akoplan (URSS)
Anthony Mlles (EUA) 1 x 0 Alexandre
Woitklewicz (Pol)
Attlla Groszpeter (Hun) 0,5 x 0,5
Lev Polugaevsky (URSS)
Mlograd Todorcevic (lug) 1 x 0 Joel
Lautier (Fra)
Semon Palatnik (URSS) 1 x 0 Yaacov
Mourey (Fra)
Yuri Yakovich (URSS) 0,5 x 0,5
Ollvier Renet (Fra)

CICLISMO
Volta do Copsnhagus
(Dinamarca. 6 dias)
Resultado após o quinto dia
1 Danny Clark (Austra)/Jens Veggerby
(Dln)
2. Volker Diehl/Roland Guenther
(AI.Oc.)
3. Michael Marcussen (Din)/Slgmund
Hermann (Liechtenstein)

NATAÇÃO
400m, livres, fem„ juvenil A
1. Viviane Mottl (Olímpico)
4m27s99
400m, livres, fem., juvenil B
1.Míriam Artur (Golfinho)
4m33s60
400m, livre, masc., juvenil A
1. Heraldo Araújo (Olímpico)
4m11s04400m, livre, masc., Juvenil B
1. Crlstiano Mlchelena (Curitlbano)
4m02s36100m, costas, fem., juvenil A
1. Fablola Mollna (A.E.S.J.)
1m08s20100m, costas, fem., juvenil B
1. Crlstiane Santos (Golfinho)
1m04s87 *100m, costas, masc, juvenil A
1. Leonardo Gomes (Curitlbano)1m00s54100m. costas, masc., juvenil B
1. Teófllo Ferreira (M.T.C.)
59s26100m, peito, fem., juvenil A
1. Tatiana Vano (Pinheiros)
1m17s21
? Recorde Sul-Americano

Atlético-PR oferece
'bicho' 

a Sport para

fugir do rebaixamento

CURITIBA — Os jogadores do Atlético Paranaense
decidiram abrir mão do bicho que receberiam da diretoria
por uma vitória, hoje à noite, no jogo contra o Guarani, e
repassar a quantia oferecida para a equipe do Sport, de
Recife. A única chance de o Atlético escapar ao rebaixa-
mento é vencer ao time de Campinas, no Pinheirào, e torcer
por uma derrota do Vitória para o Sport.

Das cinco equipes que iniciaram a disputa do torneio da
morte, o Bahia já conseguiu uma das duas vagas para
permanecer na primeira divisão em 1990. Sport e Guarani
já estão eliminados. Atlético Paranaense e Vitória disputam '
a fuga ao rebaixamento, com vantagem para o campeão
baiano: enquanto o rubro-negro da Bahia precisa do empa-
te para fazer companhia ao Bahia (tem nove pontos, com
quatro vitórias), o Atlético pode ficar fora mesmo vencendo
(está com oito pontos e apenas uma vitória).

Como são poucas as chances de classificação, os torce-
dores do Atlético não devem ajudar muito a seu time no
jogo de hoje. A própria diretoria do clube não espera um
grande público. Apesar de ser o único invicto entre os cinco
participantes do torneio da morte, o time paranaense só
conseguiu uma vitória, empatando os outros seis jogos —
daí a desvantagem para o desempate.

Silas volta a treinar

no Sporting e fim do

impasse está próximo
Norma Couri

LISBOA — Oito horas depois de pisar o Aeroporto de
Lisboa, o apoiador Silas fez seu primeiro treino no Spor-
ting, num campo castigado pelas chuvas e num clima de
emoção e euforia. Ele desembarcou com a mulher Elia-
ne, muita bagagem e a chave da casa lisboeta no bolso,
indicando que a guerra entre o empresário do jogador,o uruguaio Juan Figer, e o presidente do Sporting, Souza
Cintra, parece ter chegado ao fim.

O fim dos conflitos entre o empresário e o dirigente
começaram num almoço, caracterizado pelo tom ameno
das conversas e clima cordial. O motivo de tantos problemas,
que deixaram Silas afastado vários meses dos campos —
atuava apenas pela seleção brasileira — foi o não pagamento
das luvas, férias, parte do passe e salários do ano passado.
Isso beira os USS 500 mil."Vim porque recebi garantias e estou disposto a ficar no
Sporting", afirmou Silas. O jogador foi objetivo. "Se não
receber o que eles me devem, acerto com outro clube aqui em
Portugal, desde que este assuma a divida."

Sentados lado a lado, Figer e Cintra não conversavam
diretamente e custaram a sc decidir sobre quem falaria a
respeito do caso. As confusas declarações foram dadas quaseao mesmo tempo. "O acordo está acordado, mas não assina-
do. E depois, de seguro não há nada na vida", disse o
presidente do Sporting. No final da tarde, após o treino, Silas
ainda não tinha assinado o contrato, que terá os mesmos
termos do anterior, com salários de USS 21 mil mensais. Ele
pretende ficar até junho de 1991.

i VI*

wV
.IVb"

Os campeoes Andrada, Miguel, Alcir, Fidelis, Moises e Alfinete (de pe);

v

como vai
jogar

hoje

Os campeões Andrada, Miguel, Alcir, Fidélis, Moisés e Alfinete f de pé);
Jorginho Carvoeiro, Zanata, Ademir, Roberto e Luis Carlos

t
E por falar em saudade...

Vasco repete o uniforme 
preto 

de 74

Um time oposto ao
atual deu ao clube
o título brasileiro

Mair Pena Neto

O 
Vasco entra cm campo para a
decisão do Campeonato Brasi-

leiro, no próximo sábado, contra o São
Paulo, com camisas e calções pretos,
exatamente o mesmo uniforme utiliza-
do na noite de I de agosto de 1974, no
Maracanã, quando derrotou o Cruzei-
ro por 2 a I e conquistou seu primeiro
titulo nacional.

O protagonista daquela conquista
será o único que não poderá torcer
novamente pelo Vasco. Jorginho Car-
voeiro. autor do gol da vitória, morreu
de câncer, aos 23 anos. pouco antes do
terceiro aniversário do mais importan-
te titulo do clube. Carvoeiro foi o sim-
bolo de um time de operários, que
contrasta com o atual grupo de estrelas
do Vasco. Os craques, estavam no ad-
versário. O Cruzeiro, um dos melhores
times brasileiros na época, contava
com Nelinho, Piazza, Zé Carlos. Dir-
ceu Lopes e Palhinha, mas a aplicação
do Vasco naquela final só permitiu aos

mineiros dois chutes a gol durante toda
a partida.

Mas se faltavam ao Vasco talentos
excepcionais, sobrava garra em todos
os jogadores, como ressalta o ex-apoia-
dor Alcir, 42 anos, atualmente assisten-
te técnico de Nelsinho: "Sabíamos que
a equipe do Cruzeiro era das melhores
do pais e da América Latina. Houve
uma união muito grande de nossa par-
te para superar a técnica com vontade.
Não podíamos permitir ao Cruzeiro
tocar na bola."

A tática deu certo e contando com a
sorte dos campeões — o goleiro Vítor
foi dar um chutão e a bola acabou nos
pés de Jorginho Carvoeiro — o Vasco
levou a taça para São Januário. "Foi o
primeiro título brasileiro conquistado
por um clube carioca", destaca Alcir.

O ponta esquerda Luis Carlos,
atualmente advogado da Suderj. consi-
dera aquele titulo o mais importante de
sua carreira, e aconselha aos atuais
jogadores do Vasco a mesma determi-
nação vista em 74. "O time atual tem
que ter a garra daquele, que não era
tão brilhante e superou o melhor time
do Brasil na época."

Roberto Dinamite, 35 anos, titular
da Portuguesa de Desportos e durante
muito tempo a própria personificação

do Vasco, era um estreante na época e
o título brasileiro teve vários significa-
dos em sua carreira. "Para mim foi um
tempo de euforia, de afirmação, e ini-
ciando a minha carreira não podia que-
rer mais que o título brasileiro, além de
acabar como artilheiro do campeona-
to", lembra.

O ex-zagueiro Miguel. 40 anos, re-
cém-chegado de uma experiência de
dois anos como técnico da seleção do
Kwait, também considera o atual time
do Vasco tecnicamente muito superior
ao de 74, mas inferior no que se refere
ao grupo em si. "Isso é explicável pelo
pouco tempo que este time tem. Os
jogadores mal se conhecem. Em 74,
nosso forte era o grupo, talvez até, em
função das deficiências técnicas. Éra-
mos tão unidos que naquela época era
difícil alguém ganhar do Vasco."

Da mais importante conquista da
história do Vasco também participa-
ram o goleiro argentino Andrada, hoje
dono de uma banca de jornais em Ro-
sário; Fidélis, técnico em São José dos
Campos; Moisés, técnico do Belenen-
ses; Alfinete, ex-assistente técnico do
Bangu; Zanata, técnico do Al Ahli, na
Arábia Saudita, e Ademir, que vive em
Santos.

São Paulo define

SÂO PAULO — O técnico Carlos Alberto Silva deixou
para jipje, no Morumbi, o treino que vai acertar a for-
nia como o Sào Paulo vai enfrentar o Vasco, sábado, na
primeira partida das finais do Brasileiro. Ontem, o dia co-
meçou com um trabalho técnico e, à tarde, houve um dispu-
tado e descontraído torneio de futivôlei, organizado pelo
preparador Bebeto, que terminou com a vitória do trio
formado por Edivaldo, Bobó e Nei, sobre Rai, Ronaldo e
Bernardo. Em todas as conversas, havia a certeza de que a
deicisão terá mesmo duas partidas. Ninguém admite uma
vitória do Vasco, que definiria antecipadamente o titulo.

O meia Rai previu um jogo muito diferente do 0 a 0
registrado a 29 de outubro, na estréia das duas equipes
na segunda fase do campeonato, no Maracanã. "Naquele

jogo, nós também precisávamos da vitória, mas não tanto
como agora". Com tranqüilidade, Rai disse que o São Paulo
terá que ser muito mais ousado. "Vamos atacar, mas sem
fazer loucuras."

O fàto do Vasco ter preferido fazer a primeira partida no
Morumbi recebeu diversas interpretações. Para Bobó, é
uma eyidência de que o clube carioca respeita o Sào Paulo.
Para o.técnico Carlos Alberto Silva, é apenas uma opção. "A
escolha era deles, a nós cabe apenas jogar e tentar reverter a
desvantagem."

O clima de decisão mudou a rotina no Morumbi e no
Centro de Treinamento, com o aumento do número de
josrnalistas em busca de informações e, também, com a
presença dos caçadores de autógrafos. Começaram tam-
bém a ser vendidos os ingressos, a preços de NCzS 120 para a
numerada superior, NCzS 70 para as numeradas inferiores,
NCzS 30 para as arquibancadas, e NCzS 15 para as gerais.

A questão do prêmio deve ser discutida antes da partida
de sábado. Mas os lideres dos jogadores (Nelsinho, Ricar-
do e Gilmar) dizem que isso não será problema, c defendem a
idéia de deixar a diretoria decidir a premiação.

Bobo, após 8 meses,

conquista a cidade
SÃO PAULO — A elegância de Bobó, decantada na

música Reconvexo, do conterrâneo Caetano Veloso, conquis-
tou definitivamente a torcida do São Paulo, oito meses depois
de sua polêmica contratação. Se o time chegar ao titulo, ele
será ó único jogador em campo.a comemorar, num mesmo
ano, o bicampeonato brasileiro. É o caminho natural de uma
escalada vencedora, que inclui o tricampeonato baiano — em
1986,, 87 e 88 —, o titulo brasileiro com o Bahia em fevereiro
deste ano. e o campeonato paulista pelo São Paulo, em julho.

Foi um ano de rápidas transformações para Raimundo
Nonato Tavares da Silva, o Bobó, baiano de Senhor do
Bonfim. Ele chegou ao Morumbi em abril, cercado de des-
confiança, especialmente por causa da soma que o clube
aplicou na sua contratação: NCzS 800 mil. Em São Paulo,
que tem o maior número de nordestinos fora do Nordeste,
Bobojiüo escapou ao choque reservado aos migrantes: a
saudade de casa, da comida, das raízes culturais, e o susto
com % cidade grande. Também teve que se adaptar aos
companheiros, ao estilo de futebol e às cobranças.

Os tempos ruins, porém, são coisa do passado, especial-
mente no que se refere aos seus companheiros de time —
"hoje, somos amigos" — até as cobranças iniciais da torcida
também são vistas com maior compreensão. "Cheguei num
momento díficil, quando o time passava por uma mudança de
técnico e jogadores. A torcida cobrava, mas me apoiava."

Bobó, hoje, é um jogador moderno. Ele diz que no São
Paulo aprendeu a marcar e jogar mais para o time e acha que
tem lugar na seleção. "Nosso time tem seis ou sete jogadores
de nívçl de seleção e, se formos campeões, pelo menos uns
quatro podem ter chance."

Como o São Paulo, Bobó está acostumado a vencer fora
de casa. Na final do Bahia contra o Inter-RS, a vantagem era
do time gaúcho, mas o Bahia ganhou a primeira partida, em
Salvador, e empatou no Sul. Ele diz que São Paulo e Vasco
são as equipes mais técnicas do campeonato, porém, prevê
que o titulo será decidido por outro aspecto. "Nessa hora o
que vale é a garra."

Almlr Veiga — 01/08/74
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Os campedes Andrada, Miguel, Alcir, Fidelis, Moises e Alfinete (de pej;
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Um 
presente

dos deuses

Em 
1988, terminada a fase de classificação, o

Vasco era o melhor time do campeonato, com
oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado,
o Internacional. 0 time de craques, comandado por
Geovani, tinha ainda Acácio, Mazinho, Bismarck,
Roberto Dinamite, mas foi eliminado nas quar-
tas-de-final. O Vasco chega, de novo, às finais do
Campeonato Brasileiro de 1990. Uma coisa não mu-
dou — o Vasco é o melhor da competição, com um
escasso ponto de vantagem. Outra mudou — não há
mais quartas-dc-final e os vascaínos precisam vencer
apenas mais uma partida para que o melhor time seja
finalmente campeão brasileiro.

As comparações servem para mostrar que quanto
mais simples a disputa, mais ela premia os melhores.
Na final de 1989, o Vasco vai enfrentar o São Paulo,
apesar do segundo colocado por pontos corridos ter
sido o Cruzeiro (empataria em pontos, mas venceria
os paulistas no número de vitórias), que caiu no
mesmo grupo do clube carioca. Não há dúvida que
Vasco e São Paulo são os melhores times do
Brasil, basta olhar as duas escalações. Os deuses do
futebol podiam ter resolvido punir o futebol brasilei-
ro. Puni-lo pela bagunça promovida pelos dirigen-
tes, pela covardia tática dos treinadores. Preferiram,
porém, inspirar Bebeto, Cláudio Adão e Edivaldo
para colocar os melhores na final e dar mais
uma chance a todos.

Não seria triste ver na final do campeonato equi-
pes como Palmeiras e Botafogo, que só atacam por
obrigação? Quando podem empatar, metem-se em
ferozes retrancas, armam-se da maneira mais covar-
de e são incompetentes até para contra-atacar, como
não poderiam deixar de ser times onde a responsabi-
lidade de lançar está entregue a jogadores como Elzo,
Bandeira, Luisinho e Carlos Alberto. Os deuses
do futebol castigaram os dois, pois o Cruzeiro já
tinha sido castigado pela incompetência do futebol
no país e no continente que obrigou os mineiros a
jogarem a Supercopa e o Brasileiro ao mesmo tempo.
O Cruzeiro preferiu a Supercopa, onde achava que
ganharia mais dinheiro do que na competição nacio-
nal e mais do que no falido campeonato estadual de
Minas. Perdeu a Supercopa e, apesar da arrancada fi-
nal, não conseguiu passar o Vasco. E se tivesse se
dedicado só ao Brasileiro? E se Adão não tivesse
tirado do fundo do baú a velha categoria? E se o
chute de Edivaldo, que classificou o São Paulo, não
entrasse?

O se, porém, não conta e temos Vasco e São
Paulo na final. Devem ter sido os deuses, porque os
dois times também esbanjaram equívocos duran-
te o campeonato. Mas as preces dos amantes do
futebol foram atendidas. Na decisão, vamos ver o
talento de Ricardo Rocha, Flávio, Rai, Bobó, Edi-
valdo, Acácio. Mazinho, Bismarck, Boiadeiro e Be-
beto. Vamos ver dois times que jogam para frente e.
quando se defendem, usam mesmo o contra-a-
taque. O Vasco fez 26 gols no campeonato; o São
Paulo, 25. Só ficaram atrás do Náutico, que marcou
27, mas levou 34. Vamos agradecer aos deuses a
final. Vamos pedir que eles iluminem os dirigentes no
caminho das competições mais simples. E que eles
preservem o Náutico, pois bom seria se os times
brasileiros — grandes c pequenos — fizessem a op-
çào preferencial pelo ataque.

Oscar Valporto

Esportes

como vai

2a Edição ?

jogar

;:4

Os campeões Andrada, Miguel, Alcir, Fidélis, Moisés e Alfinete (de pé);
Jorginho Carvoeiro, Zanata, Ademir, Roberto e Luis Carlos

E por falar em saudade..

Vasco repete o uniforme prelo 
de 74

Um time oposto ao

atual deu ao clube

o título brasileiro

M<iir Pena Neto

O 
Vasco entra em campo para a
decisão do Campeonato Brasi-

leiro. no próximo sábado, contra o São
Paulo, com camisas e calções pretos,
exatamente o mesmo uniforme utiliza-
do na noite de 1 de agosto de 1974, no
Maracanã, quando derrotou o Cruzei-
ro por 2 a 1 e conquistou seu primeiro
título nacional.

O protagonista daquela conquista
será o único que não poderá torcer
novamente pelo Vasco. Jorginho Car-
voeiro, autor do gol da vitória, morreu
de câncer, aos 23 anos, pouco antes do
terceiro aniversário do mais importan-
te titulo do clube. Carvoeiro foi o sim-
bolo de um time de operários, que
contrasta com o atual grupo de estrelas
do Vasco. Os craques, estavam no ad-
versário. O Cruzeiro, um dos melhores
times brasileiros na época, contava
com Nelinho. Píazza. Zé Carlos, Dir-
ceu Lopes e Palhinha, mas a aplicação
do Vasco naquela final só permitiu aos

mineiros dois chutes a gol durante toda
a partida.

Mas se faltavam ao Vasco talentos
excepcionais, sobrava garra em todos
os jogadores, como ressalta o ex-apoia-
dor Alcir, 42 anos, atualmente assisten-
te técnico de Nelsínho: "Sabíamos que
a equipe do Cruzeiro era das melhores
do país e da América Latina. Houve
uma união muito grande de nossa par-
te para superar a técnica com vontade.
Não podíamos permitir ao Cruzeiro
tocar na bola."

A tática deu certo e contando com a
sorte dos campeões — o goleiro Vítor
foi dar um chutão e a bola acabou nos
pés de Jorginho Carvoeiro — o Vasco
levou a taça para São Januário. "Foi o
primeiro título brasileiro conquistado
por um clube carioca", destaca Alcir.

O ponta esquerda Luis Carlos,
atualmente advogado da Suderj, consi-
dera aquele titulo o mais importante de
sua carreira, e aconselha aos atuais
jogadores do Vasco a mesma determi-
nação vista cm 74. "O time atual tem
que ter a garra daquele, que não era
tão brilhante e superou o melhor time
do Brasil na época."

Roberto Dinamite, 35 anos, titular
da Portuguesa de Desportos e durante
muito tempo a própria personificação

do Vasco, era um estreante na época e
o título brasileiro teve vários significa-
dos em sua carreira. "Para mim foi um
tempo de euforia, de afirmação, e ini-
ciando a minha carreira não podia que-
rer mais que o titulo brasileiro, além de
acabar como artilheiro do campcona-
to", lembra.

O ex-zagueiro Miguel, 40 anos, re-
cém-chegado de uma experiência de
dois anos como técnico da seleção do
Kwail. também considera o atual time
do Vasco tecnicamente muito superior
ao de 74; mas inferior no que se refere
ao grupo em si. "Isso é explicável pelo
pouco tempo que este time tem. Os
jogadores mal se conhecem. Em 74,
nosso forte era o grupo, talvez até_ em
função das deficiências técnicas. Era-
mos tão unidos que naquela época era
difícil alguém ganhar do Vasco."

Da mais importante conquista da
história do Vasco também participa-
ram o goleiro argentino Andrada, hoje
dono de uma banca de jornais em Ro-
sário; Fidélis, técnico em São José dos
Campos; Moisés, técnico do Belenen-
ses; Alfinete, ex-assistente técnico do
Bangu; Zanata, técnico do Al Ahli, na
Arábia Saudita, e Ademir, que vive cm
Santos.

JORNAL DO BRASIL

hoje
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São Paulo define

SÃO PAULO — O técnico Carlos Alberto Silva deixou
para hoje, no Morumbi, o treino que vai acertar a for-
ma como o São Paulo vai enfrentar o Vasco, sabado, na
primeira partida das finais do Brasileiro. Ontem, o dia co-
meçoú com um trabalho técnico e, à tarde, houve um dispu-
tado e descontraído torneio de futivòlei, organizado pelo
preparador Bebeto, que terminou com a vitória do trio
formado por Edivaldo, Bobó e Nei, sobre Rai, Ronaldo e
Bernardo. Em todas as conversas, havia a certeza de que a
deicisão terá mesmo duas partidas. Ninguém admite uma
vitória do Vasco, que definiria antecipadamente o titulo.

O meia Rai previu um jogo muito diferente do 0 a 0
registrado a 29 de outubro, na estréia das duas equipes
na segunda fase do campeonato, no Maracanã. Naquele
joeo, nós também precisávamos da vitória, mas não tanto
como agora". Com tranqüilidade, Rai disse que o São Paulo
terá que ser muito mais ousado. "Vamos atacar, mas sem
fazer loucuras."

O fato do Vasco ter preferido fazer a primeira partida no
Morumbi recebeu diversas interpretações. Para Bobó, é
uma evidência de que o clube carioca respeita o São Paulo.
Para o técnico Carlos Alberto Silva, é apenas uma opção. "A
escolha era deles, a nós cabe apenas jogar e tentar reverter a
desvantagem."

O clima de decisão mudou a rotina no Morumbi e no
Centro de Treinamento, com o aumento do número de
josrnalistas em busca de informações e, também, com a
presença dos caçadores de autógrafos. Começaram tam-
bém a ser vendidos os ingressos, a preços de NCzS I20 para a
numerada superior, NCzS 70 para as numeradas inferiores,
NCzS 30 para as arquibancadas, e NCzS 15 para as gerais.

A questão do prêmio deve ser discutida antes da partida
de sábado. Mas os lideres dos jogadores (Nelsinho, Ricar-
do e Gilmar) dizem que isso não será problema, e defendem a
idéia de deixar a diretoria decidir a premiaçào.

Bobo, após 8 meses,

conquista a cidade
SÃO PAULO — A elegância de Bobó, decantada na

música Reconve.vo, do conterrâneo Caetano Veloso, conquis-
tou definitivamente a torcida do São Paulo, oito meses depois
de sua polêmica contratação. Se o time chegar ao título, ele
será o único jogador em campo,a comemorar, num mesmo
ano, o bicampeonato brasileiro. É o caminho natural de uma
escalada vencedora, que inclui o tricampeonato baiano — em
1986, 87 e 88 —, o título brasileiro com o Bahia em fevereiro
deste ano, e o campeonato paulista pelo São Paulo, em julho.

Foi' um ano de rápidas transformações para Raimundo
Nonato Tavares da Silva, o Bobó, baiano de Senhor do
Bonfim. Ele chegou ao Morumbi em abril, cercado de des-
confiança, especialmente por causa da soma que o clube
aplicou na sua contratação: NCzS 800 mil. Em São Paulo,
que tem o maior número de nordestinos fora do Nordeste,
Bobó não escapou ao choque reservado aos migrantes: a
saudacle de casa, da comida, das raizes culturais, e o susto
com a cidade grande. Também teve que se adaptar aos
companheiros, ao estilo de futebol e ás cobranças.

Os tempos ruins, porém, são coisa do passado, especial-
mente no que se refere aos seus companheiros de time —
"hoje. somos amigos" — até as cobranças iniciais da torcida
também são vistas com maior compreensão. "Cheguei num
momento difícil, quando o time passava por uma mudança de
técnico e jogadores. A torcida cobrava, mas me apoiava."

Bobó, hoje, é um jogador moderno. Ele diz que no São
Paulo aprendeu a marcar e jogar mais para o time e acha que
tem lugar na seleção. "Nosso time tem seis ou sete jogadores
de nível de seleção e, se formos campeões, pelo menos uns
quatro podem ter chance."

Como o São Paulo, Bobó está acostumado a vencer fora
de casa. Na final do Bahia contra o Inter-RS, a vantagem era
do time gaúcho, mas o Bahia ganhou a primeira partida, em
Salvador, e empatou no Sul. Ele diz que São Paulo e Vasco
são as equipes mais técnicas do campeonato, porém, prevê
que o título será decidido por outro aspecto. "Nessa hora o
que vale é a garra."

Emil decide continuar e Arquibancada Tabela

Botafogo quer reforçar

time com Fernando Cruz
Pela segunda vez neste ano, o vice-presidente de futebol

do Botafogo, Emil Pinheiro, reconsiderou sua decisão de
deixar o clube. Ontem, durante churrasco de confraternização
dos jogadores, Emil anunciou que ficará até o final de 1990,
faltando só uma reunião com o presidente Althemar Dutra
de Castilho. Se Althemar mantiver a palavra e dar a Emil
mais poder, afastando do futebol Roberto Dreux, Gui-
lherme Arinos e Luis Desiderati, o dirigente apresentará um
plano de reformulação do departamento de futebol do clube.

Nesse esquema, Emil controlará o dinheiro do clube no
futebol, incluindo contratos de publicidade e, com as TVs."Pretendo trazer profissionais das áreas de marketing e de
contabilidade, para que não digam que dirijo sozinho.
Não quero é interferências de pessoas com filosofia atrasa-
da."

Antes da chegada de Emil, as conversas dos jogadores
giravam em torno de transferências. A presença do diri-
gente mudou tudo. Jogadores como Milton Cruz e Donizete
já confirmaram que jogam o Estadual pelo alvinegro. Outro
que pfermanece é o técnico Edu. O atacante Fernando Cruz,
do Fluminense, será o próximo reforço do time.

O interesse de um clube italiano por Mauro Galvão,
divulgado domingo, foi confirmado ontem. O clube oferece
USS Ijriilhão — USS 100 mil agora e o restante em maio —
pelo passe, USS 300 mil ao jogador por 30 meses de
contrato, que receberia ainda 30% do valor do passe (USS
300 mil).

Flamengo — Os nomes já estão definidos, mas a
diretoria do Flamengo só irá anunciar os reforços para o
Campeonato Estadual após o Natal. A prioridade é a compra
do lateral-direito Paulo Roberto e do volante Carlos Al-
berto, ambos do Botafogo. Josimar deverá ser negociado, o
que renderá mais dinheiro para contratações. Os dirigentes
contam também com o faturamento nas vendas de Bebeto,
Aldaif. e Jorginho para montar o grande time pedido pelo
técnico_Valdir Espinoza.
Despedida — Zico aproveitou a ida á Itália — assistiu
ao sorteio da Copa do Mundo de 90 — para convidar
Maradona a participar da festa de sua despedida, em 6 de
fevereiro, no Maracanã. Também convidou os brasileiros
Careca e Alemão, além de outros astros intenacionais.
Fluminense — Mais um desencontro da diretoria
tricolor. O representante do clube na Federação, Hugo Mos-
ca, responsabiliza o presidente Fábio Egypto pela aprovação
da desfavorável tabela que o Fluminense terá no Campeonato
Estadual. O time enfrentará nas primeiras rodadas, Vasco,
América (em Três Rios), Flamengo, Itaperuna (em Itaperuna)
e Botafogo. Mosca, que representou o Fluminense no Conse-
lho Arbitrai, votou contra a seqüência de jogos, mas não
impôs sua vontade. Irritado, disse que Egypto ja tinha conhe-
cimento da tabela, mas nada fez para vetá-la. O presidente
chamou seu assessor de "mentiroso".
Cruzeiro — O meia-armador Róberson, de 24 anos,
revelado ano passado pelo Coritiba, e que estava, nos últimos
seis meses, no Como, da Itália, é o primeiro reforço do
Cruzeiro para a próxima temporada. A diretoria do Cruzeiro
ainda .não acertou a permanencia do técnico Ênio Andrade,
que pediu 60 dias para resolver problemas particulares.
Àmérica-MG — Amparado por um grande patrimò-
nio — um moderno centro de treinamento, três sedes so-
ciais e-vários imóveis —. o América-MG quer formar um
forte time para o próximo ano.

no Rio vai

custar 7 BTNs
O torcedor pode se preparar: o Con-

selho Arbitrai da Federação de Futc-
boi do Estado do Rio de Janeiro resol-
veu fixar em 7 BTNs (aproximadamente
NCzS 50, hoje) o preço da arquibancada
para os jogos do Campeonato Estadual
de 1990. A tabela, aprovada ontem, mar-
ca dois clássicos para a primeira rodada:
no sábado, dia 27 de janeiro, Botafogo e
América; no domingo, Vasco e Flumi-
nense.

O campeão da segunda divisão deste
ano (o América de Três Rios) estréia
contra o Americano (em Campos), en-
quanto o Campo Grande recebe o Fia-
mengo em sua volta á primeira divi-
são. O primeiro turno terá rodadas todas
as quartas e domingos e só será inter-
rompido no fim de semana do car-
naval.

O sistema de disputa será o mesmo
utilizado este ano: classificam-se para
a final os vencedores dos dois turnos e
o time que somar o maior número de
pontos em todo a competição. Se uma
mesma equipe vencer os dois turnos,
será declarada campeã.

27/1
Campo Grande X Flamengo
Amôrica X Botafogo
28/1
Itaperuna X Cabofriense
Bangu X Nova Cidade
Americano X América (TR)Fluminense X Vasco
31/1
América X Cabofriense
Amôrica (TR) X Fluminense
Campo Grande X Bangu
1/2
Nova Cidade X Vasco
Flamengo X Itaperuna
Botafogo X Americano
3/2
Botafogo X Bangu
4/2
América X Campo Grande
América (TR) X Cabofriense
Itaperuna X Nova Cidade
Americano X Vasco
Flamengo X Fluminense
7/2
Nova Cidade X Campo Grande
Itaperuna X Fluminense
Bangu X Americano
Cabofriense X Botafogo
Vasco X América (TR)8/2
Flamengo X América
10/2
Vasco X Itaperuna
11/aCampo Grande X América (TR)
Bangu X América
Flamengo X Cabofriense
Nova Cidade X Americano
Fluminense X Botafogo
14/2
América X Itaperuna

Fluminense X Nova Cidade
Bangu X Amôrica (TR)Botafogo X Campo Grande
Cabofriense X Vasco
Americano X Flamengo
17/2
Amôrica (TR) X Flamengo
18/2
Cabofriense X Bangu
Nova Cidade X América
Campo Grande X Fluminense
Itaperuna X Americano
Botafogo X Vasco
21/2
Fluminense X Cabofriense
Itaperuna X Bangu
Botafogo X América (TR)Flamengo X Nova Cidade
Americano X Campo Grande
Amôrica X Vasco
3/3
Bangu X Fluminense
Nova Cidade X Botafogo
4/3
América (TR) X Itaperuna
Cabofriense X Campo Grande
Americano X América
Vasco X Flamengo
7/3
América (TR) X América
Cabofriense X Nova Cidade
Vasco X Campo Grande
Fluminense X Americano
Itaperuna X Botafogo
Bangu X Flamengo
10/3
Campo Grande X itaperuna
Cabofriense X Americano
Nova Cidade X Amôrica (TR)Vasco X Bangu
Fluminense X América
Flamengo X Botafogo

Placar JB

FUTEBOL
Campeonato Brasileiro — 2* Dl-
viste
Bragantlno* 0x0 Remo (4x1 nos
pênaltis)
São José* 1 x 1 Catuense
* Classificados para a 1* Divisão
Amistoso
Espanha 2 x 1 Suíça
Inglaterra 2 x 1 Iugoslávia
Campeonato Holandês
Gronlgen 5 x 0 Twente
Copa da Holanda
Haarlem 0x3 Vitesse
Spakenburg 0x4 Feyenoord
Achllles' 94 0 x 2 Volendam
Elndhoven (2* dlv.) 0x4 A)ax
Venray 1x4 Roda
Copa da Alemanha Oddsntal
Elntracht Brunswick 3x2 Osnabrueck

Rainha Cup
(Guarujà, SP)
Oitavas-de-flnal
Cristina Tessl (Arg) 7/6 (7/3) e 6/4
Luclana Telia (Bra)Maureen Drake (Can) 1/6, 7/5 e 6/4
Sabrina Glusto (Bra)Patrícia Tarabini (Arg) 6/4 e 7/6
(7/3) Maria Ekstrand (Sue)
Federica Haumuller (Arg) 6/0, 1/6 e
7/5 Petra Thoren (Fin)Renata Baranski (Pol) 1/6, 6/2 e 6/1

Sofle Alblnus (Din)
Hellas Ter Rlet (Hol) 6/3 e 7/5 Beate
Reinstadler (Aus)

BASQUETE
Campeonato Brasileiro MascuM-
no
(Seletiva)
Minas Tènls 85 x 71 Corlntlans-RS
Campeonato dos 1UA
Atlanta 102 x 94 San Antonlo Spurs
Indiana 113 x 112 Minnesota
LA Lakers 103 x 89 Charlotte Hornets
New Jersey Nets 97 x 82 Phlladelphia
Chicago Bulls 105 x 97 Dallas
Houston Rockets 105 x 83 Phoenlx Suns
Milwaukee Bucks 106 x 103 Orlando
?etroit 121 x 108 Denver Nuggets
Portland 99 x 92 LA Cllppers
Golden State 118 x 103 Sacramento

NATAÇÃO
Campeonato Brasileiro Juvenil
Terceira etapa
400m, livre, fem., juvenil A
1. Viviane Motti (Olímpico)
4m27s99
400m. livre, fem.. Juvenil B
I.MIrlam Artur (Golfinho)
4m33s60
400m, livre, masc., juvenil A
1. Heraldo Araújo (Olímpico)
4m11s04
400m. livre, masc , juvenil B
1. Crlstlano Mlchelena (Curltlbano)4m02s36

100m, costas, fem., juvenil A
1. Fablola Mollna (A.E.S.J.)
1m08s20
100m, costas, (em., juvenil B
1. Cristiane Santos (Golfinho)
1m04s87 *
100m, costas, masc.. juvenil A
1. Leonardo Gomes (Curltlbano)
1m00s54
100m, costas, masc., juvenil B
1. Teâfllo Ferreira (M.T.C.)
59326
100m, peito, tem., juvenil A
1. Tatlana Vano (Pinheiros)
1m17s21
100m, peito, fem., juvenil B
1. Míriam Stone Gomes (M.T.C.)
1m1Bs53
100m, peito, masc., juvenil A
1. Oscar Gcidoi (Pinheiros)
1m09s42
100m, peito, masc., juvenil B
1. Jaime Mitropoulos (Guanabara)
1m07s57
4 x 200m, livre, fem., juvenil A
1. Minas T.C. — 8m56s01
4 x 200m, livre, fem.. juvenil B
1. Palnelras — 8m49m06
4 x 200m, livre. masc.. juvenil A
1. Fluminense — 8m16s16
4 x 200m. livre, masc., juvenil B
1. Pinheiros — 7m52s48
? Recorde Sul-Americano

Atlético-PR oferece
6bicho9 

a Sport para

fugir do rebaixamento

CURITIBA - Os jogadores do Atlético Paranaense ""
decidiram abrir mão do bicho que receberiam da diretoria
por uma vitória, hoje à noite, no jogo contra o Guarani, e
repassar a quantia oferecida para a equipe do Sport. de
Recife. A única chance de o Atlético escapar ao rebaixa-
mento é vencer ao time de Campinas, no Pinheirão, e torcer .<>
por uma derrota do Vitória para o Sport.

Das cinco equipes que iniciaram a disputa do torneio da
morte, o Bahia já conseguiu uma das duas vagas para
permanecer na primeira divisão em 1990. Sport e Guarani
já estão eliminados. Atlético Paranaense e Vitória disputam
a fuga ao rebaixamento, com vantagem para o campeão
baiano: enquanto o rubro-negro da Bahia precisa do empa-
te para fazer companhia ao Bahia (tem nove pontos, com
quatro vitórias), o Atlético pode ficar fora mesmo vencendo
(está com oito pontos e apenas uma vitória).

Como são poucas as chances de classificação, os torce-
dores do Atlético não devem ajudar muito a seu time no
jogo de hoje. A própria diretoria do clube não espera um
grande público. Apesar de ser o único invicto entre os cinco
participantes do torneio da morte, o time paranaense só
conseguiu uma vitória, empatando os outros seis jogos -
daí a desvantagem para o desempate.

Silas volta a treinar

no Sporting e fim do

impasse está próximo
Norma Couri

LISBOA — Oito horas depois de pisar o Aeroporto de
Lisboa, o apoiador Silas fez seu primeiro treino no Spor-
ting, num campo castigado pelas chuvas e num clima de
emoção e euforia. Ele desembarcou com a mulher Elia-
ne, muita bagagem e a chave da casa lisboeta no bolso,
indicando que a guerra entre o empresário do jogador,
o uruguaio Juan Figer, e o presidente do Sporting, Souza
Cintra, parece ter chegado ao fim.

O fim dos conflitos entre o empresário e o dirigente
começaram num almoço, caracterizado pelo tom ameno
das conversas e clima cordial. O motivo de tantos problemas,
que deixaram Silas afastado vários meses dos campos —
atuava apenas pela seleção brasileira — foi o não pagamento
das luvas, férias, parte do passe e salários do ano passado.
Isso beira os USS 500 mil."Vim porque recebi garantias e estou disposto a ficar no *"
Sporting", afirmou Silas. O jogador foi objetivo. "Se não
receber o que eles me devem, acerto com outro clube aqui em
Portugal, desde que este assuma a divida."

Sentados lado a lado, Figer e Cintra não conversavam
diretamente c custaram a se decidir sobre quem falaria a
respeito do caso. As confusas declarações foram dadas quase
ao mesmo tempo. "O acordo está acordado, mas não assina- ¦
do. E depois, de seguro não há nada na vida", disse o
presidente do Sporting. No final da tarde, após o treino. Silas
ainda não tinha assinado o contrato, que terá os mesmos
termos do anterior, com salários de USS 21 nnl mensais. Ele
pretende ficar até junho de 1991



Vasco 
já 

vive alegria da conquista do título
n Vocpo i«i PrtmomftM fi r>r*cciKi1i/-i»i_ n _i'  i . •• • , GlJStSVO Mirsndâ0 Vasco já comemora a possibilida

de de reconquistar o título brasileiro,
longe de sua sala de troféus há 15 anos,
a 48 horas da decisão do campeonato,
contra o São Paulo. O clima era de
festa, ontem, em frente ao portão prin-
cipal de São Januário. À medida que
chegavam para o treinamento da tarde,
jogadores eram carregados em triunfo,
ao som do hino do clube, fogos de
artificio e gritos ufanistas. Uma movi-
mentação que assustou o equatoriano
Quiiioncz, que saiu em disparada ao
notar a aproximação dos fãs. "O 

que é
isso? Me larga que eu preciso traba-
lhar", pediu o zagueiro, que quase teve
sua camisa rasgada.

Bebeto também não escapou do as-
sédio. Preferiu, no entanto, agir de for-
ma diferente da de Quinonez. Rendeu-
se aos fatos, e aceitou entrar no clube
carregado pelos torcedores. "Nessa al-
tura do campeonato, todo apoio é váli-
do." Por sinal, os dois gols do centroa-
vante ajudaram a consolidar sua
imagem de novo líder dos vascaínos."Não temos mais camisa nove. Estoque
acabado", dizia o vendedor da butique
do Vasco — foram vendidas 200, ao
preço de NCz$ 240,00.

O clima é de vitória, entusiasmo e
um otimismo até exagerado. "Seremos
campeões, com o PT (Partido dos Tra-
balhadores)", gritava Amâncio César,
chefe de uma torcida organizada. Os
dirigentes, sem alarde, programam um
amistoso comemorativo para quarta-
feira, possivelmente com um time por-
tuguês, que entregaria as faixas de cam-
peão. "Quem não for a São Paulo, tam-
bém poderá comemorar", disse Eurico
Miranda.

A venda de passagens para os ôni-
bus, que formarão caravana até São
Paulo, anda acima das expectativas.
Ontem á noite, os 50 veiculos, cedidos
pela diretoria, já estavam lotados. "Já
solicitamos nova frota. A previsão é de
colocar uma centena de ônibus na Via
Dutra", avisou Ely Mendes, da Força
Jovem. Na história dos jogos do Vasco
na capital paulista, sera, sem nenhum
exagero, a vez cm que mais torcedores
do clube carioca ocuparão as arquiban-
cadas do Morumbi. "Nosso efetivo de-
ve ser de 15 mil torcedores no sábado",
disse Amâncio César. Bismarck incenti-
va a torcida. "É bom ir mais gente,
porque o titulo será ganho lá."

Visita de Roberto emociona
Como se acostumou a fazer em sua

carreira, ele entrou no gramado de São
Januário com o treino já iniciado. Desta
vez, entretanto, não estava atrasado. Ro-
berto Dinamite apareceu ontem no clube
para uma visita que emocionou a todos.
Ao time, transmitiu confiança na con-
quista do titulo. A torcida vascaina, dei-
xou um alento. "Estou aberto a propos-
tas e não descarto a possibilidade de
voltar."

Cabelos pintados na cor caju, ele
abraçou um a um. Nelsinho foi o pri-
meiro, depois Bismarck. Alcir, seu com-
panheiro na conquista do Campeonato
Nacional de 74 c o roupeiro Severino,
um dos mais inconformados com a
transferência de Roberto para a Por-
tuguesa. Nas palavras, a confiança na
vitória do Vasco. "Vim aqui como tor-
cedor, minha força é desnecessária. O
Vasco é muito forte e tem tudo para
ser campeão". Foi um dia de visitas
em São Januário. Pouco antes de Ro-

berto, apareceu Ademir Meneses, go-
leador nas décadas de 40 e 50.

Acos/umado ao futebol paulista, Ro-
berto deu algumas dicas sobre a equipe
do São Paulo. "È um grande time, cujo
ponto forte está no meio campo c ata-
que". Para a primeira partida, marca-
da para o Morumbi, o veterano arti-
lheiro acha que o melhor será esperar
um pouco pelo adversário. "Eles preci-
sam vencer em casa e por isso é melhor
não arriscar muito."

As marcas que Roberto deixou em
São Januário são tão profundas que,
por alguns instantes, o clube esqueceu
a decisão. Todos queriam saber do fu-
turo de Dinamite. A única certeza é
que tão cedo ele não vai deixar de fazer
gols. O compromisso com a Portugue-
sa se encerra dia 31, quando então ele
começará a estudar propostas. Há um
acordo para voltar ao Vasco c ficar até
fevereiro, mas a idéia é um pouco dife-
rente. "Posso até voltar a jogar aqui,
mas quero estar livre para definir meu
destino." Roberto se reencontrou com velhos companheiros e incentivou Bebeto

Luís Carlos sofre

terção e é dúvida
A contagiante euforia dos torcedores em São Ja-

nuário não diminuiu nem mesmo diante de duas más
noticias: a torção do tornozelo direito de Luís Carlos
no treino da tarde e a decisão de Tita de se vetar para
o jogo de sábado. Quem ficou em situação embaraço-
sa foi o técnico Nelsinho, que deixou Cássio de
sobreaviso e já descartou Tita. A tendência, no entan-
to, é Luis Carlos se recuperar, segundo o médico
Clóvis Munhoz. "A 

princípio é uma torção de pri-
meiro grau, fácil de recuperar. Mas é melhor esperar
até amanhã (hoje)."

Apos o treino técnico pela manhã, Tita procurou o
médico Clóvis Munhoz e confessou que não se sente
bem fisicamente, sinal de que a contratura muscular
que teve contra o Coríntians, há duas semanas, ainda
o incomoda. "Acho melhor ficar de fora. Não quero
atrapalhar ninguém". A conversa entre o jogador e o
médico não durou mais do que 10 minutos. Nelsinho
e o preparador físico Ademar Braga, que estavam
juntos, também aceitaram os seus argumentos. "Pre-
firo não criar expectativas falsas", optando por se
preparar para o segundo jogo.

Jogadores têm fé na

pontaria de Bebeto
O pernambucano Zé do Carmo acabara de encerrar sua

participação no treinamento, quando, abraçado ao filho Bre-
no, de quatro anos, apontou na direção de Bebeto. "Meu
garoto, é aquele santo que vai garantir a nossa ceia de Natal".
A brincadeira do cabeça-de-área transmite a noção exata da
esperança que os jogadores do Vasco têm em relação ao
ex-centroavante do Flamengo na decisão com o São Paulo."Ele é o Rei das decisões. Sc nós evitarmos atrás, ele garantena frente", assegurou o zagueiro Marco Aurélio.

Bebeto foi bicampeão brasileiro pelo Flamengo. Em 83,
como reserva de Baltazar. Em 87, no papel de artilheiro
do time — na reta final, marcou gols em todos os jogos,
inclusive na decisão com o Internacional, no Maracanã (1 a
0). Um currículo capaz de entusiasmar o mais frio dos
vascaínos nessa semana decisiva. "Ele é infalível. Na hora
fatal, não deixa furo", elogia Mazinho. Mesma opinião de
Andrade, seu ex-companheiro de Gávea. "Ele foi criti-
cado desde que chegou. Quando a coisa apertou, ele é quedecidiu contra o Inter.

Mais Vasco na página 27
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PARA ESTE NATAL

COMPRESSOR PORTÁTIL JETMASTER
c/ pistola, bico de encher
pneus, calibrador e mangueira

MAQUINA P/ CORTAR
GRAMA 1 /? HP

c :eco!heflor

1.700.

1.200,

^3jK\

^\\\

3.100,

moto esmeril

/^890.

K ^

Akfj

tíJãfí turbo 0T
ASPIRADOR P/PÓ E ÁGUA

1.700,

MOENDA DE CANA
c/ motor 3,5 HP - GASOLINA
VENCEDORA/PASIANI

GERADOR CORUJINHA 180ÒW

13.000,

Rei. 722
d motor

Re!. 240
s/ motor

7.400,

3.100,s/ motor

SIIIOFERTÃO: OFICINAS -BORRACH ARI AS- SERRALHERI AS
MACACO JACARÉ POTENTE
1,5 TON.

3.650,

*/
fti| jj i 11 I JJH

ASCHULZ WETZEL

COMPRESSOR
2 6/ 60 litros c/ motor 1/2 HP
COMPRESSOR
5 2/130 i.tros C/motor I HP
COMPRESSOR
10/200 litros c/ motor 2 HP

5.000,

8.430,

9.080, 7.200,

3.900,

5.800,

Preços para pagamentos a vista

ftr

SERRA PARA FERRO
C/ motor 3 HP

3.900,

CARREGADOR PARA CARREGADOR PARA
1 BATERIA 2 BATERIAS 12 AMP.

füRADEiRA
C/BANCADA 5-8
(/'HOtOf

PISTOLA DE PONTO
P / MOTORES

600, 1.300, 620,

1 MÁQUINAS RARA MADEIRA

ROCCO

^grL\

DESENGR0SS0 400 n

FURADEIRA 16 mm

DESENGROSSO
600 mm

15.800,

39.000,

51.500,

liS
f L 

*XW-JtiTE
^ 

3.300,

yjf schulz

3'900,

TUPIA -1000 mm

Sábados de 09 as 13 h. 24.500,

SERRA FITA
600 mm

22.600,
800 mm

29.000, máquinas e ferramwitag

TRANSFORMADOR
300 AMP. c / aces.

7.600,
"RETIFICADOR 

250 AMR
c / aces.

12.770,

RETIFICADOR 350 AMP
c/ aces

17.510,

Rua Bonfim.372 - Sáo Crlitóvâo - Rio d» Janplro -Tal.; PABX (021) 980-9322 -Telex: (021) 37129

MOTO USAM

SUPBNUOnZADA

+13*=
.MOTO

OKm.

Aproveite seu 13.° e a supervalorizaçáo da sua moto usada e troque por uma Honda
nova na Mesbla Motos. Confira na tabela abaixo.

^io^~ 86 I 87 I 88 89

CG 125 21.000, 23.000. 25.000, 27.000,
XLS 125 22.500, 25.000, 27.000, —
DUTY 125 25.500, ~ 27.500, 30.000,
XLX 250 39.800, 35.000, 42.000, 50.000,
XLX 350 46.000, " 51.000, 60.900,
CB 450 46.000, 48.900, 55.000, 65.000,
CBX750 150.000, 140.000, 160.000, 175.000,

Rua das Marrecas, 24 ¦ Tel.: 297-7720
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JORNAL DO BRASIL;

Nio pode ser vendido separadamente

DER vistoria

o 
'Minhocão'

¦I O presidente do Departa-
mesto de Estradas de Ro-

dagem (DER), Mário Rozenc-
w*]g, informou que nenhum
problema foi contatado peto»
técnicos que fizeram vistoria,
segunda e terça-feira, naa colo-
nas de sostentaçio do conjimto
habitacional Sio Vkente, co-
idwddo por Minhocão, na Gá*
vea, sob o qual passam a Auto-
Estrada Lago*—Barra. Na se-
mana passada, os moradores do
conjunto demmciaram que exis»
tiam fendas nos pilares, devi-
do i trepidação provocada pe-
tos veículos.

Olho da Rua
Terça-feira, às 1 lh30, o Chcvette,

chapa branca XV—1817, estacionou
na esquina da Rua Constante Ramos
com a Avenida Atlântica, em Copa-
cabana. Dele desceram duas senhoras
e um homem, para fazer compras na
Dimpus e na Nuance Modas.

A quadrilha especializada em rou-
bar automóveis cm estacionamentos
de supermercados da Barra da Tijuca
(Zona Sul) estreou no Pais Mendonça,
inaugurado no sábado. Na noite de ter-
ça-feira, quando voltava de suas com-
pras natalinas, a contadora Ana Maria
Borges não encontrou mais seu Parati
cinza, ano 88, placa do Rio de Janeiro,
WK—5646, que estava no estaciona-
mento.

A Fundação Leão XIII assinou
convênio com a OAB. oferecendo es-
tágio remunerado a formandos cm
advocacia, para trabalho nos centros
sociais das comunidades carentes.

A Comlurb instala hoje 247 latas
de lixo nos calçadões de Ipanema e Lc-
blon.

O Centro Comunitário Alegria
das Crianças, na favela da Rocinha
(Zona Sul), ganha hoje uma oficina
de eletricistas e outra para formar
reparadores de eletrodomésticos. O
patrocínio é da Ame-Rio e vai benefi-
ciar os jovens da comunidade.

O Comitê Suprapartidário da Zo-
na Norte de Apoio a Lula promove
hoje uma chopada com samba e políti-
ca. Será a partir das 20h, na quadra da
Escola de Samba Unidos de Vila Isa-
bel, na Rua Maxwell, 174.

Vinte crianças sorteadas na pro-
moção Tomar lancltc com Papai Noel,
do Barrashopping, vão estar dias 18 e
20 no ,La Mole, que fez um menu
especial para a criançada e para Pa-
pai Noel.

A Praça Antônio José de Almeida,
na Penha Circular (Zona Norte), está
se transformando em vazadouro de li-
xo, depois que a Comlurb colocou, há
cerca de uma semana, uma placa
orientando a população para ali depo-
sitar lixo.

Queixas do Povo
Os moradores de Santa Teresa

(Centro) estão há 8 dias sem água e
protestam contra a Cedae, que, ape-
sar de solicitada diariamente, ainda
não tomou providências.
A Cedae informou que o problema de
abastecimento de água em Santa Te-
resa é conseqüência de defeito na Ele-
vatória de Guaicurus e está fazendo o
possível para superá-lo através de ma-
nobras, que consiste no revezamento
de prioridade nas ruas do bairro. Essa
alternativa é provisória, até a norma-
lização dos serviços da companhia.

Paulo Sérgio de Oliveira, da Tiju-
ca (Zona Norte), pede que a turma de
conservação da Fundação Parques e
Jardins recoloque a mesa de concreto
da pracinha da Rua Padre Elias Go-
rayeb, que caiu, quase atingindo uma
criança, e replante uma árvore que foi
arrancada da praça.
A Fundação Parques e Jardins prome-
teu plantar uma nova árvore na praça
nos próximos dias. Quanto à mesa, a
Fundação lamentou o fato e garantiu
recolocar outra. Antes, porém, vai fa-
zer uma vistoria para saber a causa do
acidente.

Aldacir Fonseca de Sousa, da
Glória (Zona Sul), reclama da má
iluminação do Largo da Glória e da
Rua Taylor.
A Comissão Municipal de Energia ex-
plicou que o Largo da Glória é uma
área tombada pelo Patrimônio Histó-
rico, portanto, para se substituir os
postes antigos é necessária autoriza-
çâo especial da Prefeitura. Quanto à
Rua Taylor, já existe projeto para am-
pliar sua iluminação.

Cidade

Um tira moderno

Israel Tabak

Delegado Álvaro Luís quer mudar imagem de policial

¦ No dia 9 de dezembro de 1899, o
JORNAL DO BRASIL publicou a
seguinte queixa: "Escreve-nos o dr.
Henrique de Almeida, residente no
Engenho Novo, contando-nos que,
tendo esquecido no bond de chapa n.
70 da Companhia Carris Urbanos
uma mala contendo valores na im-
portancia de 10.000 S, teve o prazer
de ser procurado na estação Central
pelo sr. Eduardo Tarante, que lha
restituio, não querendo receber grati-
ficaçào alguma por esse serviço."

Falcon era o seu apelido, nos primei-
ros tempos de polícia. Como o personagem
que fascinou muitos garotos, ele exibia múlti-
pias qualidades: atirador de elite, campeão de
jiu-jitsu, especialista em sobrevivência na sei-
va, piloto de helicóptero e perito em des-
monte de explosivos, entre outras habilita-
ções. Hoje, aos 44 anos, o delegado Álvaro
Luís Pinto e Souza, que investiga o assassina-
to de José Carlos Nogueira Diniz Filho, tem
a imagem de um policial moderno, investiga-
dor arguto e capaz de conduzir um interro-
gatório sem violência.

Se hoje essa é a face que sobressai no
homem que apura o caso Diniz, em 1982
o delegado também foi notícia dos jor-
nais, mas com uma imagem oposta: foi
condenado a um ano e seis meses de prisão
pelo juiz Eduardo Mayr, por ter torturado
três empregados doméstjcos acusados de rou-
bo de jóias do patrão. Álvaro negou as acu-
sações e foi posteriormente absolvido, em
instância superior

O currículo de Falcon é extenso: en-
trou na polícia através de concurso, no
inicio da década de 70 c fez todos os
cursos de especialização interna, além de se
diplomar no FBI, em investigação criminal, c
na DEA (Drug Enforcement Administration.
a agência norte-americana de combate às
drogas). Promovido a comissário e a delega-
do, foi coordenador de operações aéreas da
Secretaria de Policia Civil e participou de
salvamentos em incêndios. O secretário Hélio
Saboya o descobriu quando Álvaro Luis diri-
gia o Departamento de Polícia da Baixada:

Renovação — Saboya conta: "Eu que-
ria renovar a polícia e, por indicação do meu
filho, convidei um amigo seu, o jovem deteti-
ve Jorge Lourenço, para ser meu assessor.
Mas o Jorge, um ótimo policial, disse que
teria de consultar antes o seu chefe. Fiquei
curioso para saber quem era esse chefe
com tanta ascendência sobre o rapaz. Foi
assim que conheci o Álvaro e algum tempo
depois o convidei para dirigir o Departamen-
to de Polícia Especializada".

Foi Saboya quem sugeriu a Álvaro Luís
que se apresentasse como um simples policial
para dar segurança a Jacqueline Nogueira
Diniz, que dizia se sentir ameaçada e despro-
tegida, logo após a morte de Diniz, segundo
relato do seu advogado. O delegado ga-
nhou a confiança de Jacqueline e, pouco
depois, chegou à casa de seu namorado, Pau-
lo Sérgio Mollo Fonseca, onde descobriu
carros roubados. "Ele é inteligente, conquista
a confiança dos interrogados, se envolve
com eles. Não é de fazer vôo cego, de
apelar para a intimidação ou a violência
física, embora seja enérgico, sem excessos,
quando é necessário", diz Saboya.

Filho do general reformado Pinto e Sou-
za, que integrou a FEB (Força Expedicioná-
ria Brasileira), o delegado conta ter passado a
infância no quartel. 

"Se eu não fosse policial,
certamente seria militar", diz ele. Foi no
quartel que aprendeu equitação, mais uma de
suas habilidades. Na carreira policial, sempre
gostou da rua: "Nunca fui um comissário ou
delegado trancado em gabinete, esperando a
notícia da investigação."

Equipe — Na rua, quase morreu, atingi-
do por um tiro de um bandido, surpreendido
pelo policial quando tentava render os ocu-
pantes de um carro. Comandou a equipe que
acabou matando Sérgio de Sousa Lima, o
Pitoco, um dos maiores traficantes de tóxicos
da cidade. Bem relacionado na Polícia Fede-
ral, foi o elemento-chave da Polícia Civil nas
operações Mosaico 1 e 2 e Carro Batido,
contra quadrilhas de traficantes de tóxicos, e
também na Operação Marselha, contra o cri-
me organizado no eixo Rio—Espírito Santo.

Apesar de aparecer cada vez mais nos
jornais, Álvaro Luís assegura que odeia es-
trelismo. "Polícia é trabalho de equipe, e
equipe bem treinada. Um bom agente precisa
se especializar cada vez mais, conhecer técni-
cas, além das tendências e comportamentos
do meio em que vive. Agora mesmo a
cidade está cheia de estrangeiros, gente apa-
rentemente acima de qualquer suspeita, fina e
educada, mas altamente envolvida com o
tráfico de tóxicos. Um bom policial precisa
conhecer a fundo esses fatos", afirma o dele-
gado.

Para Álvaro Luís, grande parte dos deteti-
ves da cidade deveria seguir o exemplo dos
jornalistas. 

"A 
gente quase não vê policiais

preocupados em anotar, checar informações,
perguntar. Parece que se envergonham disso.
Querem já chegar com tudo mastigadinho, de
preferência usando informações de alcagüe-
tes, para só ter o trabalho de agarrar o
criminoso", comenta.

Solteirão, morando com os pais, Álvaro
Luís "não tem hora para nada. Está sempre
pronto para a próxima operação", diz o dele-
gado Paulo Patrício, seu colega na Academia
de Polícia. Por isso mesmo, em seu gabinete,
há um armário com estoque de roupas
para necessidades repentinas. Sobre sua pro-
fissão, Álvaro Luis tem uma opinião inflexí-
vel: "Um bom policial deve ser incorruptível,
bem pago e bem treinado. Não há outra
forma de mudarmos nossa imagem."

Caso Diniz na pág. 5

CASO DINIZ

Criar grupo

de elite é

nova missão

Criar um grupo de elite com
policiais especializados, para
acompanhar e reprimir a crês-
cente sofisticação do crime orga-
nizado. Essa é a nova missão
confiada ao delegado Álvaro
Luis Pinto e Souza pelo secreta-
rio Hélio Saboya, que pretende
reestruturar as delegacias espe-
cializadas e mantê-las sob um co-
mando único. O Dcic (Depar-
tamento Especial de
investigações Criminais) substi-
tuirá o DPE (Departamento de
Policia Especializada), dirigido

por Álvaro Luís, mas a mudança
irá muito além de uma mera tro-
ca de siglas, garante o delegado.

"A polícia moderna exige um
agente aprimorado tecnicamente
e que se especialize cm determi-
nadas áreas, para ajudar e orien-
tar o detetive das delegacias de
bairros. O Deic significará esse
embasamento, essa especializa-
ção cada, vez mais necessária",
afirma Álvaro Luís. Paralela-
mente a esse aprimoramento, "é
necessário afastar os maus poli-
ciais. O caso Diniz, com tantos
policiais envolvidos, não pode
se repetir. Isso desmoraliza a ins-
tituição", diz, enfático.

Para isso, o delegado certa-
mente contará com o "choque
dialético", expressão usada pelo
secretário Hélio Saboya, ao se
referir aos novos agentes forma-
dos pela Academia de Polícia.
Essa gente, 

"que vai mudar a
imagem do policial", segundo o
secretário, tem um papel impor-
tante no novo departamento.
"Apesar de tudo, a qualidade do
nosso policial tem melhorado,
Há pelo menos um esforço nesse
sentido", comenta Álvaro Luís,
que fará, no início do próximo
ano, mais um curso de especiali-
zação em investigações criminais,
dessa vez cm Israel.

A criação de três divisões —
uma anti-seqüestro, que usará
técnicas de rastreamento de liga-
ções telefônicas e detectores para
perseguição de veículos; uma de
repressão a entorpecentes; e ou-
tra de investigação de crimes
contra o patrimônio — são as
principais novidades do Deic. As
antigas Delegacias de Vigilância
e Capturas se transformariam em
delegacias de entorpecentes, vin-
culadas à nova divisão. Isso por-
que, segundo o delegado, é cada
vez maior a conexão de crimes
em geral com o tráfico de drogas.
A Delegacia de Vigilância e Cap-
turas-Polinter, em lugar do atual
policiamento ostensivo — de
competência da PM —, vai se
dedicar, de fato, à captura dos
milhares de criminosos procura-
dos no Rio e em outros estados.

A Divisão de Repressão a
Crimes contra o Patrimônio
aglutinará as atuais delegacias de
Roubos e Furtos de Automóveis,
Roubos e Furtos de Carga e De-
fraudações. Atuará em coorde-
nação com a Divisão de Repres-
são a Entorpecentes. "Hoje a
maioria dos assaltos, roubos de
cargas e furtos está ligada ao trá-
fico. A mercadoria é trocada por
cocaína, uma moeda hoje tão
forte quanto o dólar", explica
Álvaro Luís. (I.T.)
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Tempo Serviço

RIO/NITEROI
Parcialmente nublado, passando
a encoberto, com pancadas de
chuvas ocasionais. Ventos Sul,
fracos a moderados. Visibilidade
de boa a moderada. Temperatura
estável. Máxima c mínima de on-
tem: 34.5", cm Bangu e Santa
Cruz, c 22" no Aterro do Flamcn-
go.

Prcnmar05h06min/l.2
I6h30min/I.2

B.tua-marIJh31min 0.5
23h46min/ü.l

o SOL
Nascente: 06h0lmin
Ocaso: |yh33min

O centro de baixa pressão que se estende do Mato
Grosso do Sul ao Norte da Argentina influencia o
tempo no Sul do país, causando nebulosidade c
instabilidade. O Sudeste, sob o domínio da massa de
ar tropical, apresenta nebulosidade e pancadas de
chuva. No restante do país, também poderá ha-
ver chuvas em alguns estados do Norte, do Centro-
Oeste e no litoral do Nordeste.
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nuCheia Minguante
12a 18/12 19a 27/12

Nova
28/12 a 03/01

?ICrescente04» 10/01

NOS ESTADOS
LIF Coatftçta Má*. Mta.
RO pte.nub 23.1AC pte.nub ..AM pte.nub 23.9RR pte.nub ..PA pte.nub 22.6AP pte.nub ..MA nublado 26.0
H nublado 22.2
CE nublado 24 4
RN nublado 22.9
PB nublado ..
PE nublado 24 H
AL nublado 23.5
SE nublado 28.7 25.4
BA nublado 28.4 21.5
MG nublado 22.6 19.2
ES nublado 29.4 219
SP nublado 28.2 20.1
PR nublado 27.6 16.0
SC nublado 286 216
RS nublado 31.2 21.6
DF enc.chv 19.4 19.0
MS enc.chv 21.4
MT enc.chv 23.2
GO enc.chv 23.7 18.6

NO MUNDO
Cidade Condições Màx. Mia.
Arasterdi chuvoso 05 03
Anuaçfto claro 35 25
Atena» claro 14 05
Berlim chuvoso 05 04
Bogotá nublado 22 03
Booa nublado 03 02
Bruxelas chuvoso 1! 02
Buenos Aim nublado 31 20
Caracas nublado 27 17
Genebra chuvoso 06 -4La Pai claro 20 08Uma nublado 23 17
Lisboa nublado 17 14
l^ndres chuvoso 09 04Los Angeles claro 21 08Madri chuvoso 13 07
México claro 23 04Miami claro 26 18
Montevidéu nublado 30 18Moscou nublado -6 -12
Nova Iorque nublado -1 -5Paris chuvoso 0*) 02
Pequim claro.... 05 -5
Roma nublado 09 04Santiago claro 29 09Tóquio claro 10 05Viena claro 04 -2
Washington nevado 01 -5

w,
Consumidor

Comissão de Defesa do Consu-
midor (Câmara Municipal do Rio de Ja-
nciro): Praça Floriano, s/n°, sala 201,
Cinelândia. Tel.: 292-4141, ramais 365 e
364, e 262-7638 (direto), horário de 10 às
I6h.

Secretaria Municipal de Saúde (De-
parlamento Geral de Fiscalização Sa-
nitãria): Rua Afonso Cavalcanti. 455, 6°
andar. Cidade Nova. Tel.: 273-6117, ra-
mal 2280, e 293-4595 (direto), 24 ho-
ras.

Sunah: Av. Franklin Roosevelt. 39. 2°
andar. Centro. Tel.: 198 e 262-0198.

Telefones úteis
èf/A Policia: 190; Defesa Civil: 199;
Agita e esgoto: 195; Corpo de Bombeiros:
193; Gás: 197; Lu: e força: 196

I Farmácias
Flamengo: Farmácia Flamen-

go. Praia do Flamengo. 224. Tel.: 285-
1548 (até Ih).

Lehlon: Farmácia Piaui, Av. Ataulfo
de Paiva. 1.283. Tel.: 274-7322 (dia e
noite).

Copacabana: Farmácia Piauí, Rua Ba-
rata Ribeiro, 646. Tel.: 255-7445 (dia e
noite).

Barra da Tijuco: Farmácia Piaui, Es-
trada da Barra, 1.636, loja E. bloco E,
Art Center. Tel.: 399-8322 (dia e noite).

Cascadura: Farmácia Max. Rua Si-
dónio Pais, 19. Tel.: 269-6448 (dia e
noite).

Realengo: Farmácia Capitólio. Rua
Marechal Soares Andréa, 282. Tel.: 331-
6900 (dia e noite).

Bonsucesso: Farmácia Vitória, Praça
das Nações, 160. Tel.: 260-6346 (até
21 h)

Meier: Farmácia Mackenzie. Rua
Dias da Cruz, 616. Tel.: 594-6930 (dia e
noite).

Jucarepaguá: Farmácia Carollo, Es-
trada de Jacarepaguá, 7.912. Tel.: 392-
1888 (até lh).

Tijuca: Casa Granado, Rua Conde de
Bonfim, 300-A. Tel.: 228-2880 e 228-
3225 (dia e noite).

Kj?Emergências:
fc >1 Prontos-socorros cardíacos —
Botafogo: Pró-Cardíaco, Rua Dona Ma-nana, 219. Tel.: 286-4242 e 246-6060;
Tijuca: Prontocor, Rua São Francisco
Xavier, 26. Tel.: 264-1712.

Urgências clinicas — Botafogo: ClinicaBambina, Rua Bambina, 56. Tel • 286-0662.
Urgências pediátricas — Botafogo:

Urpe. Av. Pasteur, 72. Tel.: 295-1195);
Ipanema: Urgil, Rua Barão da Torre.
538. Tel.: 287-6399.

Urgências ortopédicas — Lehlon: Co-trauma. Av. Ataulfo de Paiva, 355, 2oandar. Tel.: 294-8080.
OtorrinolaringoIorJa — Copacabana:

Cota, Rua Tonelero."l52. Tel.: 236-0333.'
Oftalmologia — Ipanema: Clinica de

Olhos Ipanema. Rua Visconde de Pi-
rajá, 414, sala 51!. Tel.: 247-0892.

Psiquiatria — Botafogo: Serviço deUrgência Psiquiátrica do Rio de Janeiro,Rua Paulino Fernandes, 78. Tel.- 542-0844.
Prontos-socorros dentários — Copa-

cabana: Clinica Dr. Barroso, Rua Santa
Clara. 115, sala 408. Tel.: 235-7469;
Tijuca: Centro Especializado de Odonto-
logia. Rua Conde de Bonfim. 664. Tel.:
288-4797.

Reboque
São Cristóvão: Auto-socorro

Botelho. Rua Sá Freire. 127. Tel.: 580-9079; Rio Comprido: Auto-socorro Gafa-
nhoto. Rua Aristides Lobo. 156. Tel'
273-5495.

Chaveiro

m

m l'a: Lobo: Trancauto Central
de Atendimento. Av. Vicente de Carva-
lho, 270. loja B. Tel.: 391-0770. 391-1360.
288-2099 e 268-5827; Cate te: Chaveiro
Império. Rua Corrêa Dutra, 76. Tel.:
245-5860. 265-8444 e 285-7443.

¦^Segurança

m Delegacia Especial de Atendi-
mento à Mulher: Av. Pres. Vargas, 1.248,
3" andar, Centro. Tel.: 223-1366, ramais
194, 195 e 137, e 233-0008 (direto).
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HOMIZOMTAIS — 1 — diz-se da pessoa que 6 capaz das maisabjetas ações e de todas as indignidades e violências; pessoafalsamente beata; 10 — árvore da família das mirlsticáceas, cujofruto contém semente oleaginosa; nome comum a diversas mlris-ticAceas. na maioria sul-americanas, algumas das quáis pos-suem sementes que fornecem uma gordura comestível, dura eamarelada, usada principalmente na fabricação de velas e sa-báo, 11 — criança, menino. 12 — pequeno sultanato vas-saio da Indochina, que existiu nos séculos XV e XVI na costaoriental da península de Malaca; 13— navio, em geral de baixatonelagem, que fazia o percurso entre o N. e o S. do Pais; 15 —magnetismo pessoal; encanto; 16 — correção que o orador fingedar a uma palavra ou frase pronunciada; 19 — que cultivam oscampos; agricultores; 20 — dossel, nos terreiros das macumbascariocas, sob o qual servem as comidas aos santos; 21 — prefixogrego que expressa a Idéia de movimento para fora; 23 —estofo com que envolvem a cabeça e o pescoço as mulheresegípcias de categoria. 26 — ave psitaclforme. da família dospsitacideos, da Amazônia, de coloração verde, parte da cauda a-zul-escura, rémlges pretas, alto. lados da cabeça pardos, raladosde um tom esbranquiçado que se estende â fronte: 28 — a formadefinitiva do Inseto, apôs as suas metamorfoses, e na qual se lhedefine o sexo; lembrança, fantasia ou idealização de uma pessoaquerida, formada na infância e que se conserva sem modificaçãona vida adulta; 30 — feijão cozido, refogado em gordura,temperado e em seguida engrossado com farinha de mandioca e

servido com pedaços de lingüiça; sala curta de vérias camadasde tule franzido usado pelas bailarinas; 31 * forte, vibrante;cognome de Júpiter; 33 — força natural presente nos magnetos.no calor, na luz. na ação química ou vital; 34 — parte daArqueologia que trata dos utensílios e ornatos de bronze. 35 —
pedra sobre a qual o sacerdote estende os corporais e coloca ocálice e a hóstia, para celebrar a missa.
VUinCAI!— 1 — quem sobrevive; supervivente; 2 — árvore dafamília das leguminosas. comum na Amazônia e nas Gulanas. eque atinge 20 ou mais metros de altura, de flores amarelo-doura-das. dispostas em inflorescôncias terminais e erectas e quefornece madeira de ilimitada duração, utilizada para tacos emóveis finos, 3 — árvore da família das leguminosas, subfa-milia papilionácea; 4 — onomatopéia do ruído de árvore quetomba. 5 — réptil ofidio da familia dos colubrldeos, série protero-glita. distribuído por todo o Pais. onde atualmente são conheci-das 13 espécies que se distinguem das demais cobras pelacoloração do tipo coral e pelas presas pequenas, anteriores esulcadas. com cabeça e cauda curtas, quase da mesma gros-sura do corpo, 6 — máquina de terraplanagem munida de lâmina,e utilizada para regularizar o terreno, abrir valetas e executarpequenas escavações, podendo ser rebócada ou do auto-propulsâo: 7 — exposto ao ar. â vista, que não tom pintura. 8 —instrumento com que se dividem ângulos em trôs partes iguais,que corta em trôs partes. 9 — pasta de cera e pô de semente

de urucu. com que os índios parecls se pintam; 14 — estátua emfigura de homem, usada para suster entablamentos. cornijas,brasões, etc ; diz-se de homem multo forte, agigantado, hercúleo,17 — coisa nenhuma; 18 — sufixo feminino correspondente a fto;22 — parte de uma curva de freqüências ou de probabilidadessituada num dos extremos da distribuição, e em que as denskla-des de freqüências ou de probabilidades são muito menores queas existentes noutras regiões; linha perpendicular de todaa asfiguras, menos a semibreve; 24 — Inclinação forte por pessoa deoutro sexo. geralmente de caráter sexual, mas que apresentagrande variedade de comportamentos e reações; 25 — prepara-do que substitui a gelatina de osso, em diversas aplicaçõesindustriais, 27 — movimento defensivo-ofensivo, parecido com acambalhota; 29 — elemento de composição latino que indicatudo, lodo; 32 - ainda. Cnlatora;»o 4m rJL SILVA — NMsrM.
SOLUÇAM DO NÚMCnO ANTSfttOM

HORIZONTAIS — meninada; atlramento; dinamos. oi; ama; ola-das. Io; arabe. elaborada; nodosa; ars; ágil, salio; laia. Ia; barro-co. or.
VIIVTICAII — madalena, etimologia, nina. ira. namoros, amola-ras. desaba, an, poise; toa. dedal, abolir, adiar, arilo, soar. aro;

Corr*>f>ond«nola par» Rua daa Palmeira*, 87 ap. 4Botafogo — CWP 12870

Horóscopo

ÁRIES
21 de março a 20 de abril
Na parte da manhã você será pegado de
surpresa por uma mudança de atitude
instintiva que poderá trazer maior podere uma (orma nova de enfrentar desafios
internos e externos. Persuasão, deven-
do evitar tramar jogos de sedução.
TOURO
21 de abril a 20 de maio
O passado está voltando e vocô está
bem mais maternal e sensível do que o
costume. Poderá estar sendo governado
por suas emoções e pulsações incons-
cientes, dai a mudança de ânimo e a
hiperasensibilidade. Meiguice.
GÊMEOS
21 de maio a 20 de junho
Sua gula crescente è de afeto e não de
alimentos deliciosos. Maior conscienti-
zação das suas necessidades de segu-
rança e de autopreservação. Você pode-
rá estar resistente e emotivo,
defendendo-se de tudo. Possessívidade.
CÂNCER
21 de junho a 21 de julho
A Lua, além de estar em domicilio no
signo de Câncer, ressalta seus prós e
contras, tornando-o extremamente sus-
cetlvel, romântico, encantador e extre-
mamente carente de afeto e de aceita-
ção. As emoções ditarão as regras.
LEÃO
22 de julho a 22 de agosto
Você não gosta de ficar sozinho mas
sempre que está com alguém não abre
mão de comandar o espetáculo, dando a
si mesmo o papel de superstar. Só que
hoje vocô poderá estar menos popular e
mais fechado. Reconheça seus defeitos.
VIRGEM
23 de agosto a 22 de setembro
A noite convida a experiências novas,
tornando vocô mais excitado e indepen-
dente, querendo fugir da rotina a qual-
quer preço. O dia traz a oportunidade de
emoções Intimas gratificantes com aml-
gos e conselheiros. Agregue-se.
LIBRA
23 de setembro a 22 de outubro
Fale menos e sinta mais. O dia ressalta
seu lado plástico, maternal e apegado
ao passado. Estará muito volúvel e emo-
tivo, querendo ser mãe de todo mundo
ou se doando a uma causa nobre. Vida
pública beneficiada.
ESCORPIÃO
23 de outubro a 21 de novembro
Escorpianos do fim do segundo decana-
to podem estar enfurecidos e com uma
energia fora do comum. Como é do seu
estilo, você não desistirá com facilidade
dos seus desejos e ambições. Mas evite
agressões inúteis. Sexualidade.
SAGITÁRIO
22 de novembro a 21 de dezembro
Evitando os escapismos e a impulslvida-
de psíquica, você passa por aquela fase
anual quando o Sol regressa à sua posi-
ção natal e acende novas chances de
autoconhecimento e crescimento, res-
saltando sua busca eterna de evolução e
sabedoria.
CAPRICÓRNIO
22 de dezembro a 20 de janeiroO capricorniano pode perder o controle
na sua relação com os outros, absorven-
do intensamente aquilo que as pessoasfalarem, magoando-se com facilidade e
impressionando-se com os mínimos de-
talhes. Estados emocionais alterados.
AQUÁRIO
21 de janeiro a 19 de fevereiro
Sua necessidade de liderança está in-
tensa assim como sua agressividade,
tendo uma vida superagitada, capaz de
matar um leão por dia. Desvie-se de
rivalidades e seja menos inflexível ao
querer concretizar suas metas. Cora-
gem.
PEIXES
20 de fevereiro a 20 de março
As pessoas importantes para o seu su-cesso eslão chamando você para uma
possível aliança. Sua estrela está bri-lhando e sua auio-estima está bem maisluminosa e reforçada. Isto quer dizer
que è favorável insistir. Apareça.

CARLOS MAGNO
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A hora da matrícula
Dom Eugênio

entrega 
prêmio

da Providência
O cardeal-arcebispo do Rio, dom Eu-

gênio de Araújo Sales, entregou pessoal-
mente os prêmios da 29" Feira da Pro-
vidência — realizada em novembro —,
sorteados pela Loteria Federal no úl-
timo sábado. Durante a Testa, no Edifi-
cio João Paulo Segundo, sede da Ar-
quidiocese do Rio, também foram
apresentados os resultados financeiros
da Feira. A renda total arrecadada foi
de NCzS 17.231.752,28. Diminuídas as
despesas, a renda líquida da feira foi de
NCzS 14.924.097,75, que serão emprega-
do nas obras assistenciais do Banco da
Providência.

O setor internacional foi o que mais
arrecadou dinheiro na Feira, somando
NCzS 10.992.613,96. A barraca da Fran-
ça, com NCz$ 1.352.771,56, foi a que
mais vendeu. A do Estado do Rio foi a
campeã entre as nacionais: NCzS
1.037.404,66. As barracas brasileiras ob-
tiveram NCzS 3.634.168,02, que, soma-
dos aos NCzS 371.416,14 conseguidos
pelo Banco da Providência, deram ao
setor nacional um montante de NCzS
4.005.584,16. O setor jovem, com barra-
cas de escolas e igrejas, arrecadou NCzS
1.115.420,06. Dom Eugênio, ao conhecer
esses números, disse estar satisfeito por
ver que, apesar da crise econômica na-
cional, a Feira da Providência obteve
resultados melhores do que no ano pas-
sado.

O prêmio de maior valor, um aparta-
mento de sala e quarto na Rua Júlio de
Castilhos, em Copacabana, saiu para o
marinheiro Edmar Valério de Sousa,
que está noivo. Os ganhadores dos cin-
co automóveis 0 km sorteados, esta-
vam presentes e, após receberem as cha-
ves, levaram seus carros, estacionados na
garagem do edifício. Quem ganhou o
Chevette SL branco foi um faxineiro do
próprio Banco da Providência, Francisco
Fernandes Costa. O Fiat Prêmio-S cinza
saiu para Geraldo Cândido, motorista
da empresa de transportes que doou o
veiculo para o sorteio do Banco.

Servidores — Reunidos em frente
à escadaria da Assembléia Legislativa,
cerca de 100 funcionários do Estado
decidiram entrar na Justiça contra o
governo Moreira Franco. A ação popu-
lar exigirá que o Estado pague o valor
integral do 13° salário aos servidores
até o dia 20 de janeiro. O governo já
estabelecera que haverá duas parcelas
do pagamento, uma antes do Natal e a
segunda a partir do dia 18 de janeiro,
cm valores de dezembro. Irritados, os
servidores denunciaram que "os salá-
rios não estão sendo pagos porque o
governo está usando os recursos do
Tesouro para pagar empreiteiros". Eles
foram em passeata para a Secretaria de
Fazenda, entregar uma lista de reinvindi-
cações ao secretário Jorge Hilário Gou-
veia Vieira, e de lá, com muitas faixas e
bandeiras do PT e do PDT, seguiram
para a Candelária, esperar o comício de
Luiz Inácio Lula da Silva.

Escola municipal
informatiza o
sistema este ano

A secretária municipal de Educa-
ção, Mariléa da Cruz, divulgou o calen-
dário de matrículas para 1990 nas 1.016
escolas do município, que serão feitas
em sistema totalmente informatizado,
de 18 de dezembro a 6 de janeiro.
Três microcomputadores vão trabalhar
em conjunto para receber as fichas dos
candidatos a vagas, reduzindo a buro-
cracia e evitando a multiplicidade de
matrículas que ocorre todo ano, porque
normalmente os pais solicitam matrícu-
Ia em várias escolas para garantir vaga.
Com isso, segundo Mariléa, a demanda
torna-se muito maior que a capacidade
da rede escolar e acaba gerando vagas
ociosas, quando os pais não confirmam
a matrícula.

O novo calendário será o seguinte:
18 e 19/12 — Renovação de matricula

para bolsistas, candidatos
vindos do pfé-escolar e ma-
triculados na rede.

FM 105

21 e 22/12 — Candidatos entre 7 e 14
anos de idade, desde quetenham, irmãos estudando
na mesma unidade escolar;
filhos de funcionários da
própria escola, candidatos
por- tadores de deficiência
e beneficiados por priorida-
de;

transferência para
crianças oriundas de outras
unidades.

23 e 24/12 — Alfabetização.
23 a 26/12 — Candidatos entre 7 e 14

anos completos e a comple-
tar até
28 de fevereiro de 1990.

27 e 28/12 — Candidatos com 6 anos
completos ou a completar.

29/12 — Transferência para candida-
tos â Ia série.

1 a 6/1 — Pré-escolar.
4 a 6/1 — Demais séries.
4/1 2a a 8a séries e projeto de educa-

ção juvenil.
5e6/l — Transferências para 2a a 8a

séries.
6/1 — Efetivação de matricula.

Sepe critica secretária
A presidente do Sepe (Sindicato Es-

tadual dos Profissionais da Educação),
Florinda Lombardi, não acredita na se-
cretária estadual de Educação, Fátima
Cunha, quando diz estar disposta a ade-
rir aos professores, se eles fizerem greve
por melhores salários. "Se é verdade que
ela tem compromisso com a escola públi-
ca, há muito deveria estar do nosso la-
do", argumentou Florinda. Durante as-
sembléia da classe, o professor Celso
Moretti de Araújo, da Escola Estadual
Boa Vista, de Barra Mansa (a 175 quilo-
metros do Rio), propôs até o impeuch-
ment do governador.

Segundo a presidente do Sepe, Fáti-
ma Cunha sempre se mostrou com-
preensiva nas negociações com os pro-
fessores, mas, "na prática, ela mostra
que não tem compromisso nenhum com
ninguém". Falando depois de assembléia
que reuniu cerca de 500 professores do
Estado e do município, na Uerj, para
discutir o novo Plano de Cargos e Salá-
rios, Florinda acusou: "A secretária até
hoje não efetivou todos os professores
aprovados no concurso do ano passado,
nem conseguiu o enquadramento de todo
o pessoal de apoio (merendeiras, vigias e
faxineiros), classificado no Plano de Car-
gos e Salários de 1987."

Durante a assembléia, que se esten-
deu das llh às 14h, os professores não
pouparam um só instante o governa-
dor Moreira Franco, vaiaram quando
foi noticiada a adesão de Fátima Cu-
nha a possível greve dos professores e
não afastaram a hipótese de começar o
próximo ano letivo com nova greve, se

o Plano de Cargos e Salários não aten-
der ás suas reivindicações. "Além de
não ter cumprido as promessas que fez
durante a campanha eleitoral, para me-
lhorar a escola, Moreira Franco é o
responsável pelo nosso arrocho sala-
rial. Por incompetência dele, muito pro-
fessor ganha abaixo do salário mínimo",
acusou Celso Moretti de Araújo.

Florinda Lombardi, no entanto, não
concordou com a proposta de impeach-
ment feita pelo professor. Ela acha que"o verdadeiro impeachment do governa-
dor está em curso, começou desde que
começou o processo eleitoral para sua
sucessão". Para ela, mais importante é,
por exemplo, a publicação do nome dos
deputados que não votarem pela aprova-
ção das emendas que o Sepe fez ao novo
Plano de Cargos c Salários. "Pau neles",
recomendou.

| | A secretária estadual de Edu-
cação, Fátima Cunha, não

quis receber jornalistas para falar
sobre seu apoio à greve dos profes-
sores. Ela esteve durante toda a
tarde trancada no gabinete e para
despistar os repórteres inventou
reunião e ida ao Palácio Guanaba-
ra. O secretário estadual de Fazen-
da, Jorge Hilário Gouveia Vieira,
também se recusou a dar declara-
ções. De acordo com sua assesso-
ria, ele não está aborrecido com
Fátima porque não se considera
um "tecnoburocrata".

A nformoçâo voando para você.
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Emissário é solução

Cientista aponta
exemplo americano

para praias do Rio
A solução ideal para acabar com a

poluição das praias cariocas é a cons-
trução de emissários submarinos, afir-
ma o oceanógrafo e cientista Willard
Bascon, de 73 anos, formado pela Uni-
versidade de Berkeley, na Califórnia.
Ele tem a experiência de quem estu-
dou a fundo os efeitos da deposição de
esgotos sanitários no oceano, tema da
palestra que fará hoje, às I4h, no audi-
tório do Centro de Treinamento do
BNDES (Avenida República do Chile,
100,1° subsolo, no Centro). A palestra é
promovida pelo BNDES e Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária e Am-
biental (Abes).

Bascon é responsável pelo estudo de
oito emissários submarinos existentes en-
tre as cidades de Los Angeles e San
Diego, no sul da Califórnia, cujo esgo-
to doméstico e industrial é jogado em
alto- mar. O emissário lança no ocea-
no 4,5 milhões de m3 por dia do esgoto
produzido por 11 milhões de habitan-
tes. Antes da construção dos emissá-
rios, diz o oceanógrafo, a situação das
praias californianas "era problemática".

Embora não tenha conhecimento de-
talhado sobre a poluição das praias
cariocas, Bascon defende a construção
de emissários, lembrando que o esgoto
deve chegar a alto-mar em condições
adequadas. Antes da construção do
emissário, devem ser considerados pon-
tos como o sistema de tratamento, pa-
drões de coliformes estabelecidos para as
praias e quantidade de sólidos grosseiros
que formam Iodo orgânico no fundo do
mar. Na opinião de Bascon, a presença
de coliformes na água indica apenas pos-
sibilidade de existirem bactérias patogê-
nicas e não que a praia esteja poluída.

Cerca de 90% dos coliformes e das
bactérias de origem animal que este-
jam no esgoto morrem uma hora de-
pois de lançadas no oceano. "Se o emis-
sário for bem feito, ele é bom para
a vida marinha, pois aumenta a diver-
sidade biológica no fundo do mar", ex-
plicou o oceanógrafo. Ele lembrou que
no esgoto existem proteínas especiais
para os animais marinhos. Quando lan-
çado em alto-mar, ele vai para o fundo e
se dilui. Explicou que o emissário deve
ter extensão suficiente, para não possibi-
litar o retorno do esgoto para a praia,
além dos 300 m da faixa de segurança —
da praia á saida do emissário.

Telas de Grímm

arrematadas por

NCz$ 2 milhões
Está sobrando dinheiro na praça,

mas para poucos. Foi a conclusão de
alguns especuladores que, decepciona-
dos com os lances polpudos de seus
concorrentes, deixaram a Galeria de Arte
Ipanema, na noite de terça-feira, sem
nada arrematar na primeira fase de um
leilão milionário. Durante duas horas,
cerca de 350 pessoas disputaram 154 pe-
ças antigas pertencentes a tradicional fa-
mília carioca. E um homem que não quis
se identificar arrematou — depois de
muitas doses de uísque alternadas com
água e cafezinho devido à ansiedade —
duas telas do pintor italiano Jorge
Grimm, os objetos mais cobiçados da
noite, por NCzS 2,6 milhões.

Como ele e a família herdeira das
peças, outros colecionadores, de comer-
ciantes a simples curiosos, preferiram
manter-se anônimos no mais importante
leilão dos 25 anos da galeria. A todos
amendrontava o leão do Imposto de
Renda." Os interessados nos móveis,
quadros, louças, lustres, imagens barro-
cas, tapetes, oratórios e outras peças têm
ainda duas oportunidades para adquiri-
Ias. hoje e amanhã. Mas o leiloeiro Mau-
ricio Karan avisa: "Começo a bater o
martelo às 21 h 15, para quem der mais."

jmÜ
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A fotografia de um grupo de músicos da Revolução de 30 é parte do painel da vida brasileira

Fotos republicanas no Paço

Arquivo Nacional
divulga imagens
de 1889 a 1980

Parecia 
uma tarefa impossível

selecionar 220 fotos entre 5
mil, do período entre 1889 e 1980,
guardadas no Arquivo Nacional. O
volume de preciosidades, muitas iné-
ditas para o público, incluía coleções
do jornal Correio da Manhã e da
Agência Nacional. O trabalho con-
sumiu dois meses e o resultado po-
derá ser visto a partir de hoje, na
exposição Imagens republicanas, no
Paço Imperial (Centro). Foi a ma-
neira que o Arquivo Nacional en-
controu para comemorar os 150
anos do nascimento da fotografia e
o Centenário da República.

Primeira exposição fotográfica
organizada pelo Arquivo Nacional,
Imagens republicanas traz outras no-
vidades. A memória do pais será
resgatada também através da músi-
ca ambiente — antigos sucessos reu-
nidos em fitas cassete complementa-
rão o passeio dos visitantes pela
história. Além disso, será exibido,
ininterruptamente, um vídeo de 15
minutos, com imagens em movimen-
to de grandes acontecimentos, como
o enterro de Rui Barbosa, em 1923,
e os únicos 10 segundos que o Ar-
quivo conseguiu recolher de frag-
mentos do maestro Villa-Lobos re-
gendo o Hino Nacional, no Dia da
Independência, em 1953.

A originalidade fica por conta do
esforço de não limitar a exposição
ao registro sisudo e oficial do acervo
de uma instituição publica, como é o
Arquivo Nacional. Com a inclusão
de fotos do Correio da Manhã e da
Agência Nacional, foi possível mon-
tar um painel variado da vida brasi-
leira, misturando cenas urbanas,
transformações políticas, evolução
da moda, costumes, trabalho e lazer.
Não faltam personagens que marca-
ram a história do país — de Chiqui-
nha Gonzaga e Machado de Assis a
Tarsila do Amaral e Leila Diniz.

Se quatro módulos da exposição
seguem a ordem cronológica dos
acontecimentos, um outro módulo,
intitulado Flagrantes do cotidiano,
mescla imagens sem compromisso
com o tempo. A foto de um cabelu-
do Caetano Veloso durante o exílio
em Londres, na década de 60, por
exemplo, aparece junto á do empre-
sário Simoens da Silva, em impecá-
vel vestimenta do inicio do século.
Não poderiam deixar de estar ex-
postos os antigos retratos posados
de família, bem como os surpreen-
dentes modelos de 1914 vestindo
enormes roupas de banho flutuan-
tes.

Da coleção Privilégios industriais
do Arquivo — que reúne fotos e pro-
tótipos de invenções antes de serem
patenteadas — foi selecionada a ima-
gem, registrada em 1906, de uma mu-
lher limpando uma janela que vira

mesa, o que tornava fácil a tarefa
doméstica. Outro achado é o interior
de um salão de bilhar em Rio Branco
(Acre), com os freqüentadores do ini-
cio do século sentados à mesa, entre
copos e garrafas. Cidades como Rio
de Janeiro e São Paulo surgem pro-
vincianas e com traços europeus, para
se tornarem grandes centros urbanos
— quem poderia imaginar que, em
1895, havia um Arco do Triunfo em
pleno Campo de Santana (Centro do
Rio)?

A exposição mostra ainda a era
do rádio, a demolição dn Praça 11, o
surgimento do telégrafo, uma série
de modelos de sapatos de épocas
diferentes e até a primeira-dama do
estado, Celina Moreira Franco, no
auge da juventude. A raridade foi
publicada em edição do Correio da
Manhã de 1963, com a legenda "Ce-
lina Amaral Peixoto sempre em dia
com as aulas da PUC".

As fotos foram reproduzidas, e
muitas delas ampliadas, por Ana
Regina Nogueira. A historiadora
Graça Salgado, responsável pela cu-
radoria, comandou o trabalho da
equipe de sete pessoas. Imagens re-
publicanas tem o patrocínio da Co-
missão Organizadora do Centenário
da República e da Associação Cul-
tural do Arquivo Nacional, com
apoio da Associação dos Arquivis-
tas Brasileiros. Fica no Rio até 21 de
janeiro e depois vai para Brasília,
São Paulo e Porto Alegre.

A visita do presidente Kubitscheck a Portugal, em 1960, também está na mostra do Paço Imperial

Uma Criança Feliz

Depende dcVccê.

Olha aí, galera!
Escolha um brinquedo ou livro infantil

que vóci não usa mais e venha fazer
milhares de crianças felizes neste Natal.

Pela terceira vez a Concal e o Jornal do Brasil
promovem a Campanha da Criança Feliz:

todos os presentes arrecadados
vão ser distribuídos nos orfanatos da cidade,

para um montão de crianças iguaizinhas
a você, e que podem passar um Natal

mais feliz com a sua ajuda.
No ano passado foram 20.000 doações.

Um barato, né?
Fale com toda a turma, os primos,

os amigos e namoradas, e
vamos aumentar esse número.

Coloque seu presente embaixo do
chapéu do Papai Noel nas obras da Concal

e ganhe um lindo adesivo.
Participe como puder.

LEBLON: Rua Igarapava, 58; Rua General Urquiza, 132;
Rua Sambaiba, 317.

LAGOA: Rua Rcsedá, 22.

URCA: Rua Marechal Ramon Castilla, 25.

BOTAFOGO: Rua Visconde de Caravelas, 39; Rua Ministro Raul
Fernandes, 50.

JARDIM BOTÂNICO: Rua Tasso Fragoso, 33; Rua Abade Ramos,
131; Rua Benjamim Batista, 103.

NITERÓI: Praia do Ingá - Mirante da Boa Viagem.

GRAJAÚ: Rua Campinas, 42.

MÉ1ER: Rua 24 de Maio, 235.

Promoção
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Esta 
quinta-feira é a última grande chance que os candidatos do PRN e da Frente Brasil Popular têm

para deixarem de ser apenas candidatos. Assista, no pool de emissoras, Collor e Lula tentando evitar

de todas as maneiras uma posição que muito honra a nós do SBT.A liderança absoluta do 2? lugar.

NÃO PERCA

COLLOR E LULA FAZENDO

DE TUDO PARA NÃO SER

O SBT DESTAS ELEIÇÕES.

LIDERANÇA CADA VEZ MAIS ABSOLUTA DO SEGUNDO LUGAR.

Último Debate dos

Presidenciáveis.

Dia 14, às 21h30.
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Jacqueline, ameaçada de morte, recebe 
proteção. Duque de Caxias, RJ — Paulo Nlcolella

Dois detetives da Coordenadoria de Análises (Coan), da
Secretaria de Policia Civil, foram designados para prote-
ger Jacqueline Nogueira Diniz, ex-mulher do empresário José
Carlos Nogueira Diniz Filho, assassinado dia 26 de novem-
bro. Jacqueline pediu garantias de vida por dois motivos: tem
medo de que suas três filhas sejas seqüestradas por integran-
tes do bando de Paulo Sérgio Mollo Fonseca, seu namorado,
e foi ameaçada de morte, ontem à tarde, por telefone.

Autorizada pelo delegado Álvaro Luis Pinto e Souza,
diretor do Departamento de Polícia Especializada, Jacqueline
deixou sua casa, na Rua Demóstenes Madurcira de Pinho, no
Recreio dos Bandeirantes, e se hospedou no apart-hotel Barra
Leme, na Avenida Sernambetiba, Barra da Tijuca. Os segu-
ranças do apart-hotel receberam ordem para não permitir o
acesso de estranhos ao apartamento da mulher.

pedido de garantias de vida foi apresentado pelo advo-
gado Mauro Fichtner Pereira, um dos defensores de Jacqueli-
ne, ao delegado Álvaro Luis. "Ela recebeu um telefonema no
qual um homem, que se identificou como Luis Fernando,
disse que estava preocupado com a segurança dela e propôs
um encontro fora do Rio, sem a presença de advogados",
contou Mauro Fichtner. Jacqueline ficou muito nervosa e
pediu proteção para ela e suas três filhas.

A mulher foi indiciada no inquérito que apura a morte do
empresário por co-autoria e, em depoimento prestado ontem
de madrugada, admitiu que sabia das atividades criminosas
de Paulo Sérgio. Além de demonstrar que omitiu informa-
çòcs, isso contradiz seu primeiro depoimento, no qual afir-
mou que seu namorado "era incapaz de matar uma mosca".
Os documentos que entregou à polícia, os quais, segundo
ela, podem provar sua inocência, foram passados ao promo-
tor Jorge Vacite Filho. Entre os documentos, está um diário,
de 70 páginas, em que Jacqueline relata que Paulo Sérgio lhe
roubou um carro. De acordo com Mauro Fichtner, um dos
motivos que levaram sua cliente a omitir informações foi o
medo de sofrer represálias.

I O advogado Nilo Batista, ex-secretário dc Policia— Civil do Estado do Rio de Janeiro, disse ontem que
decidiu continuar a atuar no caso Diniz, como defensor da
ex-mulher do empresário.

Preventiva adiada
¦| JacqueHne Nogueira Diniz tem liberdade garanti*

da piria Justiça Eleitoral por no mínimo sete dias.
Nesse período, o 3° Tribunal do Júri nSo poderá decretar
sua prisio preventiva. O Artigo 236 da Lei 7.664 (Códi-
go Eleitoral) diz: "Nenhuma autoridade poderá, desde
daco dia» antes e até 48 horas depois de encerrada a
eleiçJo, prender ou deter qualquer eleitor, sabo fla-
graate delito ou sentença condenatória por crime ina-
flançávei oa desrespeito a salvo conduto." O promotor
Jorge Vacite Filho, que fai dois dias vem sendo prtsrio-
nado pela policia para pedir ao juiz Paulo de Tarso
Neves a prisio preventiva da ex-mulher do mBkmirio
morto, esteve ontem no 3* Tribunal do Júri e disse que
nio pediria ji a preventiva: "Dependo de mais informa-
Çõesda Í6* DP."

CASO DINIZ!

Denúncia anônima levou agentes da Delegacia de Nova Iguaçu a vasculhar as matas, com ajuda de helicóptero

'Manoelzinho' 
não é achado em matas

Policiais da Delegacia de Vigilância e Cap-
turas de Nova Iguaçu, com auxilio de um heli-
cóptero, vasculharam as matas de Xcrém, dis-
trito de Duque de Caxias (Baixada
Fluminense), à procura do oficial de justiça
Manoel de Oliveira, o Manoelzinho, um dos sus-
peitos do assassinato do empresário José Carlos
Nogueira Diniz Filho. O delegado Élson Cam-
pello recebeu informação anônima, segundo a
qual ele estava escondido naquela localidade.

Os policiais da Baixada fecham o cerco so-
bre Manoelzinho. Uma equipe dc detetives da
Delegacia dc Vigilância de Nova Iguaçu seguiu
ontem de manhã com o pai dele, José de Olivei-
ra, o Zé Guarda — também suspeito de integrar
grupos de extermínio —, para as cidades de São
João do Muqui e São Mateus, no Espirito

Santo. Segundo Zé Guarda, o filho poderia
estar escondido na casa de Sebastião Tomaz ou
de Antônio Cândido Tomaz, seus tios.

Campello foi informado ontem de manhã
que Manoelzinho estava escondido no Hotel
Fazenda Berro D'Água, de Vanderlei Amorim
Garcia, que responde a inquérito por homicídio
na 61" DP (Xerém). Segundo Vanderlei, o cri-
me foi praticado há 15 anos. Até hoje, no
entanto, não foi julgado pela 4a Vara Criminal
dc Caxias.

Os policiais de Nova Iguaçu fizeram buscas
por mais de três horas no Hotel Fazenda Berro
Dágua e nas matas, perto de cabanas de caça-
dores, área cm que, segundo o informante anô-
nimo, Manoelzinho estaria escondido. Ele foi
visto pela última vez em Xerém, domingo pas-

sado, dançando no clube Piaui, ao lado da 61J
DP.

O delegado Álvaro Luís Pinto e Souza, dire-
tor do Departamento de Polícia Especializada,
encerrou as buscas das placas frias do carro
usado pelos assassinos de Diniz. As placas esta-
vam sendo procuradas em um matagal per-
to da casa de Paulo Sérgio Mollo Fonseca.
Ontem de manhã, o informante da polícia Cláu-
dio Silva esteve no local, para mostrar onde
atirou as placas, que não foram localizadas por
soldados do Exército com detectores de metal.

Cláudio disse que atirou as placas do Opala
de Paulo Sérgio, que estava em movimento. Ele
fez a reconstituição de um Opala da polícia,
mas o local em que as placas teriam sido joga-
das está ocupado por pedras e tijolos de uma
casa em construção.
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Motorista nega

o envolvimento
Sérgio da Costa Maia, motorista da

Polícia Civil, apontado pelo alcagüete
Cláudio Silva como um dos integran-
tes do grupo que matou o empresário
José Carlos Nogueira Diniz Filho, ne-
gou, em depoimento na 16a DP (Barra
da Tijuca, na Zona Sul), qualquer en-
volvimento no crime, mas confirmou
ter sido convidado por Paulo Sérgio Mol-
lo Fonseca para participar de uma para-
da.

Como policial, Sérgio da Costa Maia
está preso no Ponto Zero (prisão espe-
ciai da polícia, em Benfica, na Zona
Norte) e possivelmente hoje será aca-
rcado com Cláudio Silva e Paulo Sér-
gio. Ele se apresentou ao juiz do Io
Tribunal do Júri e, como estava com
prisão preventiva decretada, foi reco-
Ihido ao Ponto Zero, depois de prestar
depoimento. O motorista desmentiu que,
na noite do crime, tivesse se encontrado
com Paulo Sérgio na porta do Restau-
rante Antiquarius, de onde os assassinos
saíram atrás do carro do empresário.

A polícia suspeita que o motorista,
juntamente com Paulo Sérgio, Cláudio
Maia e o cabo Edmílson Campos, inte-
grava grupo de extermínio e de seqües-
tradores. Maia disse no depoimento que,
quando Paulo Sérgio o chamou para
uma parada (matar alguém), não se inte-
ressou em saber quem era a vítima. Os
policiais estranham o fato, porque, se-
gundo Cláudio Silva, ficou combinado
que o motorista receberia NczS50 mil
pelo serviço.

Cláudio Silva disse ainda que, após o
crime, todos foram para a casa de Ja-
queline, onde Sérgio conversou duran-
te alguns minutos a sós com Paulo
Sérgio e saiu para sua casa, na Baixa-
da Fluminense.

Tripulação chega hoje

e vai ser interrogada

sobre morte em motim
Os tripulantes do pesqueiro Hwa Sliing-21, de bandeira

de Formosa, chegam hoje ao Rio. Segundo a Polícia Fede-
ral, eles virão no próprio barco, trazido pelo rebocador
Allo-Mar Triunfo desde a Ilha da Trindade, onde encalhou
na manhã de domingo cm conseqüência de um motim
ocorrido na véspera, em águas internacionais, que provocou
a morte de um marinheiro e ferimentos em outros três.
Assim que chegarem, os tripulantes serão entregues pela
Marinha à Polícia Federal, que investiga todos os crimes
ocorridos em aviões ou embarcações vindas do exterior.

Será aberto inquérito para apurar os responsáveis pela
morte e ferimentos causados nos tripulantes. Além disso, a
Capitania dos Portos abrirá inquérito administrativo para
investigar por que o barco encalhou e os motivos do motim.
As vitimas foram socorridas pela guarnição do Posto Ocea-
nográfico da Ilha da Trindade e a tripulação mantida sob
custódia com a ajuda do rebocador Alto-Mar Triunfo e da
fragata Independência, que faziam a substituição rotineira
de metade da guarnição do posto.

Detetive identificado

como terceira vítima

da chacina na Tijuca
O detetive Celso Fernandes Leite, de 33 anos, éra a

terceira vítima da chacina praticada terça-feira na Usina da
Tijuca (Zona Norte). Os corpos de uma mulher, identificada
como Janete de Sousa Bandeira de Mello, de 36 anos, e
de dois homens foram encontrados na parte traseira do Fiat
azul placa XS—6107, deixado sobre a calçada, na Rua São
Rafael.

Ontem á tarde, no IML, Geraldo Celso Gomes Pinto,
reconheceu um dos dois homens como sendo seu irmão
Flávio Celso Gomes Pinto, de 33 anos. Janete era casada com
Renato Orlando Bandeira de Mello, 52 anos, mas há
três meses começara um romance com Flávio. O detetive
designado pelo delegado Jack de Britto, titular da 19a DP,
na Tijuca, para investigar o crime, não conseguiu ainda
estabelecer qualquer ligação de Celso com o casal.

Celso era solteiro e, segundo sua mãe, Arminda Fernandes
de Sousa, desde abril estava dc licença médica psiquiátrica.
Ele morava na Rua Araújo Lima, 75, no Andaraí (Zona
Norte), e foi sepultado ontem à tarde no Cemitério Jardim da
Saudade. Flávio foi enterrado terça-feira em Inhaúma. Os
parentes de Janete somente ontem tomaram conhecimento
da sua morte através dos jornais. O marido, Renato Orlando,
e o irmão dela, Ednaldo dc Sousa Santiago, estiveram na
delegacia e depois dirigiram-se ao IML para cuidar da libera-
ção do corpo.

Ednaldo contou na 19a DP que Janete e o marido, apesar
de morarem na mesma casa, só estavam juntos por causa das
filhas. Admitiu que sua irmã tinha vários namorados, mas o
marido não sabia. Durante algum tempo ela teve um romance
com um tenente do Io BPM e depois começou a namorar
Flávio. Foi depois de conhecer Flávio que ela começou a
fazer uso de tóxicos e a freqüentar os morros Casa Branca e
Borel.

O irmão de Janete percebeu que ela era viciada e certa
ocasião quase foi agredido por Flávio com uma barra de
ferro porque a recriminou. Segundo Ednaldo, pouco depois
do inicio do namoro Janete começou a vender objetos'
da casa, como discos, livros e até o aparelho de ar condicio-
nado. A policia acha que o dinheiro era usado na com-
pra de drogas e suspeita de que ela e Flávio tenham dado um
banho (não pagaram aos traficantes) e por isso foram assassi-
nados. Outra hipótese é de que Janete foi morta porque os
traficantes descobriram que ela era informante do 6o BPM.
Flávio e Celso teriam sido também assassinados porqueviram o crime.

O coronel Antônio Carlos Garcia, atual comandante
do batalhão, negou que Janete fosse informante. Disse que a
conheceu no dia em que assumiu o comando, quando ela
pediu-lhe para tirarem uma foto juntos, mas ele não concor-
dou.

Guimarães processado por 
contrabando

A, ... . . R.T. Fazanello — 22/12/68
O banqueiro do jogo do bicho e presidente

da Liga Independente das Escolas de Samba,
Ailton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães,
está sendo processado por contrabando de ar-
mas pela Justiça Federal. Na última quinta-fei-
ra, o juiz Sérgio Schwaitzer, da 2a Vara Federal
de Niterói, acatou denúncia do procurador da
República Ricardo Portugal, que se baseou no
fato dc a policia ter encontrado com o bicheiro
uma pistola Luger, calibre 7.65, de procedência
alemã, quando ele foi preso no dia 14 de outu-
bro. O juiz também acatou denúncia de contra-
bando de armas contra o delegado capixaba
Cláudio Guerra, que foi preso com uma pistola
Colt, calibre 45, e outra Smith & Wesson, cali-
bre 44, ambas de fabricação norte-americana.
As armas de calibre 45 são privativas das For-
ças Armadas.

Caso Guimarães seja condenado neste pro-
cesso, que recebeu o número 8.944.935, poderá
ficar preso de um a quatro anos. Ontem, um
oficial de justiça procurou Guimarães para citá-

lo e seu interrogatório está marcado para a
tarde da próxima terça-feira, na Justiça Federal
de Niterói. Neste dia, também será ouvido o
delegado Cláudio Guerra, que está preso em
Vitória e será levado á presença do juiz Sch-
waitzer. O processo em que Guimarães é acusa-
do de bancar o jogo do bicho em Niterói será
remetido para a Justiça do Estado do Rio nos
próximos dias.

O processo cm que Guimarães responderá
por contrabando de armas foi a forma que a
Polícia Federal encontrou para continuar invés-
tigando a vida do banqueiro e tentar provar seu
envolvimento com o crime organizado em Vitó-
ria. O delegado Cláudio Guerra, que foi preso
numa casa de praia de Guimarães também no
dia 14 de outubro, é acusado pela Polícia Fede-
ral de comandar o crime organizado na capital
capixaba e de ter facilitado a entrada de Capitão
no ramo da contravenção.

No curso das investigações da Polícia Fede-

ral sobre as quadrilhas de policiais civis e milita-
res que atuam no crime organizado em Vitória,
já foi descoberto õ envolvimento de Guimarães
com o bicheiro José Carlos Gratz, que é seu
sócio, e o investigador Pedro Suzana, que foi
jurado no Carnaval carioca este ano. As decla-
rações do Imposto de Renda do bicheiro tam-
bém estão sendo alvo de uma minuciosa audito-
ria. A Policia Federal, que chegou a dar essas
declarações de renda como desaparecidas, tem
realizado uma série de cruzamentos para desço-
brir a origem da fortuna do bicheiro e quanto
ele pode ter sonegado nos últimos anos.

O Capitão Guimarães ficou preso 14 dias na
carceragem da Polinter, no Centro, de onde saiu
no dia 26 de outubro. Ele foi preso por ordem
do juiz Sérgio Schwaitzer, da 2a Vara Federal de
Niterói, sob acusação de crime contra a organi-
zação do trabalho, estelionato contra a Previ-
dência Social, formação de quadrilha e contra-
venção. Conseguiu de livrar das duas primeiras
acusações e foi libertado sob fiança.
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Guimarães: armas
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RIO NAPOLIS - Um dos mais procurados pelosRoteiro turíftico freqüentadores da alegria, ainda tem espaço para esse final
pato* rMtaurantM de ano. No cardápio são muitas opções, que não custam

caro como "pernil com feijão branco" (hoje é dia), amanhã
tem "cozido" e sábado, "feijoada" Abrem para almoço e

... __ jantar. Têm ótimo chope... Teixeira de Melo. 53-B tel.Mmon Muraa 267-9909
OBA DÂ OLÈ OLÁ

O novo show do Obã Oba do infatigável gentleman. Elias Abifadel. cujo
lançamento ocorreu durante a exuberante festa comemorativa dos 15 anos
de sucesso da boate, tornou-se o "must" do momento. Novo guarda-rou-
pa. belíssimo, que traz as assinaturas de Elza Farias, Laerte Rafael e Jeferson.
O show tem a coreografia da 5 Estrelas Jurandir Palma e participação
especial de Miguel França na canção. É. de fato. um grande espetáculo! A
história de nossas origens, a riqueza de nosso folclore, danças típicas com
suas magias envolventes, fantástica beleza de nossas tradições. O públicorevê a Gabriela de Jorge Amado, a malícia da "lambada" nos trejeitos de
lindas "mulatas que não estão no mapa" O show do Oba Oba. mais
comunicativo que qualquer outro do gênero, agora com nova roupagem e
novíssima produção, intulado Olè Olá. conquista os turistas internacionais
e aos brasileiros também Ê a alma de nossa gente no palco do Oba Oba
Tudo ali, certinho, bem produzido, que nossas televisões não sabem
fazer, mas podiam ir buscar com o Abifadel. Ê só ligar as câmeras e
transmitir

lit* I

Associado Wi¦¦¦¦¦ ot>a kAS»0CI»<
do» Goiás de Turismo do R>ol

A FESTA DO OBA OBA — Elias Abifadel. definitivamente, revelou-se ser o gentleman do show
blz. O bom Elias homenageou Iodas as suas famosas mulatas que fizeram a noite do Rio Em seu emocionado
discurso Abifadel prestou reverência e recomendou seus concorrentes. O carinho impecável e espontaneidade
das palavras que Elias Abifadel transmitia exaltava, inclusive. Oswaldo Sargenteli. o pai do ziriguidum Os 15
anos do Oba Oba. 6 com Elias Abifadel à frente, na Rua Humaitá. 110 foi uma festa que ficará na história da
noite..
CHURRASCARIA PALACE— O diretor geral da TAP Air Portugal. Sérgio Lopes, comandan
do mesa animada na casa dos irmãos Saraiva. Antônio e Ricardo que dividem o comando com llldio Thomas e
Antônio Jordão.
EU, ROBER TO BURLE MA RX — Genial idealização de Soraya Cais e Tamara Leftel. Assisti,
encantado, o avant premiere (concorridíssimo!) do vídeo autobiográfico do gênio Dia 25 será passado na TV
Manchete Assistirei novamente

' 
EUN1CE GUERRA — Comemorou ontem, sem festa
nem badalações. seu niver. ela que é uma festa para todos
os que a conhecem Uma vida de amor em doação...
RAINHA DO CARNA VAL 90 — Sob a direção geral
do Dr. José Messias, a Riotur marcou um tento na discote-
ca Babilônia, a eleita foi Márcia Barbosa da Silva. .
ELIANE LACOMBE— Inaugurou, com desfile, insta-
lações novas da grife na Marechal Niemeyer. 26 Botafo-
90ma do sbu» Olè Oh
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O mapa musical da cidade

Tese de geógrafo mostra que compositor carioca faz 
de seu bairro tema de inspiração

o Cj J- Rfinato Velasco

Tim Lopes

0 Rio de Janeiro é um mapa musical. O geógrafo João
Baptista Ferreira de Mello, 40 anos, chegou a esta conclu-
são depois de ter assistido ao show Marlene na Praça
Onze dos Bamba, na Sala Funarte, Centro do Rio, no
verão de 1986, que considerou "uma verdadeira aula
sobre esse espaço da cidade, berço do samba, cantado cm
várias músicas". No ano seguinte, João Baptista, fazendo
mestrado na UFRJ, começou a desenvolver a primeira
tese do mundo, segundo ele, associando a música popular
à distribuição geográfica da população de uma cidade: O
Rio de Janeiro dos Compositores da Música Popular Brasi-
leira — 1928/1989 — uma introdução à Geografia Huma-
nistica.

"Eu tento interpretar o sentimento e o entendimento
do carioca sobre sua cidade, tendo como veio a criativida-
de dos compositores, o desabafo e a inspiração por essa
musa chamada Rio de Janeiro", disse. João Baptista

passou muitas horas estudando e pesquisando pelas bi-
bliotccas especializadas cm arte popular. No final da
pesquisa, o geógrafo tinha selecionado 120 canções, desde
A favela vai abaixo, de Sinhó, gravada em 1928 por Chico
Alves, até Morro Dois Irmãos, composta em agosto passa-
do por Chico Buarque de Holanda. A tese será defendida
em abril do próximo ano.

João Baptista disse que este é o primeiro estudo que
emprega os princípios da geografia humanistica no Brasil,
uma vertente nascida nos Estados Unidos e na Inglaterra
nos inicios dos anos 70. "A 

geografia humanistica pro-
cura desvendar e revelar o pensamento humano acerca do
espaço e do lugar, captando assim a beleza, a fragrância c
o ritmo dos lugares", explicou o geógrafo. Ele também
fala com carinho da cidade onde nasceu, do bairro do
Catumbi de sua infância c da Tijuca, que escolheu para
morar por ter muito comércio, cinemas, bares, e pela
intimidade que o lugar lhe provoca.

Mas, segundo o geógrafo, isso não quer dizer que o
compositor em seu arrebatado amor pela cidade não
denuncie os conflitos e sua deterioração. Jards Macalé,
por exemplo, mostra ironicamente o Rio de Janeiro à
beira do caos cm O Rio saiu do tom, composta em 1988,
que diz o seguinte: Vamos a la playal pegar conjuntivitel
quem sabe uma cistitel talvez uma hepatite/ vamos a la
playa/ do Leblon a Ipanema/ passando em Copacabana,
Flamengo, Aterro/ o que ê bom/ o Rio saiu do tom.

A tese, orientada pelo professor Roberto Lobato Cor-
rêa, foi dividida em quatro grande blocos, cada um com
subdivisões detalhando as experiências vividas pelos com-
positores da MPB, na cidade do Rio de Janeiro. O
primeiro chama-se Os lugares de residência, trabalho, lazer
c das ligações físicas e afetivas; o segundo, Consciência
sobre a dinâmica da cidade: o seguinte sobre Lugar, amiza-
de e identidade c o último dedicado à Sagração, fantasia e
memória dos lugares.
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João Baptista: Rio é musa da MPB

A musa de muitas canções

Madureira foi cantada em

prosa e versos na MPB
Na primeira parte da tese, João Baptista Ferreira de Mello

analisa as experiências vividas pelos compositores da MPB no
Rio e destaca os subgrupos: Lugar vivido de moradia, Lugar
vivido do lazer, Lugar da resistência às transformações espaciais
e O balè do lugar.

O mambo da cantareira, sucesso de Gordurinha, Barbosa da
Silva e Elói de Warthom, fala das sofridas migrações cotidianas
em busca de lugares de trabalho: Só vendo como ê que doi/
trabalhar em Madureira/ viajar na Cantareira/ e morar em
Niterói/ ê Cantareira/ vou aprender a nadar. "Os homens quan-
do se dirigem a algum ponto, realizam o balé do lugar. O ca-
rioca dos chamados subúrbios muda de bairro em bairro até
chegar às áreas de amenidades, como Copacabana, na dé-
cada de 50", diz João Baptista.

Bastante significativa é a letra do samba Jóia falsa (1955),
de Evaldo Rui, que se encaixa no segmento O balé do
lugar. Segundo o geógrafo, é um desejo de ascensão social
conferido aos cariocas pelo bairro de moradia. Sucesso na
voz de Dircinha Batista, diz o seguinte:

Nas letras, a consciência

do isolamento dos grupos
O segundo bloco, denominado A Consciência sobre a Dinâ-

mica da Cidade, é subdividido em A criação do lugar. Lugares
centrais, (icopolitica e territorialidade urbanas. Lugar do modis-
mo-difusão espacial e Segregação espacial. Este último capitulo se
refere ao isolamento dos grupos sociais cm certos lugares, em
razão da renda familiar. "As pessoas têm consciência de que cem
anos depois da Abolição o negro continua isolado nos morros.
Desde o final do século passado, as pessoas de raça negra, cm sua
grande maioria, procuram morar próximo aos locais de trabalho,
o que confere ao Rio um tipo de segregação espacial muito
peculiar, caso único no mundo." Alagados (1986), de Herbert
Viana, cantado pelo conjunto Paralamas do Sucesso: ...a cidade/
que tem braços abertos num cartão-postal/ com punhos fechados na
vida real/ lhes nega oportunidade/ mostra a face dura do mal...".
Para exemplificar essa interpretação foi utilizado o samba-en-
redo da Mangueira, do carnaval de 88, Cem anos de liberdade,
realidade ou ilusão?, de Hélio Turco, Jurandir e Alvinho:
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Nasci e fui criado em Madureira
Mais tarde me mudei pro Engenho Novo
E logo aquele povo
Eu conquistei numa semana
E assim numa escala ascendente
Cheguei a ser gente em Copacabana...

Pergunte ao criador
Quem pintou esta aquarela
Livre do açoite e da senzala
Preso na miséria da favela
Sonhei...
Que Zumbi dos Palmares voltou.

Composições revelam paixão

por ruas, bairros e praias
Ao analisar o tópico Lugar, Amizade e Identidade,

João Baptista criou os subgrupos Topofilia (o gostar
do lugar), Lugar e solidariedade e Relações intimas
com o lugar. Este último item procura mostrar a
intimidade com que os compositores cantam e tratam
a cidade, como a um ente querido. 

"Vivendo a reali-
dade carioca, o letrista popular adquire uma afinida-
de muito especial com o lugar", explica o geógrafo.
Na letra de Samba do avião (1963), por exemplo, Tom
Jobim deixa explodir sua paixão pelo Rio: Mi-
nha alma canta/ vejo o Rio de Janeiro/ estou morrendo
de saudade. João Roberto Kelly e J. Rui também
cantaram a cidade na letra de Rancho do Rio, com-
posta em 1965, ano do 4o Centenário da Cidade.

Nostalgia dos bons tempos

se mistura ao caos urbano

O quarto e último grande bloco da tese, Sagração,
Fantasia e Memória dos Lugares, é preenchido pelos
conceitos Celebração do lugar, Lugar concebido, Res-
tauração dos lugares do passado, Nostalgia e caos
urbano e Utopia carioca. A partir dos anos 70 a
cidade passou a despertar nostalgia deixando de ser
cantado como um espaço mítico, em razão da queda
de qualidade de vida, do aumento da violência ou da

poluição, diz o geógrafo. 
"A despeito do esvaziamen-

to de Copacabana, o bairro continua a ser um
lugar fascinante e sofisticado. Como a própria cidade,
inspira o compositor a denunciar em seus versos os
conflitos e a sua deterioração", diz João Baptis-
ta. Para ilustrar sua tese, nada melhor do que o
samba Mar de Copacabana, de 1984, de Gilberto Gil.
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Foi Estácio de Sá quem fundou
E São Sebastião abençoou
Rio é qualrocentão
Mas é um broto no meu coração
Eu falo assim porque Rio
Eu conheço você
Com essa idade que o bom Deus lhe deu
Para cantar tralalá
E para amar
Você está mais broto do que eu

Já mandei lhe entregar o mar
Que você viu e pediu para eu lhe dar
Outro dia em Copacabana
Talvez leve uma semana pra chegar
Quando eu fui encomendar o mar
Um anjo riu e pediu para aguardar,
Muita gente quer Copacabana
Se o anjo não trouxer o mar
Há mais de mil coisas que ele pode achar
Tão lindas quanto Copacabana...
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O Rei está na muda

Roberto Carlos lança o seu 30° LP que repete,

com suaves mudanças, o seu estilo inconfundível

Túrik (te Souza

AOS 

28 anos de carreira,
a bordo de 40 milhões
de cópias vendidas
Brasil adentro e mun-

do afora, o Rei Roberto Carlos
Chega pontualmente ao merca-
do — sempre nas cercanias nata-
linas — com seu 30° LP. Uma
multidão cativa, nos arrabaldes
do milhão (o disco anterior con-
tabilizou um milhão e meio de
consumidores), debruça-se nos
balcões do pais para comandar,
"o último do Roberto". Nem é
necessário título. Basta o nome
próprio do idolo no selo, Roberto
Carlos (CBS). E os repertórios se
repetem com monotonia relo-
joeira e tranquilizadora. Mas,
a partir da capa deste ano, nosso
monarca anualmente reeleito
pelos súditos (agora à sombra
dos recordes da altinha Xuxa),
anuncia mudanças suaves e per-
ceptiveis. Mas que não alteram
o produto final.

Deu trabalho encontrar a tal
pena de águia (viva) cinza dou-
rada do México, para enfeitar os
caracóis dos cabelos cada vez
mais grisalhos do soberano: na
capa externa, interna e contra-
capa, o adorno desarruma o uni-
forme azul/branco do vestuário
do cantor supersticioso. Algo
acontece também ao repertório
dietético, desidratado para ape-
nas nove faixas, cinco da dupla
Roberto/Erasmo Carlos. Os rit-
mos estão mais marcados pelo
calço de baterias metronômicas,
como se à habitual contempla-
ção sofredora das baladas, o ou-
vinte fosse convocado a arrastar
as cadeiras e dar alguns passos
bailarinos.

Não é a primeira vez que ele
se arrisca neste fundo de quin-
tal: o Roberto Carlos sambista
de Só você não sabe ostenta uma
ginga de Ataulfo Alves (assesso-
rado por um coro responsório,
no esquema das pastoras do au-
tor de Amélia), lubrificado por
sax ao fundo. A letra não quer ir
além do assovio de rua: "os ami-
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gos dizem que eu mudei, me per-
guntam onde é que eu deixei,
meu sorriso e toda a alegria, que
eu tive um dia". Outro territó-
rio anteriormente explorado, o
da ecologia militante, ganha o
reforço pleonástico de Amazô-
nia, um rock balada épico nos
moldes do antigo /esws Cristo. O
tom indignado do monarca, em
seu momento mais inspirado no
disco, vergasta "a selva de enga-
nos" munido de refrões opera-
cionais, até mesmo para uma fu-
tura campanha de recuperação
da área. Não faltarão gargantas
para entoar com ele (a exemplo
do coral de estúdio) os slogans
"Amazônia, insônia do mundo",
ou "quem desmata, mata, não
sabe o que faz".

Com um Grammy latino de-
baixo do braço (ao lado de outros
troféus, como o Globo de Cristal
e o Bravo, sempre por suas altas
vendagens), Roberto acena para
a multidão de chicanos das
Américas num cover do estóico
Smile, de Charles Chaplin. Son-
rie, com sua procissão de cordas
eletrônicas no recheio, é tam-
bém a faixa título do disco do
Rei que freqüentou o segmento

latino da Billboard, hoje ocu-
pado (em 4o lugar) por seu novo
título, Si me vas a olvidar. A
colônia portuguesa conta com
outro cover retirado da vitrine
do antiquário, o fado Nem às
paredes confesso, velho hit de
Francisco José e Amália Rodri-
gues repaginado como balada.
Roberto está mais cool que nun-
ca (não se esqueçam que ele é
filho vocal de João Gilberto, Do-
lores Duran e Anísio Silva).
Canta aos sussurros, como se
conversasse com os próprios bo-
tões.

Da grife com Erasmo, Tolo
("fui além dos meus limites, ex-
plodi todas as pontes, tentando
esquecer você"), ainda indica
soluções atraentes no pântano
romântico em que mergulha o
disco. Mas um repique deprê de
Fsra ferida em Pássaro ferido
afunda-se na areia movediça da
balada triste. E a situação de-
sanda na escalação dos doublés
autorais do Rei — os que preen-
chem os claros restantes de cada
LP da dupla central. A insônia
amazonense da faixa ecológica
passa rápido nos torpores de Se
você pretende. E apesar do eco
do Elvis Presley bolerístico, Se
você me esqueceu concilia o sono
definitivo. O perigo da utiliza-
ção deste tipo de psicotrópico
sonoro é que ele também conduz
ao sonho. Não custa imaginar o
dia em que o Rei descerá de seu
pedestal de banalidades, para
gravar num disco onde o óbvio
consiga escapar ao lugar co-
mum. O Terceiro Milênio está
aí...uma estrela brilha domin-
go...quem sabe?

Cotação: -k

Com pena de águia cinza dourada nos caracóis dos cabelos, Roberto Carlos anuncia mudanças
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LUSTRES
ABAJURES

SPOTS
HALÓGENOS

LÂMPADAS EM GERAL

PONTO DE LUZ iluminação atual
R. Marquês de S. Vicente, 61 - Tel.: 274-3921

I EXPOSigAO: «pwc\
^ I HOJE, SEXTA E SABADO'. ^Wt 

¦ \
23 hor. \l
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LEILÃO
SEXTA E SÁBADO

Dias 15 e 16 de dezembro
às 21 horas

JB

ILAO DA barra

J WW'S C1?as

f /jeans # Bermudas

PROMOÇfiODE Saias ¦
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Ir. Carmo Wto, 248 « Centro •- • ¦"

NESTE NATAL PRESENTEIE COM ARTE
DESTAQUES: Guigaurd - Agosttatíll - Carybé - Excepckuuú cokçào de SYÍVIO
PINTO e 8USTAMANTE SA antigos - ScUtr RoameUi - Wim Vau Dtjk • Manoei
Statiago - Haydéa Santíago-GastioFormeati-M»mie) Faria eoatroêptutons de rtal
cotação no mercado de arte. Prataria - Imagens • Porttíamu • Móveis de época -
Marfins - Tapetes Antigos - Art Nouveau e Deco - Peças Mana • etc.

ORGANIZAÇÃO:

Galeria Doas Aries

Av. Olegário Maciel, 162
— Barra da Tijuca

Tels: 399-4766 399-4170
399-4330

Natal chama presente. Presente chama II Feira de Natal do Casashopping.
Você encontrará os melhores presentes e enfeites para sua casa e seu Natal. São diversas peças de artesanato e também as
demonstrações das técnicas feitas pelos próprios artesãos. II Feira de Natal do Casashopping: um presente no seu Natal.

2? feira - tecelagem • 3? feira - crivo e filet (rendas) • 4? feira - cerâmica (várias técnicas) • 5? feira - renda de bilros (dia 14) e
esculturas em madeira (dia 21) • 6 .a feira - kits de Natal • Sábado e domingo - demonstrações múltiplas ¦ Horário -15 horas e 18 horas

Da 09 a 23/12 no Pavilhão de Eventos do Casashopping • 2?a6?feiradel4às22hs* Sáb. e dom. de 10às20hs
j= OmmedtatemmeMéí

Cosaiishoppmg
Av. Alvorada (Via 11) 2150 • Barra

Apoio:
AÍERIDI9N4L Ti O SOL
obancomúurocomaforcaouumío OBRA SOCIAL LESTE UM

Cidade

Os

fatos

e o

charme

do Rio

estão no

Cidade.

0

TTV
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50
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Não perca os últimos
dias de Fifty-Fifty, a promo-
ção em dose dupla da Ph i-
lippe Martin. Você ganha
50% de desconto em to-
dos os produtos, mais 50%
em Janeiro.

Vá depressa, antes que
acabe. Quem compra ago-
ra tem desconto duas ve-
zes. E fica feliz em dobro.

PHHIPPE w MARTIM
lí:xVi>:

RUDGE GIFT CARD.

0 presente que agrada sempre. RR

Neste natal, o RUDGE GIFT CARD é a melhor maneira de presentear. Quem recebe, pode escolher o que quiser. Quem dá, acerta sempre. RUDGE R U D G E
GIFT CARD pode ser uma blusa, um acessório, uma calça ou outra peça da coleção verão. Uma coisa é certa: seu presente vai fazer o maior sucesso. rio sul barra shopping fortaleza
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Os cinco

melhores

do ano

A Fundacen escolhe

os espetáculos

que se destacaram

em 1989

DEPOIS 

de muitos anos, em que os
premiados pela Fundacen (Fun-
daçào Nacional de Artes Cêni-
cas) como os cinco melhores es-

petáculos do ano eram conhecidos somente
nos primeiros meses do ano novo, em 1989
os vencedores já estão escolhidos. Essa
presteza em premiar antes de encerrar
o ano tornou possível que os cinco desta-
quês estejam todos em cartaz (uma contri-
buiçfto publicitária significativa para as
carreiras desses espetáculos) e que a ceri-
mônia de entrega dos prêmios possa acon-
tecer no dia 27 no Teatro Rival.

Foram escolhidas as montagens de O
jardim das cerejeiras (Teatro dos Quatro);
A estrela do lar (Teatro Copacabana), Or-
iando (Teatro do Centro Cultural Banco do
Brasil), Marat Marat (Teatro Cacilda Bec-
ker) e A trágica história do doutor Fausto
(Espaço Três) por um júri formado por
Armindo Blanco (O Dia), Cecília Loyola

'a l^^l- v..-

JORNAL DO BRASIL

Orlando, que experimenta a
linguagem teatral, foi um dos

destaques

(Tribuna da Imprensa), Ida Flores (Mega
Magazine), Macksen Luiz (JORNAL DO
BRASIL), Marcos Ribas de Farias (O Esta-
do de S. Paulo) e Sheila Kaplan (O Globo),
sob a presidência de Tânia Pacheco, da
Fundacen. Só foram consideradas as mon-
tagens produzidas e estreadas no Rio de
Janeiro na temporada 89. A escolha revela
um panorama bastante fiel da atividade
teatral carioca este ano. O jardim das ce-
rejeiras, de Tchekov, direção de Paulo Ma-
mede, e A estrela do lar, texto e direção
de Mauro Rasi, representam um tipo de
teatro mais estabelecido na convenção, en-
quanto Orlando, adaptação do romance de
Virgínia Woolf, direção de Bia Lessa, Ma-
rat Marat, direção de Márcio Vianna e A
trágica história do doutor Fausto, de Cris-
topher Marlowe, direção de Moacyr Góes,
apostam, decisivamente, na experimenta-
çâo.

Almodóvar conta

um caso de amor 7
MADRI Pedro Almodóvar, o cineasta espanhol maispremiado nos últimos anos, foi uma das atrações da pré-estréia de seu novo filme, Atame, ocorrida anteontemnum dos principais cinemas desta capital. As aten-,çOes dos convidados dividiram-se entre ele e a estrela dofilme, Victoria Abril, das mais populares do cinemaespanhol e das poucas que triunfaram no exterior, tendofeito vários filmes na França.
Ao apresentar seu novo trabalho ao público, Almodó-var fez quest&o de ressaltar que acabara do sair da sala demontagem e que alguns detalhes ainda precisavam seracertados. A estréia oficial de Atame está prevista para odia 22 de Janeiro, em Sevilha.
Os críticos tiveram opiniões antagônicas sobre o fil-me. Uns acreditam que possa fazer tanto ou mais sucesso

quanto o anterior de Almodóvar, Mulheres á beira de umataque de nervos. Acham, mesmo, que é a primeira vezque o cineasta conta "seriamente" uma história de amor:a história de uma atriz de filmes de terror que lutapara se livrar das drogas, é seqüestrada por um louco queacaba de sair do manicômio e vive com ele um romanceterno e ao mesmo tempo apaixonado.
Outros críticos, porém, denunciam em Atame alguns •

defeitos de narrativa, os mesmos que já haviam apontadoem Mulheres à beira de um ataque de nervos, visto poreles como uma sucessão de sketches sem um fio condutor.
Fato é que Almodóvar é o cineasta espanhol mais discuti-
do nestes tempos, uma espécie de alvo predileto dacritica.

Pedro Almodóvar, novo filme a caminho

O jardim das cerejeiras consolida o texto de Tchecov

Um 
presentão de Natal 

que cabe no bolso.
LANCHA REAL SUMMER 22'C/MOTOR JOHNSON 140 HR "

PREÇO: NCz$ 357.900,00 mmmmammamam

Toda linha de acessórios
com até 40% de desconto.
Conheça as vantagens
do Consórcio Mesbla.2.251

Tel.: 399-6969 • Barra j / • 
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COURO

TECNOLOGIA JAPONESA
EM REFORMA E RESTAURAÇÃO OE CASACOS DE

mlÉM PELE, COURO E CAMURÇA* EM UMPEZA PE PELES, COURO E CAMURÇA
RUA BARATA RIBEIRO, 502 LOJA XI

(GALERIA CINE STAR COPACABANA, ESQ. COM SANTA CLARA)
TEL.: (021) 235-7143 2- a e* feira

MENSAGEM1 PARA NATAL
E CARNAVAL

• PINTURA DE OURO E PRATA PARA
ROUPAS DE COURO E CAMURÇA

ESTREIA AMANHA NO CANECAO
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B, " CURSOS NA CAL

NICO ASSUMPÇÃO
E

MARCO PEREIRA
De 4a à Sábado

grátis sua 13 Vodka Orloff.
flua Garcia D'Ávila, 15

^ Tel.: 267-6596 J

MERGULHO TEATRALMIGUEL FALA8ELLA — M* PADILHA — PEDRO PAULO RANGELFÁBIO JUNQUEIRA — M" ESMERALDA E EQUIPE MARAT
DA IDÉIA 'A CENA

CURSO P/ATORES C/EXPERIÊNCIA C/MOACYR GOES
MARATONAS CORPORAIS

ATIVIDADES P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES
INSCRIÇÕES ABERTAS R. RUMANIA, 44 T: 223-2384—"

DUVIDAS SOBRE
ASSINATURAS?

LIGUE ASSINANTE:

JB
mm

Gnéas Franco
Saias — Bermudas — Calças

Todas as opções em jeans
ATACADO E VAREJO

Alexandre Calaza, 43-A — Vila Isabel
S 577-1243

hano Bar
GAROTADE A

IPANEMA /V

"A MÚSICA É BOSSA"
Hoje às 20h — Gioconda Vettori

23h — JOHNNY ALF
0:30h — Manoel Gusmão "Quarteto"

Música das I9h em diante. Seu couvvrt até às 22h.
Às 3"s. e 4"s - Ligia Campos
Rua Vinicius de Moraes, 39 — Ipanema — Tel.: 287-1497

Cama de Gato no People
ShpdowjazzPnsents "LuizâoF\uvaeMacaé" *Av. BartolomeuMitre, 370* Uai.: 294-0547

De.4? a
Sábado

OCARlffaDCSCONTOOf 10*NO CONSUMO

jSíHT* HORÁRIO
23:00

Rtalixafã» fâiieóUi

THEVRnLET
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4a A SÁBADO
A duplo da década pela . Ia vez'ao vivo, mostrando sua orte emdos melhores shows do mo-

j » ; f—^' mento.
iPL „. TRIO'/f/i/'A IRAKITAN . _ ohmciminto'xitt/7' *5^ Av. Bartolomeu Mitre Dmntal fl—|SSS»| DOM. 2* e 3" 123 tel.: 239.0198

Dias 14, 15 e 16 de Dezembro

PR0M0CA0

NATÁL

Somente em nossa loja do Rio-Sul

Chocolate

(Orquestra ipfyítyarmômca

brasileira
CONCERTO DE ESTRÉIA EM NOITE DE GALA

¦¦

SOLISTA REGENTE
NELSON FREIRE , MAXIMIANNO COBRA

FESTIVAL BEETHOVEN
PROGRAMA:

Abertura Egmont OP 84
Concerto para piano Sinfonia n° 5 em dó menor op.orquestra n° 5, em Mi bemol 67

Maior, op. 73 'Imperador'

TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
Dia 16 de dezembro de 1989, às 21:00 h
Ingressos a venda na
bilheteria do teatro.

Frisas e camarotes: NC/.S 2.100.00Platéia e Balcão nobre: NCz$ 350,00Balcão simples: NO.J 150.00
Galeria: NCz$ 50.00

Patrocínio exclusivo

Btiuen

'Racha'

vésperas das elei-
ções presidenciais, pode-se dizer que os petistas ra-
charam anteontem em Be-lo Horizonte, após o
comício do candidato Luís
Inácio Lula da Silva na
praça da Estação.

* * *
Os militantes da classemédia, molhados pelachuva até a medula, opta-ratn pela ala italiana demassas, no restaurante

Casa dos Contos, tradicio-
7lal reduto de artistas e in-tclectuais.

Já Laia e um séquito de30 pessoas dirigiram-se
para o Tavares, ponto tu-ristico obrigatório, onde
são servidas caças varia-
das.

Quanto d dissidência
light, liderada por Fer-
nando Gabeira, Lucèlia
Santos e Paulo Betti,
prestigiou o Estado, jan-tando no elegante Cozi-
nha Mineira.

O único a reclamar foio dono Tavares.
A entourage de Lula

pedia um prato só paradois ou três.
Ele espera que, se che-

garem ao poder, os petis-ias promovam uma melhor
distribuição de renda e
passem a ter poder aquisi-
tivo para pedir um prato
para cada.

'Per 
capita'

Cada um dos militan-
tes foliões que animam o
comitê de Fernando Col-
ior na Lagoa envergando
camisetas, batucando,
dançando e empunhando
bandeiras do candidato
ganha uma diária de NCz$
200,00.

* ? ?
Isto é que é distribui-

ção de renda.

De volta
Tem novo proprietário

o Largo da Mãe do Bispo,
a célebre cobertura da Ur-
ca que pertenceu ao deco-
rador Júlio Senna e que
loi cenário, durante mui-
tos anos, de sofisticadas e>
concorridas festas da so-
ciedade carioca.

É o produtor musical
Ricardo Cravo Albim.

A cobertura voltará a
trepidar no réveillon,
quando Albim abrirá a
porta a 200 amigos parauma grande festa — sem
liteiras.

Pela metade
? Andam tão absurdos os

preços no pais que os fa-bricantes de papel, quecompram decatadores, in-
dústria e supermercados
grandes quantidades de
material usado para reci-
clagem, decidiram dar um
basta na situação.
• Passaram a importar
aparas e sobras paraatender as suas necessida-
des industriais.

< Saem pela metade do
vreço.

Fôlego
O escritor Josué Mon-

tello, que em fevereiro
lança um livro policial e
em julho seu 20° romance.
Uma Sombra na Parede, tem
planos de pendurar a penano ano que vem.
• Acha que, apesar de
ainda lhe sobrar inspira-
ção e tempo, os 116 livros
que já escreveu são mais
que suficientes para defi-
nir uma obra literária.

Montello, entretanto,
não pretende parar de es-
crever — vai continuar a
assinar artigos na impren-
sa, como vem fazendo há
35 anos.

Zozimo

Ronaldo Zanor
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No grande coquetel de fim de ano que movimentou anteontem
a GB Arte, Beth Viana Pinto, Maria Raquel de Carvalho e

Regina Germann Gonçalves
José Ronaldo

Dora Klabin, aniversariante de ontem, entre Lu de Oliveira eLuiza Brunet no almoço do Esplanada Grill

Mão le ve
Nu reta final da campa-

nha, o candidato Fernando
Collor teve o desprazer de ter
sido vítima de um roubo no
último comício que fez em
São João do Meriti.

Collor perdeu um Kolcx
de ouro, avaliado, por baixo,
cm 3 mil dólares, sem que sua
segurança tenha percebido a
ação do larápio.

É o terceiro relógio queCollor de Mello perde na
campanha presidencial.

Mimo
Como volta e meia recor-

dam o Informe Jll e o Ancelmo
Gois, é mesmo grave a crise.

A Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea) que. co-
mo o nome diz, reúne alguns
dos maiores colossos do capi-
talismo brasileiro, está dis-
tribuindo. como brinde de fim
de ano, um chaveirinho.

PT chique
Quem faturou ontem com

o comício de Lula na Cine-
lândia foi o hotel Guanabara.

Alugou por NCzS I mil
cada todos os seus aparta-
mentos para abrigar lulistas
inais sofisticados, interessa-
dos em acompanhar o comi-
cio, mas sem apertos e com ar
condicionado.

Em silêncio
ilú sinais de fumaça no ar

indicando que o doutor Ulys-
ses Guimarães já está em
campo, silencioso e discreto,
realizando missões apazigua-
doras junto a determinadas
figuras-chave do puis.

Para Ulysses, consideran-
do a possível vitória de Lula
nas eleições de domingo, ésempre melhor prevenir do
que remediar.

Antecedência
Dentro do PDT já há quem queira fazer de

Leonel Brizola o ministro do Planejamento no
caso da vitória do candidato Lula da Silva.

Outros, pretendem transformá-lo cm minis-
tro das Comunicações, só pura poder incomo-
dar de perto a TV Globo.

Dentro do PSDB. a idéia é fazer do cx-go-
vernudor Franco Montoro o futuro ministro
das Relações Exteriores.

? ? *
Com a fome com que se está indo ao pote porantecedência, acaba não sobrando nada paraa turma do PT.

m m m

Morde e sopra
E o governador Orestes Quércia, hem?
Diz que apóia a candidatura Fernan-

do Collor, mas o Palácio dos Bandeirantes,
sede do governo de São Paulo, trabalha des-
de segunda-feira com a hipótese de vitória
do deputado Luís Inácio Lula da Silva na
disputa pela Presidência da República.

Roda.-Viva,
Us amigos se movimentando para festejar

no sábado o aniversário do -ex-presidente cia
Embratur, João Dória Jr.

O Brcitling, que, segundo o Vogue francês,
desbancou o Rolex como o relógio da moda,
tem agora como representante no Brasil a
griffe de jóias Natan.

O embaixador Harry Giglioli é quem fez aentrega ao embaixador José Nogueira Filho da
Grã Cruz da Ordem de Malta.

Maria Helena Piquet Carneiro movimenta-
rá Brasília no dia 19 recebendo para um co-
quetel só de mulheres em torno da embaixatriz
Tite do Rego Barros, que está de partida paraMoscou.

A BonEon d'Or comemorará amanhã seteanos de vida lançando uma linha de caixas de
música para o Natal.

Kiki Garavaglia c a nova representante das
roupas de seda da estilista Any Carro.

Cosette e João Sayad passarão o Ano Novo
em Nova Iorque.

Dezenas e dezenas de brasileiros estãode partida para, em alegre revoada, passar oNatal e o réveillon em Punta dei Este.
Bebei e Daniel Klabin vão romper o ano em

Nova Iorque com a mãe e sogra Lourdes Catão.

Dilema
O presidente Jobó Sarney

anda angustiadissimo noa
últimos dias.

Botou na cabeça que tem
que nomear o quanto antes
todos os membros do Conse-
lho da República, instituído
pela nova Constituição.

Além dos presidentes da
Câmara e do Senado, dos 11-
deres da maioria e da mino-
ria no Congresso e do minis-
tro da Justiça, o presidente
tem direito a nomear mais
seis membros a sua esco-
lha.

A aflição do presidente
não diz respeito ao tempo
que ainda tem disponível
para preencher os cargOB.

Mas sim ao fato de Sar-
ney ter muito mais amigos
que vagas.

Quem vem
9 Virá ao Brasil em junho
do ano que vem em visita
oficial e com uma alentada
agenda o principe Saud Ibn
Faiçal Al-Abdel Aziz, mi-
nistro das Relações Exterio-
res da Arábia Saudita.
• Sua Alteza, que desem-
barcará em Brasília, tem re-
servas, em seguida, para
uns dias no Rio.

Correções
1- O empresário Manuel
Águeda Filho nega que for-
ma com Ângela Brandt Ri-
beiro "o mais novo par ro-
mántico da noite do Rio" e
arremata:

Ângela e eu somos ape-
nas bons amigos.

* * *
2- Da mesma forma, o Sr.
Antônio Troisi: nega, sem
renunciar á estrela verme-
lha do PT, que tenha passa-do 20 anos de sua vida sem
trabalhar um único dia e
arremata:

O trabalho e eu somos
apenas bons amigos.

Jogo rápido
A top model Cindy Craw-

ford, que está em São Paulo
participando de uma sele-
ção de modelos para a agên-
cia Elite, de Nova Iorque,
não vai deixar o Brasil de
mãos abanando.

Já recebeu duas propos-
tas de casamento de admi-
radores apaixonados.

Gol de placa
Na Inglaterra para a

gravação do vídeo Jogo de
Bilhões, que está estrelan-
do para a produtora Spec-
trum, Pelé esteve ontem no
estádio de Wembley.
0 Foi lá que, antes do iní-
cio das filmagens, o ex-cra-
que fez a revelação tão es-
pontânea quanto
inesperada:

Em 21 anos de carreira,
nunca joguei aqui.

Após o que, de terno e
gravata, pegou uma bola,
driblou um adversário ima-
ginário e chutou em gol.

Aos presentes, Pelé jus-
tificou:

Nunca é tarde demais.

Vida curta
O consultor-geral da Re-

pública, Clóvis Ferro Costa,
não lira, nos últimos dias,
uma idéia da cabeça.

Quer extinguir o Conse-
lho lnterministerial de Pre-
ços.

O órgão não tem, segun-
do Ferro Costa, nenhum
amparo legal na nova Cons-
tituição.

Zózirno Barrozo do Amaral e Fred Suter
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27,
por peaoa

Por 30%
de dezembro.

O verão chegou no DINHO'S
PLACE com exclusividade.
Saboreie 16 tipos de saladas em far-
to BUFFET SELF-SERV1CE.

abaixo dos preços normais no mês
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XNHO'S PICICEj
Rua: Dias Ferreira, 57 - LEBLON

Tei.:(021) 294-2297 / 294-5972

Música ao vivo, todos os dias sem consur

&&SttÍ*'JOYEUX - NOÈL
Piano Bar-Creperie • Conde de Irajé, 201 Botafogo* TU,:246-7754 *Apit 2A.

—Rio 
Jazz Club w»* Radio Stars

Com DUDU MORAES, LIANE MAIA, SILVIA MASSARI e PAULINHO MACHADODireção Geral: Cininha de Paula — Textos: Flávio Marinho * Apoio: VARZIM Madeiras Tel.: 265-9797
MVIILLON TROPICAL NO RIO JAZZ CLUB * Reservas pelos telefones
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SEXO. MENTIRAS E VIDEOTAPE (Sex. lies
and videotape). de Steven Soderbergh, Com
James Spader. Andie MacDowelI o Peter Gal-
lagher. Art-Fashion Ma// 2 (Estrada da Gávea.
899 — 322-1258). Ricamar (Av. Copacabana.
360 — 237 9932) 14h. I filv 18h. 20h. 22h.
Art-Casashopping 1 (Av Alvorada. Via 11.
2 1 50 - 326 0746) do 2" a 6'". às 17h. 19h.
21 h Sábado e domingo, a partir das 1 òh. Bru-
ni- Ti/uca (Rua Conde de Bonfim. 370 — 254-
8975) 1 5h. 17h. 19h. 21 h (16 anos) Descon-
to de 30% mediante a apresentação do cupom
do Guia do Assinante e do cartão do leitor JB
Continuação
Marido, mulher e cunhada vivem um triângulo
amoroso, que muda com a chegada de um
personagem, um voyeur com uma câmara de
vídeo. Palma de ouro e prêmio de melhor ator
(James Spader) em Cannes. EUA/1989
CONTOS DE NOVA YORK (New York sto-
ries), filme dividido em três partes. Lições de
vida. de Martin Scorsese. com Nick Noite. Ro
sanna Arquette e Palrick 0'Neal, A vida sem
Zoe. de Francis Ford Coppola. com Heather
McComO. Talia Shire e Giancarlo Gianini. Edipo
arrasado, de Woody Allen. com Woody Allen.
Mia Farrow e Mae Questel. Lido-2 (Praia do
Flamengo. 72 — 285 0642) 14h. 16h30. 19h.
21 h 30 (Livre). Continuação
Três histórias ambientadas em Nova Iorque Na
primeira, pintor famoso tem obsessiva paixão
pela assistente que. no entanto, o rejeita. Na
segunda, menina inora sozinha num hotel de
luxo. enquanto o pai flautista e a mãe fotógrafa
viajam pelo mundo. Na terceira, advogado vive
atormentado pela onipresença da mãe judia.EUA/1989
A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DO SER (Theunbearable hghtness of bemg). de Philip Kauf-
man. Com Daniel Day Lewis. Juliette Binoche.
Lena Olin e Derek de Lint Cinema-1 (Av Prado
Júnior. 281 — 295-2889) 15h.18h.21h (16anos) Continuação.
Médico e fotógrafa vivem apaixonada história
de amor. quando explode a repressão em Praga
e eles são obrigados a emigrar Baseado no
romance homônimo de Milan Kundera França/
1988
PSICOSE (Psycho). de Alfred Hitchcock. Com
Antonhy Perkiris. Vera Miles. Janet Leigh e
John Gavin Estação 3 (Rua Voluntários da
Pátria. 88 — 286-6149) 19h30. 21h30. Ató
domingo (18 anos), Reapresentação.
Num motel de beira de estrada ocorrem miste-
nosos assassinatos que ifitrigam a polícia local
EUA/1960.
MULHERES A BEIRA DE UM ATAQUE DE
NERVOS (Mujeres a/ borde de un ataque de
nervious). de Pedro Almodovar Com Carmen
Maura. Antomo Banderas. Fernando Guillem e
Julieta Serrano Cândido Mendes (Rua JoanaAngélica. 63 — 267 7295) 16h. 18h. 20h.22h Até domingo. (10 anos) Reapresentação
Dramalhão com humor Dubladora. grávida, éabandonada pelo amante, que resolve viajarcom uma nova namorada, mas acaba barradono aeroporto pela esposa que quer matá-lo a
qualquer custo. Espanha/1987
a Ultima tentação de cristo <Thelast temptation of Christ). de Martin Scorsese
Com Willem Dafoe. Harvey Keitel. Barbara
Hershey e Paul Greco Estação 1 (Rua Voluntá-
nos da Pátria. 88 — 286 6149) 18h. 21 h. Até
domingo. (18 anos). Reapresentação
Nova versão da vida de Cristo e do sua passa-
gem pela Terra onde. como qualquer mortal,
sofreu com suas dúvidas, desejos e tentações
Baseado no livro de Nikos Karantzakis EUA/1988

'estréias

Art-Casashopping 2 (Av. Alvorada. Via 11. 2 150325-0746) de 2" a 6". às 17h. 19h. 21 h.
Sábado e domingo, a partir das 15h. Art Tijuca
(Rua Conde de Bonfim. 406 — 254 9578). Art
Madureira 1 (Shopping Center de Madureira —
390-1827). Paratodos (Rua Arquias Cordeiro. 350281 -3628). Campo Grande (Rua Campo Gran-
de. 880 — 394 4452) 1 5h. 17h. 19h.*21h Pvhé* (Praça Floriano. 45 — 220-3135) do 2" a t-. ás
12h. 14h. 16h. 18h. 20h. 22h. Sábado o domingo,
a partir das 14h (Livre)
Cinco anos depois de livrarem Nova Iorque dos
espíritos malignos, os caça-fantasmas são a única
esperança de acabar com os fenômenos sobrena
turais que assolam a cidade. EUA/1989
os trapalhões na terra dos mons-
TROS (Brasileiro). de Flâvio Migliaccio. Com Re-
nato Aragno. Dedé Santana. Mussum. Zachanas.
Angélica e Vanessa de Oliveira. Largo do Machado
2 (Largo do Machado. 29 — 205-6842) 1 3h30.
141)50. 16h30. 18h 10. 19h50. 21h30. Pa/ãcio 1
(Rua do Passeio. 40 — 240-6541). São Luiz 2
(Rua do Calote. 307 — 285-2296). Leblon-2 (AvAtaulfo de Paiva, 391 — 239-5048). Barra-2 (Avdas Américas. 4 666 — 325-6487). Carioca (RuaConde de Bonfim. 228 8178). Madureira-2 (Rua
Dagmar da Fonseca. 54 — 450-1338). Norte-S¦
hoppmg 2 (Av. Suburbana. 5.474 — 592-9430).
13h10. 14h50. 16h30. 18h10. 19h50. 21h30
Opera! (Praia de Botafogo. 340 — 552-4945).
Tijuca-Palace 1 (Rua Conde de Bonfim. 214 —
228 4610). 14h20. 16h. 17h40. 19h20. 21 h. Co-
pacabana (Av Copacabana. 801 — 255-0953)
13h10. 14h50. 16h30. 18h10. 19h50. 21h30. 3"
feira não haverá a última sessão. Ramos (Rua
Leopoldina Rego. 52 — 230 1889). 14h. 15h40.
1 7h20. 19h. 2Òh40 Pa/ãcio (Campo Grande), de
2-* a sábado, às 15h30. 17hl0. 18bb0. 20h30.
Domingo, a partir das 14h (Livre)
Os Trapalhões são chamados para salvar uma ga-rota prisioneira de terríveis monstros que habitam a
Pedra da Gávea Produção de 1989

1 CONTINUAÇÕES

DE VOLTA PARA O FUTURO — PARTE II
(Back to the future part II). de Robert Zemeckis.
Com Michael J Fox, Christopher Lloyd. Lea
Thompson e Thomas F Wilson. Metro Boavista
(Rua do Passeio. 62 — 240 1291). Odeon (Praça
Mahatma Gandhi. 2 — 220 3835). América (Rua
Conde de Bonfim. 334 — 264-4246) 13h30.
1 5h30. 17h30. 19h30. 21h30 Condor Copacaba-
na (Rua Figueiredo Magalhães. 286 — 255
2610). Largo do Machado 1 (Largo do Machado.
29 - 205 6842). São Luiz 1 (Rua do Catete, 307285-2296). Roxy (Av Copacabana. 945 —
236-6245). Leblon-I (Av. Ataulfo de Paiva. 391239 5048). Rio Sul (Rua Marquês de São Vi
cente. 52 — 274-4532). Barra-3 (Av. das Améri-
cas. 4.666-325-6487). 14h. 16h. 1 8h. 20h. 22h.
Barra 1 (Av das Américas. 4 666 — 325-6487).
de 2'* a 6o. às 15h. 17h. 19h, 21 h. Sábado e
domingo, a partir das 1 3h. Madureira-1 (Rua Dag-
mar da Fonseca. 54 — 450 1338). Norte-Shop-
ping 1 (Av Suburbana. 5.474 — 592-9430) 13h.

1 5h. 17h. 19h. 21 h. (Livre)
Continuação da primeira aventura com novas e
alucinantes viagens ao passado e ao futuro. EUA/
1989
CAÇAFANTASMAS 2 (Ghostbusters 2). de Ivan
Reitman. Com Bill Murray. Dan Aykroyd. Sigour-
ney Weaver. Harold Ramis e Rick Moranis. Art-
Copacabana (Av. Copacabana. 759 — 235-4895).
Art-Fashion Ma// 3 (Estrada da Gávea. 899 —
322-1 258). Star-lpanema (Rua Visconde de Pira-
já. 371 — 521 4690): 14h. 16h. 18h. 20h. 22h.
Art-Fashion Ma/1 4 (Estrada da Gávea. 899 —
322-1258): 14h30. 16h30. 18h30. 20h30. 22h30.

MEUS VIZINHOS SAO UM TERROR (The'burbs). de Joe Dante. Com Tom Hanks, Bruce
Dern. Carrie Fisher e Rick Ducommund Tijuca-2
(Rua Conde de Bonfim. 422 — 264 5246)
14h30. 16h40. 18h50. 21 h (Livre)
Comédia A paz de um subúrbio americano é aba-
lada com a chegada de novos e estranhos vizinhos,
que vão morar numa casa fantasmagórica. EUA/
1989
PELLE. O CONQUISTADOR (Pelle lhe concilie
ror). de Bille August Com Pelle Hvenegaard e Max
von Sydow Veneza (Av Pasteur. 184 — 295-
8349) de 2- a 6 '. às 16h. 18h40. 21 h20 Sábado e
domingo, a partir das 13h20. (10 anos)
Drama épico sobre a discriminação sofrida pelossuecos pobres, que emigraram para a Dinamarca,
na virada do século Baseado no livro de Martin
Andersen Nexo. Oscar de melhor filme estrangeiro
e Palma de ouro em Cannes. Dinamarca/1987/88.
CYBORG — O DRAGÃO DO FUTURO (Cyborg) de Albert Puyn Com Jean Claude van
Damme. Deborah Richter. Vincent Klyn e DayleHaddon Madureira 3 (Rua João Vicetrte. 15 —
593 2146) 14h20 1 6h. 1 7h40. 19h20. 21 h (10anos)
No futuro, gangues selvagens o canibalescas sa-
queiam a Terra e apenas um soldado, mestre em
artes marcías. poderá salvar o planeta. EUA/1989
CEGOS. SURDOS E LOUCOS (Sue nw evil.hearmeevi/). de Arthur Hiller Com Richard Pryor,
Gene Wilder. Joan Severance e Kevin SpaceyArt Fashion Ma// 1 (Estrada da Gávea. 899
322 1 258) 14h. 1 6h. I 8h. 20h. 22h Lagoa dnve
In (Av Borges de Medeiros. 1 426 — 274 7999)
20h1 5. 22h30. Até quarta no Lagoa (10 anos)
Comédia Homem é assassinado e as duas únicastestemunhas — um cego e um surdo — passam aser os suspeitos EUA/1989
BATMAN (B atman). de Tim Burton Com JackNicholson. Michael Keaton. Kim Basinger e Robert
Wuhl. Lido-1 (Praia do Flamengo. 72 — 285
0642). Jóm (Av Copacabana 680 - 255 7121)
141,. 1 6h3Ü. 19h. 21 b30 7i/uca Pa/ace 2 (RuaConde de Bonfim. 214 — 228 4610) 1 3b30. 16b
18h30. 21 h. (Livre)
Superprodução com os personagens das histórias
em quadrinhos O duelo entre o justiceiro masca
rado Batman e o perigoso Curinga. nas ruas de
Gotham City EUA/1989.
O CÉU SE ENGANOU (Chances are), de EmileArdolino. Com Cyblll Shepherd. Robert DowneyJr.. Ryan 0'Neal e Mary Stuart Masterson CineHora (Av. Rio Branco. 1 56/326) lllv 13b. 15b.17h. 19h. Até amanhã. (Livre)
Comédia romântica. Jovem volta à terra, depois demorto, e reencontra a ex mulher e a filha, que seapaixona por ele. EUA/1988.

Mreapresentações
O HOMEM DA LINHA (Thepointsman). de JosStelling. Com Jim Van der Woude. Stéphane Excoffier e John Kraaykamp Studio-Paissandu (RuaSenador Vergueiro. 35 — 265 4653); 18h30.
20h20. 22hlO. (14 anos)
Homem solitário trabalha á beira de uma estrada doferro até que encontra mulher misteriosa, que dosce ali por engano, e os dois vivem as mais insólitas
e hilariantes situações Prêmio de público na XMostra Internacional de Cinema de São Paulo
Holanda/1986.
A GRANDE ILUSÃO (La grande i/lusiori). deJean Renoir. Com Jean Gabin e Pierre Fresnay
Cândido Mendes (Rua Joana Angélica. 63 —
267-7295); 14h. Até domingo. (Livre)

Num campo de prisionoiros estão vários oficiais
franceses, entro elos um aristocrata. Muitas coisas
mudam com a transferência do grupo para outro
campo, dirigido por um nobre alemão. França/
1937 P&B
OS GOONIES (The goonies). de Richard DonnorCom Sean Astin. Josh Brolín. Jeff Cohen. Ke HuyOuan e Corey Feldman Studio-Paissandu (RuaSenador Vergueiro. 35 -265-4653). 15b. 16h40
(Livre)
Garotos descobrem velho mapa do tesouro o. na
caça aos dobrôes espanhóis, vivem emocionantes
aventuras, cheias de humor e perigo. Produção
americana.
ATRAÇÃO FATAL (Fatal attraction). de Adrian
Lyne. Com Michael Douglas, Glenn Close. Anne
Archer e Ellen Hamilton. Studio-Catete (Rua do
Catete. 228 — 205-7194). Studio-Copacabana
(Rua Raul Pompéia. 102 — 247-8900); 14h30.
16h50. 19h 10. 21 h30. (IBanos).

A aventura de fim-de-semana entre um advogado
e uma mulher psicótica acaba em tragédia, quandoela é abandonada e ameaça a família dele. EUA/
1987
O PREDADOR (Predator). de John McTiernan.
Com Arnold Schwarzenegger. Carl Weathers. Elpi-
dia Carrillo e Bill Duke. Art-Casashopping 3 (AvAlvorada. Via II. 2.1 50 — 326-0746). de 2J a 6'.ás 16h40. 18h50. 21 h. Sábado e domingo, a partirdas 14h30. (14 anos)
Equipe de resgate, em missão nas selvas latino a-
mericanas. é surpreendida por misterioso adversa
no — um predador invisível. EUA/1986.
SAIGON. IMPÉRIO DA VIOLÊNCIA (Saigon).
de Christopher Crowe. Com Willem DaJoe. Gre-
gory Hines. Fred Ward o Amanda Pays. Art-Madu-
reira 2 (Shopping Center de Madureira — 390
1827). 15b. 17b, 19b. 21 h (16 anos).
Dois policiais à paisana vão a Saigon esclarecer
uma série de assassinatos em que o principal sus-
peito é um alto oficial americano. EUA/1987
DESEJO DE MATAR 4 — OPERAÇÃO
CRACKDOWN (Dealh wish IV — The crack-
down). de J. Lee Thompson. Com Charles Bron
son. Kay Lenz. John P. Ryan e Perry Lopez. Bristo/
(Av Ministro Edgar Romero. 460 — 391-4822)
14h20. 1 7h40, 21 h. (16 anos)
Nesta nova versão, o vigilante matador acaba com
quadrilha de traficantes de crack. depois que uma
jovem morre de overdose. EUA/1987
PESADELO SILENCIOSO (Oniel cool). de Clay
Borris Com James Remar. Adam Coleman Ho
ward e Daphine Ashbrook. Bristo/ (Av. Ministro
fcdnar Romero. 460 — 391-4822). 16b20. 19h40
(18 anos)
Família vive em paz. nas florestas do Pacífico, mas
a calma é perturbada depois que um menino testo
munha o assassinato de um agrimensor EUA/
1987

ÊÊ EXTRA
O SILÊNCIO DO POETA (Das schweigen des
sichters). de Peter Lilienthal Com Jacou Lmd e
Daniel Kedem Estação 2 (Rua Voluntários da Pó
tua. 88 — 286 6149). 19h Até domingo.
O relacionamento entre pai e filho, em Israel, após
a guerra do Vom- Kipur Alemanha/1986
MEIER (Meier). de Peter Tim Com Rainer Gronkowitz o Nadja Engelbrecht Estação 2 (Rua Vo
luntários da Pátria. 88 — 286 6149) 21 h Até
domingo
lapoceiro do Berlim Oriental descobre urna manei-ra de ficar nco contrabandear papel de parece doocidente e patenteá Io no oriento Alemanha/1984

mMOSTRAS
MOSTRA CANTAO DE CULT MOVIES — Ho
je. amanhã e sábado. Betty B/ue 37.2° de manhã
(Betty B/ue 37.2o m the mornmg). do Jean-Jac
ques Bemeix Com Beatrice Dalle. Jean-HughosArtglade. Consuelo de Haviland e Gérard DarmonCândido Mendes (Rua Joana Angélica. 63 —-
267 7295) meia-noite (18 anos).
O romance neurótico entre uma moça rneio doida oum frustrado escritor, França/1986
O CINEMA COMO FONTE DA HISTÓRIA —
A HISTÓRIA COMO FONTE DO CINEMAHoje O homem de ferro (Czlowiek z zela/a), deAndrzej Wajda Com Jerzy Radziwilowicz. KrystinaJanda. Marian Opama e Andrzej Seweryn. CentroCultural Banco do Brasil (Rua 1° de Março. 66)18h30. (14 anos).
O filme mistura ficção e realidade na história de umrepórter de rádio enviado a Gdansk para cobrir a
greve dos estaleiros e a repressão policial. Palma
de Ouro em Cannes. Polônia/1980.
PROJETO 1789 — MOSTRA REVOLUÇÃO
NO CINEMA — Hoje A revolução francesa, documentário do consulado da França. Fundição
Progresso (Rua dos Arcos. s/n°); 18h.
DEUSAS DA TELA (XXIV — LINDA DAR-NELL) — Hoje; Ode/o-te meu amor (Unfaithfullyyours). do Preston Sturges. Com Rex Harrison.
Linda Darnell e Barbara Lawrence. Cinemateca doMAM (Av Beira-Mar. s/n°) 16h30 Versão origi
nal. sem legendas EU A/1948

VIDEOTAKE/FESTIVAL BERTRAND TAVER-NIER — Exibição de Um olhar para a vida. com
Nathalie Baye. Hoje. às 18h15. no Cândido Men-des. Rua 1 ° de Março, 101 Entrada franca.
FESTIVAL AC/DC — Exibição do vídeo AC/DC
Let there be rock. Hoje. ás 12h15. 15hl 5. no

Cândido Mendes. Rua 1o de Março. 101 Entrada
franca.
VÍDEOS NO ADUANA — Exibição do video Phil
Collins: live at Perkins Pa/ace. Hoje. a partir das
18h. no Aduana Video. Rua da Alfândega. 43.
VÍDEOS NO BANCO DO BRASIL — As 12b30
e 18h30. Tango, de Oscar Araiz. As 15h; Coronel
Red/, de István Szabo. As 19h30: Noites de circo.
de Ingmar Bergman (com legendas em inglês)
Hoje. no Centro Cultural Banco do Brasil. Rua 1 °
de Marco. 66 Entrada franca.

COPACABANA— Vídeo de Ulysses Nadruz. Ho-
je. amanhã e sábado, em sessões contínuas, das14h às 22b. no Rio Design Center. Av Ataulfo dePaiva. 270.
GUARDARE — Audiovisual do Estevão CivattaPanloja. Ho|e, ás 20h30. 21 h. 21h30. na Casa deCultura Laura A/vim. Av. Vieira Souto. 176.
SONS E IMAGENS DA HISTÓRIA — Acervoaudiovisual do Arquivo Nacional. De 3a a domin
go. das 11 h às 18h30. no Paço Imperial. Praça XVAté dia 21

\.4nE3l3nil3nBEH3EI

RAYMOND ASSEO — Foloçjraf ias Sala Carlos
Oswa/d do MNBA. Rua México, esquina comHeitor de Mello De 2-' a 6 \ das 1 2h às 1 7h45 Até
dia 5.
11° SALÃO NACIONAL DE ARTES PLASTI-
CAS — Coletiva Ga/erias Sérgio Mi/liet. Espaço
Alternativo. Macunairna e Rodrigo Mello Franco
de Andrade. Rua Araújo Porto Alegre. 80 Do 2-' a
6\ das 10h às 18h30 Até dia 5
IMAGENS REPUBLICANAS — Acervo do Ar
quivo Nacional Paço Imperial. Praça XV De 3" a
domingo, das 11 h às 18h30 Inauguração, hoje, ás
18h30. Até dia 20 de janeiro
MARTHA BARROSO — Pi nturas Centro de Ar
tes Calouste Gulbenkian. Rua Benedito Hipólito.
125 De 2'* a 6\ das 14h às 20h Inauguração,
hoje. ás 19h. Até dia 28.
COLETIVA — Litografias e papéis de vários ar tis
tas. A trio Arte & Interiores. Rua Marquês de SãoVicente. 52/359. De 2-' a 6'. das 10h ás 19h.
Sábados, das 14h às 18h. Ultimo dia
A PROPAGANDA Ê A ARTE DO NEGÓCIO
Peças produzidas pela agência do propagandaMPM. Casa de Cultura Laura Alvun. Av Vieira
Souto. 176. De 21' a 6\ das 9h às 22h Ato
amanhã.
PINTURAS. ESCULTURAS E TAPEÇARIA

Obras e tapetes arraiolos do vários artistas Marina
Barra Clube. Estrada da Barra da Tijuca. 777 De 3"
a 6". das lOh às 22h Sábados e domingos, das

1 8h às 22h Até amanhã.
A PROSA NEGRA Exposição de fotos e poosias Biblioteca Pública do Rio de Janeiro Av
Presidente Vargas. 1 261 Diariamente, das 9h às
21 h Até amanhã
PANDORA — CAIXA DE ARTES - Coletiva
Centro de Artes Calouste Gulbenkian. Rua Bene
dito Hipólito. 125 De 2* a 6a. das 8h as 20h, Até
amanhã.
ELEONORA DOBBIN E SARA MULLER -
Aquarelas. Galeria Contemporânea. Rua General
Urquiza. 67/loja 5 De 2-' a 6\ das 9h às 18h
Sabados, das 9h às 1 3h Até amanhã.
ARMANDO MATTOS — Geometria espiral Ga
lena de Arte da UFF. Rua Miguel de Frias. 9 —
Icarai De 21' a 6". das 14h às 20h Até amanhã
CENTENÁRIO DA REPUBLICA E O MINISTÉ-RIO DA FAZENDA — Documentos históricos.
Museu da Fazenda Federal. Av. Presidente Antô-
nio Carlos. 375. De ?.•' a 6*. das 10h às 1 7h. Até
amanhã
32" EXPOSIÇÃO DE NATAL — Arvoes. arranjos
e enfeites Clube dos Decoradores. Av Copacaba-

na. 1.100/sob. Diariamente, das 14h às 19h Até
amanhã.
SILVA FILHO — Pinturas Casa de Cultura Nori-vai de Freitas. Rua Maestro Felicio Toledo. 474 De
2-' a 6\ das 10h às 20h Sábados, das lOh ás 1 8hAté sábado
PRA LA DA PATAGÔNIA Gravuras e objetos
de Tay Bunheirão Casa de Cultura Laura A/vim.Av Vieira Souto. 1 76. De 3'' a 6 \ das 1 5h às 21 h
Sábados e domingos, das 16h ás 1 9h Até domin
go
NELLY GUTMACHER — Instalação Galeria doCândido Mendes. Rua Joana Angélica. 63 Do ?¦' a6a. das 1 5h às 21 h Sábados, das 16h às 20h Ate
dia 18
ONILD AQUINO - Pinturas Ga/eria Sidarta. AvArmando Lombardi. 800/loja 65 C Diariamente,
das 10h às 20h Até dia 18
O USO DA IMAGINAÇÃO Cerâmicas de
Gilberto Paim. Claudia Amonm. Elizabeth Fonseca
e Lúcia Ramenzoni. Triade Galeria. Av Epitácio
Pessoa. 1.264 De 21' a 6". das 10h ás 20h. Sába
dos. das 10h às 18h. Até dia 20
STAND E —204 — CoU ativa com artistas que
participaram da Feira de Colônia. Thomas Cohn
Arte Contemporânea. Rua Barão da Torre. 185/A
De 2•' a 6J. das 14h às 20h. Sábados, das 16h às
20h Até dia 20
BRINCANDO COM BARRO — Pecas do Atelior
San Hashimoto. Galeria Rogério Steinberg. Rua daCarioca. 85. De 2-' a 6-v das lOh às 18h Até dia
22

ÊÊSHOPPINGS
ART-CASASHOPPING 1 — Sexo. mentiras evideotape: de 2" a 6". às 17h, 19h. 21 h. Sábado edomingo, a partir das 15h. (16 anos)
ART-CASASHOPPING 2 — Caçafantasmas 2•de 2a a 6a, às 17h. 19h. 21 h. Sábado e domingo, a
partir das 15h. (Livre)
ART-CASASHOPPING 3 — O predador de 2a a6a. às 16h40. 18h50, 21 h. Sábado e domingo, a
partir das 14h30. (14 anos)
ART-FASHION M ALL1 — Cegos, surdos e lou-cos: 14h. 16h, 18h. 20h. 22h. (10 anos)
ART-FASHION MALL 2 — Sexo. mentiras eVideotape: 14h. 16h. 18h. 20b. 22h. (16 anos)
ART-FASHION MALL 3 — Caçafantasmas 2*14h.16h.18h. 20h. 22h. (Livre)
ART-FASHION MALL 4 — Caçafantasmas 2•14h30.16h30.18h30. 20h30. 22h30. (Livre)
BARR A-1 — De volta para o futuro — Parte II de2* a 6". às 15h. 17h. 19h. 21 h Sábado e domingo,a partir das 13h. (Livre)
BARRA-2 — Os trapalhões na terra dos monstros:13h10. 14h50. 16h30. 18h10. 19h50. 21h30. (Livre).
BARRA-3 — De volta para o futuro — Parte //14h.16h.18h. 20h. 22h. (Livre)
NORTE SHOPPING 1 — De volta para o futuro— Parte II 13h. 15h. 17h. 19h, 21 h. (Livre)
NORTE SHOPPING 2 — Os Trapalhões na terrados monstros: 13h10. 14h50. 16h30. 18h1019h50. 21 h30. (Livre)
RIO-SUL — De volta para o futuro — Parte II14h.16h.18h. 20h. 22h. (Livre)

mCOPACABANA
ART-COPACABANA — Caçafantasmas 2 14h.
16h, 1 8h. 20h. 22h. (Livre)
CINEMA-1 — A insustentável leveza do ser 15h.18h.21h. (16 anos)
CONDOR COPABACABANA — De volta para ofuturo — Parte //• 14h. 16h, 18b. 20h. 22h. (Li-vre)
COPACABANA — Os Trapalhões na terra dosmonstros: 13h10. 14h50. 16h20. 18hl 0. 19h60.21h30. 3a feira não haverá a última sessão. (Livre).
JÓIA — Batman 14h, 16h30. 19h, 21h30 (Livre)
RICAMAR — Sexo. mentiras e videotape 14h.16h. 18h. 20h. 22h. (16 anos)
ROXY — De volta para o futuro — Parte II 14h,16h.18h.20h.22h (Livre)
STUDIO-COPACABANA — Atração fatal14h30.16h50. 19h 10. 21 h30. (18 anos)

mIPANEMA ELEBLON
CÂNDIDO MENDES — A grande ilusão: 14h.
(Livre) Mulheres à beira de um ataque de nervos.16h. 18h. 20h, 22h. (10 anos)
LAGOA DRIVE-IN — Cegos, surdos e loucos¦20h15. 22h30. (10 anos)
LEBLON-1 — De volta para o futuro — Parte II14h.16h.18h.20h.22h (Livre)
LEBLON-2 — Os Trapalhões na terra dos monstros: 13h10.14h50. 16h20. 18h10. 19h50. 21h30
(Livre)
STAR-IPANEMA — Caçafantasmas 2 14h. 16h18h. 20h. 22b (Livre)

m BOTAFOGO
BOTAFOGO — Ninfas pornôs: 13h30. 16h.18h30. 1 9h40. (18 anos)
ESTAÇÃO 1 — A última tentação de Cristo. 18h.21 h. (18 anos)
ESTAÇÃO 2 — O silêncio do poeta: 19h. Meter
21 h.
ESTAÇÃO 3 — Psicose' 19h30. 21h30. (18anos)
OPER A-1 — Os Trapalhões na terra dos monstros:14h20. 1 6h. 17b40. 1 9h20. 21 h. (Livre)
ÓPERA-2 — Escravas da corrupção: 14h. 16h.18h, 20h. 22h. (16 anos)
VENEZA — Pelle. o conquistador de 2" a õ\ às16h. 18h40. 21h20. Sábado e domingo, a partirdas 13h20 (10 anos)

MCA TETE E FLAMENGO
LARGO DO MACHADO 1 — De volta para ofuturo — Parte II 14h. 16h. 18h, 20h. 22h. (Livre)
LARGO DO MACHADO 2 — Os Trapalhões naterra dos monstros: 1 3h30. 14h50. 16h30 18b 1019h50. 21 h30. (Livre)
LIDO-1 — Batman: 14b, 16h30. 19h, 21h30. (Livre)
LIDO-2 — Contos de Nova York 14h. 16h3019b. 21 h30. (Livre)
SAO LUIZ 1 — De volta para o futuro — Parte II14h. 16h, 18h. 20h. 22h (Livre)
SAO LUIZ 2 — Os Trapalhões na terra dos mons
tros 13h10. 14h50. 1 6h30. 18h10. 19h50. 21h30.
(Livre)
STUDIO-CATETE — Atração fatal 14h30.16h50. 19h10. 21 h30 (IBanos)
STUDIO-PAISSANDU — Os goonies. 15h.16h40 (Livre) O homem da linha. 18h30. 20h20.22h10 (14 anos)

ÊÊ CENTRO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL
Ver a programação em Mostras.
CINE HORA — O céu se enganou 11 h. 13h. 15h.
17h. 19h. (Livre)
CINEMATECA DO MAM — Ver a programação
em Mostras.
METRO BOA VISTA — De volta para o futuro —
Parte //' 13h30. 15b30. 17h30. 19h30. 21h30
(Livre)
ODEON — De volta para o futuro — Parte II
13h30, 15h30. 17h30. 19b30, 21b30. (Livre)
PALACIO-1 — Os Trapalhões na terra dos mor,«-
tros: 1 3b 10. 14h50. 1 6h30. 18h 10. 19h50. 21b30.
(Livre)
PALACIO-2 — Escravas da corrupção: 1 3h30.
15h30. 17h30. 19h30. 21 h3Q (16 anos)
PATHÊ — Caçafantasmas 2 de 2a a 6a. ás 1 2h.
14h. 16h. 18h. 20h. 22h. Sábado e domingo, a
partir das 14h. (Livre)
REX — A maior vingança de Bruce Lee de 2a a 6'.
ás 12h. 14h50. 17h40. 19h15. Sábado e domingo,
ás 1 3h30. 16h20. 17h10.19h, 20h50. (18 anos)
VITÓRIA — Ninfas pornôs. 14b. 15b 10. 16b20.
17h30.18h40. 19M50. 21h. (18 anos)

ÊÊ TIJUCA
AMÉRICA — De volta para o futuro — Parte II
13h30. 1 5h30. 1 7b30. 19h30. 21h30 (Livre)
ART-TIJUCA — Caçafantasmas 2 1 5h. 17h, 19h.
21 h (Livre)
BRUNI-TIJUCA — Sexo. mentiras e videotape15h. 17h. 19h. 21 h. (16 anos)
CARIOCA — Os Trapalhões na terra dos mons
tros: 1 3b 10. 14b50. 16h30. 18b 10. 19h50. 21h30
(Livre)
TIJUCA-1 — Escravas da corrupção 15h. 17h.
19h. 21 h (16 anos)

TIJUCA-2 — Meus vizinhos são um terror. 14h30.
1 6h40. 18h50. 21 h. (Livre)
TIJUCA-PALACE 1 — Os Trapalhões na terra
dos monstros 14h20. 16h. 17M40. 19h20. 21 h.
(Livre).
TIJUCA-PALACE 2 — Batman 13h30. 16h.
18h30. 21 h. (Livre)

Jméier
ART-MêIER — Escravas da corrupção 1 5h. 17h.
19h. 21 h. (16 anos)
BRUNI-MÊIER — Garganta profunda 2 15h.
1 6h30. 18h. 19h30. 21 h. (18 anos)
PARATODOS — Caçafantasmas 2 15h. 17h.
19h. 21 h. (Livre)

ÊÊ RAMOS E OLARIA
RAMOS — Os Trapalhões na terra dos monstros.14(1. 1 bh40, 1 7h20. 19h. 20h40 (Livre)
OLARIA — Escravas da corrupção: 1 5h. 1 7h. 19h.21 h. (16 anos)

BMADUREIRA E
JACAREPAGUÁ

ART-MADUREIRA 1 — Caçafantasmas 2 1 5h.1 7h. 19h. 21 h. (Livre)
ART-MADUREIRA 2 — Saigon. império da vio-
lência: 1 5h. 17h. 19h. 21 h. (16 anos)
BRISTOL — Desejo de matar 4 — Operação
crackdown: 14h20. 17h40. 21 h. (16 anos) Pesa-
de/o silencioso: 16h20. 19h40. (18h anos)
MADUREIRA-1 — De volta para o futuro —
Parte II 1 3h. 1 5h. 1 7h. 19h. 21 h (Livre)
MADUREIRA-2 — Os Trapalhões na terra dos
monstros 13h10. 14h50. 16h30. 18h10. 19h50.
21 h30. (Livre)
MADUREIRA-3 — Cyborg — O dragão do futu
ro. 1 4h20. 16h. 1 7h40. 19h20. 21 h. (iOanos)

ÊÊ CAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE — Caçafantasmas 2 15h.
17b. 19h. 21 h. (Livre)..
PALÁCIO — Os Trapalhões na terra dos monstrosdo 2-' a sábado, às 15h30. 1 7h 10. 18h50. 20b30.Domingo, a partir das 14h. (Livre).

1 NITERÓI
ARTE-UFF — Garotos perdidos 1 5h. 17h. 19h.
(14 anos) The rock horror picture show 21h30
(18 anos) Até quarta.
CENTER — Meus vizinhos são um terror. 14h30.16h40. 18h50. 21 h. (Livre)
CENTRAL — Os Trapalhões na terra dos mons-
tros: 13h 10. 14h50. 1 6b30. 18h10. 1 9b60. 21h30.
(Livre)
CINEMA-1 — Braddock 3-—O resgate 1 5h. 1 7h.
19h. 21 h. (14 anos)
ICARAI — De volta para o futuro — Parte II.13h30. 1 5b30. 1 7h30. 1 9h30, 2lh30. (Livre).
NITERÓI — De volta para o futuro — Parte ll\
I3h30. 15h30. 1 7h30. 19b30. 21h30. (Livre).
NITERÓI SHOPPING 1 — Caçafantasmas 2.
14h30. 1 6h30. 18h30. 20h30 (Livre).
NITERÓI SHOPPING 2 — Caçafantasmas 2:
15h. 1 7b. 19h. 21 h. (Livre)
WINDSOR — Caçafantasmas 2 1 5h. 17h. 19h.
21 h. (Livre)

fSÃO GONÇALO
STAR SÂO GONÇALO — Caçafantasmas 2
15h. 17h. 19h. 21 h. (Livre)
TAMOIO — Caçadores implacáveis: 14h30.
1 7h40. 21 h. (14 anos) O predador de Atlântida
16h 10. 19h20. (14 anos)

50% DE DESCONTO + 50% DE DESCONTO SÓ ATÉ SÁBADO PHIUPPE# MARTIN
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Cinema/CRÍTICAS 'Os Trapalhões na Terra dos Monstros'

Só mesmo Mussum

Rogério Durst
XISTE um lupar secreto em pleno Bra-
sil onde se escondem bizarras cria-
turas como os fofos monstrinhos
Grunks, os repelentes répteis Barks, os

últimos descendentes dos fenícios, os cantores
púberes do grupo Dominó e o apresentador de
TV Gugu Liberato. Foi neste argumento de
Renato Aragão que os populares cômicos Didi,
Dedé, Mussum e Zacarias basearam seu novo,
ou melhor, mais recente filme. Os Trapalhões
na Terra dos Monstros (Brasil, 1989), de Plávio
Migliaccio — que estréia hoje no Palácio-1 e
circuito —, mistura atrapalhadamente todas
estas figuras e mais os cantores Conrado e
Angélica e a modelo Vanessa de Oliveira (Top
Model Dijon). Mas até que o 34° filme de Renato
Aragâo — com e sem trupe — traz um elemento
inusitado. Pouco espaço para os Trapalhões
exibirem seu humor.

A rotina começa com a abertura em desenho
animado na qual. durante os créditos, miniatu-
ras dos Trapalhões fazem um já tradicional
reclame. O produto desta vez é refresco Royal.
Começa o filme mas não acaba o comercial.
Entra a galinha azul da Maggi coadjuvada pelo
moço-propaganda Gugu Liberato. A trama co-
meça a se definir com a entrada da deliciosa
estreleta Angélica, caloura no programa do
Gugu. A história é assim: a moça ganha como
prêmio no programa a gravação de um video-
clipe na Pedra da Gávea, Rio, com os Dominós;
Angélica, contra a vontade do pai (Benjamin
Cattan), sobe a pedra com o namorado Conrado
e some; os Trapalhões, empregados do rico pai
da menina, vão resgatá-la.

Casal e quarteto acabam presos num mundo
subterrâneo habitado pelos amistosos Grunks,
os malvados Barks e os belos descendentes dos

Um Grunk,
Angélica,

Renato
Aragão e

Vanessa de
Oliveira

(Top Model
Dijon)

formam a
hetero-
gênea

fauna do
34° filme

dos
Trapalhões

fenícios. Didi cativa os primeiros, enfrenta ossegundos e namora Vanessa de Oliveira (Top'Model Dijon), chefe dos terceiros. Enquanto
isto Dedé, Mussum e Zacarias tentam dar otom cômico do filme espremidos entre núme-ros musicais, o heroísmo e romantismo de Di-di, o desfile da semi-vestida Vanessa de Olivei-
ra (Top Model Dijon) e as exageradas simpatia
dos Grunks e vileza dos Barks.

Em time que está ganhando, dizem, não se
mexe. Mas o cartola Renato Aragão mexeu feio '
no seu. Desde Os fantasmas Trapalhões (1987) '
que a bilheteria garantida do grupo não depen-
de mais do time. mas de uma estratégia queimplica em botar o máximo de estrelas em
campo. O eficiente jogo cômico dos Trapalhões
foi pulverizado para dar espaço ao maior núme-
ro possível de convidados especiais — Angélica,
Xuxa, Dominó, Trem da Alegria, Luma, Ven-
dramini, Gugu, Conrado. Os números musicais
ganharam importância sobre os humorísticos.
Renato Aragão desistiu de fazer na tela parce-ria com o antes inseparável escada Dedé San-
tana. Tem preferido duetos pouco engraçados e
bem constrangedores com beldades da moda
que mal sabem interpretar.

0 resultado? Terra dos Monstros é o mesmo
filme dos dois últimos anos. Só que reduzido
em piadas e adicionado de monstros que pare-
cem comprados na Casa da Borracha. Em com-
pensação, o personagem de Vanessa de Oliveira
(Top Model Dijon) não fala e o da Angélica
aparece sempre de roupa justinha. O filme podeser visto sem susto ou surpresa. O tédio pode
ser superado pela certeza tranqüilizante de que
só existem duas férias escolares por ano. Quem
quiser mais do que isto, rir, por exemplo, pode
contar com o sempre engraçado Mussum.

(otaçâo:
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RENATO ARAGÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS e EMBRAFILME
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O FILME DAS SUAS FERIAS

com RENATO ARAGÃO - DEDÉ SANTANA - MUSSUM ¦ ZACARIA
ANGÉLICA e CONRADO participação especial GUGU LIBERATO e

GRUPO DOMINÍ) apresentando VANESSA DE OLIVEIRA -ovooaouov
atores convidados BENJAMIN CATTAN e GEÓRGIA GOMIDE

Direção FLÁVIO MIGLIACCIO
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D^im(We^crh^ubebéeos Caça-fantasmas(a partirda esq. Murray, Ramis, Aykroyd e Hudson)

? 'Caça-fantasmas 2'

, AVIA algo errado na conta
bancária do diretor e produ-
tor Ivan Reitman. Quem ele

1 resolveu chamar? Os Caça-fan-
tasmas, claro. Hoje estréia em todo o
Brasil — no Rio no Art-Copacabana e
circuito — Caça-fantasmas 2 (Ghosl-
busters 2, EUA. 1989), de Ivan Reitman.
Esta segunda aventura dos extermina-
dores de ectoplama é realmente coisa do
outro mundo. Tem exatinho o mesmo
elenco, roteiristas, produtor e diretor
do filme original. Traz uma nova trama
bem mais amarradinha. O resultado de-
safia todas as explicações lógicas, ou
seja, é melhor do que o primeiro filme.

Caça-fantasmas (1984) contava a his-
tória de três cientistas. Peter Venkman
(Bill Murray), Ray Stantz (Dan Ayk-
royd) e Egon Spengler (Harold Ramis).
criadores de uma firma para exterminar
espectros e aparições, uma espécie de
Insetisan do oculto. Junto com um
quarto parceiro. Winston Zedemore (Er-
nie Hudson). eles impediam que a bela
Dana Barret (Sigourney Weaver) e o
pascácio Louis Tully (Rick Moranis).
possuídos por um antigo demônio, liber-
lassem um tremendo mal pelas ruas
de Nova Iorque. Os Caça-fantasmas sal-
varam a cidade e o diretor e produ-

tor Ivan Reitman ganhou quantidades
sobrenaturais de dinheiro.

Esta continuação começa cinco anos
depois do fim do primeiro filme. O ro-
mance de Dana Barret e Peter Venk-
man fracassou feio tal e qual a carreira
dos Caça-fantasmas. A moça casou com
um músico, teve um filho e agora está
separada. É justamente em seu bebê que
se manifesta o primeiro sintoma de uma
nova força maligna do além. E Dona
nem pode chamar seus velhos heróis. O
grupo caiu no escárnio público. Peter
Venkman apresenta um fajuto progra-
ma esotérico de TV. Ray Stantz e Wins-
ton Zedemore, caracterizados, animam
festinhas de pirralhos. Egon Spengler
é o único que continua estudando o
oculto. Ele investiga o caso de Dana e
descobre um novo mal, um rio de gosma
espectral corre nos subterrâneos de No-
va Iorque captando os maus fluidos da
cidade. Os Caça-fantasmas estáo de no-
vo reunidos. Na cadeia.

O quarteto vai a julgamento e é
proibido de combater o sobrenatural.
Mas as forças ocultas ficam tâo evi-
dentes que eles recebem carta branca
para enfrentar a gosma do mal, con-
trolada pelo espectro de um malévolo
nobre eslavo medieval. Como no filme

Não assombra ninguém

anterior o roteiro de Harold Ramis e
Dan Aykroyd e a direção de Ivan Reit-
man seguem pela comédia de aventuras.
Já na aventura a continuação ganha,
engrenando mais cedo e correndo com
mais ritmo. Mas o maior mérito do novo
filme está na comédia. Os fracassados
protagonistas do começo do filme ga-
rantem cenas divertidas. Mais tarde,
quando o quarteto assume novamente
seu papel heróico a graça fica para Pe-
ter MacNicol no papel de Janosz Poha. o
afetadissimo auxiliar do vilão fantas-
ma. Numa das melhores cenas do fil-
me o moço chega a imitar...Mary Pop-
pins.

Os defeitos do filme começam nos
efeitos especiais. São bem realizados
mas repetitivos, iguaizinhos aos do pri-
meiro filme. Peter Venkman/Bill Mur-
ray continua o protagonista mais anti-
pático da década. E Caça-fantasmas 2
termina com pouca emoção e muito
americanismo. com Estátua da Liber-
dade e tudo. Mas Sigourney Weaver está
lindíssima e Ivan Reitman revela ritmo,
bom-humor e pouca pretensão. O resul-
tado é um passatempo ligeiro que não
vai assombrar ninguém durante a noite.
(Kl))
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O JARDIM DAS CEREJEIRAS — Texto de
Anton Tchekov. Tradução e direção de Paulo
Mamede Com Natália Thimberg. Sérgio Britto.
Othon Bastos. Edwin Luisi. José Lewgoy e
outros. Teatro dos Quatro. Rua Marquês de S.
Vicente. 52/2° (274 9895) De 41' a sáb.. às
21 h e dom. às 19 h Ingressos 4* e 5a a NOS
40.00, 6'' h dom. a NC^S 50.00 e sáb . feriado o
véspera de feriado a NCzS 60.00 Não será
permitida a entrada após o inicio do espetáculo.
O valor do ingresso não será reembolsado para
os retardatários. Duração. 2h30
O extraordinário texto de Anton Tchekov é re-
criado numa montagem em que elenco afinado
com a melancolia e desesperança da peça com-
põe um painel da existência triste e crepuscular.
O visual abstraio desenha um espetáculo rigo
roso e formalmente bonito.
Uma hora antes da peça. apresentação da pia
nista Mana Alice Saraiva

CRIMES DO CORAÇÃO — Texto de Beth Hen
ley. Direção de Anselmo Vasconcellos. Tradução
de Paulo Reis Com Dora Pelleçinno. Ilse Rodn
gues. Licia Manzo. Clarice Niskier e outros. Teatro
Benjamin Constant. Av. Pasteur. 350 (295-3448).
De 5- a sáb . ás 21 h30. dom . ás ?0h30 Ingressos
a NOS 30 00 Duração: 1h40 Ingressos a NC?s
10.00.
1789 - A REVOLUÇÃO — Texto de Ariane
Mnouckine Direçáo de Carlos Wilson. Com Paulo
José. Betina Viany. Catarina Abdala e grande elen-
co. 30 min. antes da sessão, música popular brasi-
leira do séc. XVIII. com Lúcia Pitanguy (canto) e
Ricardo Filippo (violão). Fundição Progresso. Ar
cos da Lapa. s/n° (220 0766). 3*. 5** e sáb. às
21h. Ingressos a NCzS 35.00 Duração de 2h. Até
dia 23
O desenrolar da Revolução F-rancesa. até a tornada
da Bastilha, contada com humor e sarcasmo.
PREZADO AMIGO — Texto do Mario de Andra-
de e Carlos Drummond de Andrade. Roteiro e
direção de Walmor Ghagas. Com Walmor Chagas.
Tarcísio Orti?. Clara Becker e outros Teatro Ziem-
binski. Rua Urbano Duarte. 22 (228-3071). De 4J
a sáb . às 20h30 e dom., às 18h. Ingressos a NCzS
40,00.
OS CEGOS — Texto de Michel Guelderode. Tra-
duçào de Aníbal Machado Direção de Moacyr
Góes. Com Cláudia Lira. Chistiana Guinle. Paula
Lavigne e Paula Newlands. Casa de Cultura Laura
alvim, Av. Vieira Souto. 175 (247-6946). De 4a a
sáb , às 21 h30, dom . às 20h30. Ingressos a NCzS
40,00. Duração. 40 m. Não é permitida a entrada
após o inicio do espetáculo.
Fábula sobre a existência da humanidade e suas
condições, na figura de três cegos e um caolho.
ORLANDO — Texto de Wirginia Woolf. Adapta-
ção de Sérgio Sant Ana Direção de Bia Lessa.
Com Fernanda Torres. Júlia Lemmertz. Cláudia
Abreu. Otávio Muller e outros. Centro Cultural
Banco do Brasil. Rua Primeiro de Março. 66 4*. às
19h; &• e 6». às 21 h: sáb . ás 21 h30 e dom . ás 19h
Ingressos a NCzS 25.00 (4" e 5*) e NCzS 35.00
(6\ sáb e dom ) Duração. 2h20. Não é permitida
a entrada após o início do espetáculo. Até dia 23.
Jovem fidalgo inglês vive a experiência de ver seu
corpo metamorfoseado em corpo de mulher
NA SAUNA — Texto de Nell Dunn Direção de
Bibi Ferreira. Com Maitê Proença. Nívea Maria.
Angela Leal e outros. Teatro Villa Lobos. Av. Prin-
cesa Isabel, 440 (275 6695) De 4" a 6*. às 21 h.
sáb. às 20 e 22h30 e dom . às 19h. Ingressos a
NCzS 50.00 (4a e 5'). NCzS 60.00 (6a e dom) e
NCzS 70.00 (sáb) Duração 1 h40
Seis mulheres, em crise de identidade, expõem
suas frustrações e expectaitvas.
A ESTRELA DO LAR — Texto e direção do
Mauro Rasi Com Marieta Severo. Sérgio Viotti.
Sônia Guedes e outros Teatro Copacabana. Av

N S do Copacabana. 291 (257 0881) De 4d a
sáb.. às 21 h. Dom . às 1 9h Ingressos a NCzS 40,00
(4 1 e 5"). NC?S 50.00 (6" e dom) e NC?S 65.00
(sáb. feriado e véspera de feriado). Duração. 2h.
Ho/e. excepcionalmente, às J7h.
AS FILHAS DA MAE — Texto de Ronaldo Ciam
broni Direção de Paulo Alonso de Lima Com
Selma Lopes. Isis Koschdoski. Tereza Bnggs o
Michele Mestolo Teatro Posto Seis. Rua Francisco
Sá. 51 (247-5443) 51' e 6d. ás 21 Ii30. sáb . ás 20h
e 72H30. dom . às 20h Ingressos a NCrS 20.00
(5»), NCzS 25.00 (6* e dom.) e NC?s 35.00 (sáb )
Desconto de 20% mediante apresentação de car
tão e cupom de leitor do JB
Comédia. Mulher sufocada pelo marido fica viúva
e resolve transformar suas filhas em artistas.
LULU — Texto de Frank Wedekind. Adaptação do
Geraldo Carneiro Direção de Naum Alves de Sou-
za. Com Mana Padilha. Ewerton de Castro. Gui-
lherme Leme, Rosane Gofman entre outros. Casa
de Cultura Laura Alvim, Av. Vieira Souto. 175
(247-6946). De 4» a sáb. às 21h30 Dom às
20h30. Ingressos a NCzS 45.00 (4-* e 5-'). NCzS
50.00 (6" o dom ) e NCzS 60.00 (sáb. e feriados).
Duração: 1 h50.
Vendedora de flores, adotada por burguês, cresce
no meio da arte e do dinheiro provocando inúme-
ras desgraças
NOS TEMPOS DA OPERETA — Texto de Ana
maria Nunes. Direção de Eduardo Wotzik. Com
Norma Geraldy. Lilly Abreu. Silvio Ferrari. Fernan
do Gillich e outros. Teatro Glauce Rocha. Av Rio
Branco. 179 (220 0259) De 5J a sáb. às 21 h
Dom . às 19h. Ingressos a NCzS 35.00. Desconto
de 20% mediante apresentação de cartão e cupom
de leitor do JB. Duração: 1 h 10. O espetáculo
começa rigorosamente no horário Até dia 30 de
dezembro.
Diretor de teatro visita velha atriz de operetas. ouve
suas histórias e resolve montar uma peça.
GEORGE DANDAN —Texto de Molière Direção
de Ivan de Albuquerque. Com Rubens Corrêa.
Lídia Brondi. Leyla Ribeiro. Nildo Parente e outros.
Teatro Ipanema. Rua Prudente de Moraes. 824
(247-9794). De 5J a sáb. às 21h30. dom., às 19h
e 21h30. Ingressos 5a. 6" e dom. a NczS 30.00;
sáb.. feriado e véspera de feriado a NCzS 35.00.
Desconto de 30% (5d e dom.) e 20% (6'' e sáb).
medianate apresentação de cupom e cartão de
leitor do JB. Duração: 1 h10 Até dia 7 de janeiro.
Homem rico casa com burguesa e tenta provar, a
qualquer custo, que ela é infiel.
PERVERSIDADE SEXUAL EM CHICAGO —
Texto de David Mamet. Tradução de Marcos Ribas
de Faria. Direção de José Wilker. Com José Mayer.
Paulo Betti. Eliane Giardini e Vera Fajardo. Teatro
de Arena. Rua Siqueira Campos. 143 (235-5348)
De 4* a 6a. às 21 h30: sáb., ás 20h e 22h: e dom., às
20h. Ingressos 4* e 5' a NCzS 50.00. 6a e dom. a
NCzS 60.00 e sáb. e feriados a NCzS 70.00. Dura-
ção: 1 h30.
Comédia que gira em torno de sexo e da solidão de
quatro pessoas numa cidade grande.
SONHOS DE UM SEDUTOR — Texto de
Woody Allen. Direção de Cécil Thiré. Com Luisa
Thiré. Alexandre Lipiani. Cláudio Torres Gonzaga.
Edgard Amorim e outros. Teatro Sesc Tijuca. Rua
Barão de Mesquita. 539 (208 5332). De 5a a sáb..
às 21 h. dom., ás 20h Ingressos a NCzS 40.00
Desconto de 20% mediante apresentação de car-
tão e cupom de leitor do JB Duração: 1 h40.
SUBURBANO CORAÇÃO — Texto de Naum
Alves de Souza e Chico Buarque. Direção de
Naum Alves de Souza. Com Fernanda Montene-
gro. Otávio Augusto. Ana Lúcia Torre e Ivone
Hoffmann Teatro Clara Nunes. Rua Marquês de S.
Vicente. 52 (274-9696) De 4* a sàb.. às 21h30;
dom . às 19h Ingressos de 4J e 5" a NCzS 30 00.
de e* e dom. a NC/S 50.00. e de sáb . feriado e
véspera de feriado a NCzS 70.00 Duração 1h50
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LAMARTINE PARA INGLEZ VÊR — Roteiro
e diraçào de Antônio de Bonis Com Vera Holtz.
Guida Vianna. Fábio Junqueira e outros Casa
de Cultura Laura Alvim. Av Vieira Souto. 176
(247 6946) 2" e 3", às 21h30e 5'. às 1 7h30
Ingressos a NCzS 35.00 Duração 1 h.
SEIS E MEIA/SIMPLESMENTE MARRON
— Apresentação do cantora Alcione. Teatro
Joào Caetano. Pça Tiradentes. s/n° (221-
0305). De 2' a 6\ as 1 8ti30. Ingressos a NCzS
20.00 Até dia 5 de janeiro

Postos lixos da campanha Vá ao Teatro Shopping
Center Rio Sul. Pça N S da Paz e postos Petro-
bràs (Rua do Catete e Rua Vise de Itamati. na
Tijuca)

ELBA RAMALHO POPULAR BRASILEIRA —
Show da cantora. Canecào. Av. Venceslau Brás.
215 (295 3044). 5\ às 21h30. 6- e sáb. ás
22h30. dom., às 21 h. Ingressos, de 5" e dom., a
NC?S 100.00 (mesa central e frisa). NCzS 70.00
(mesa lateral e mezanino) e NCzS 60.00 (arqui-
bancada); 6" e sáb . a NCzS 120.00 (mesa central e
frisa). NCzS 80.00 (mesa lateral e mezanino) e
NCzS 50.00 (arquibancada).
E O MUNDO NAO SE ACABOU — Musical
com Calque Ferreira e Beth Zalcman. Teatro Càn-
rjido Mendes. Rua Joana Angélica. 63 (267-
7295). De 4» a sáb., ás 21h30. dom . às 19h.
Ingressos a NCzS 45.00 (4» e 5") e a NCzS 50.00
(ü". sáb. e dom ). Menores de 16 e maiores de 60.
pagam meia. Desconto de 30% mediante apresen-
tação de cupom e cartão de leitor do J.B.. Até dia
30 de dezembro.

BBARES
NICO ASSUMPÇAO E MARCO PEREIRA —
DUO — Show com os instrumentistas e composi-
tores. De 4a a sáb.. às 23h. Couvert a NCzS 35.00
(4* e 5") e NCzS 45.00 (6a e sáb.). Consumação a
NCzS 35.00. Mistura UP. Rua Garcia D'Ávila. 16
(267-6596). Até sábado.
RADIO STARS — Show com as cantoras Dudu
Morais. Liane Maia. Silvia Massari e Paulo Macha-
do (teclado). 5". ás 22h; 6" e sàb.. às 23h: dom. às
19h e 22h. Couvert a NCzS 30.00 (1» sessão de
dom ). NCzS 40.00 (5" e dom.) e NCzS 60.00 (6" e
sáb ). Rio Jazz Club. Rua Gustavo Sampaio. s/n°
(541-9046). Até dia 7 de janeiro.
BENITO Dl PAULA — Show do cantor e compo-
suor. 4" e 5*. às 22h; 6* e sàb.. às 23h. Botecoteco.
Boulevard 28 de Setembro. 205 (204-2727).
Couvert a NCzS 50.00 (4- e 5») e NCzS 70.00 (6* e
sáb ). Consumação a NCzS 40.00. Atô dia 30.
JOSÉ AUGUSTO — Show do cantor. 4« e 5" às
22h; 6" e sáb. às 23h: dom. às 21 h. Ingressos 4*.
5» e dom. a NCzS 50.00: 6» e sàb. a NCzS 70.00.
Gafieira Asa Branca. Rua Mem de Sá. 17 (252-
4428).
VINÍCIUS PIANO BAR — Show do cantor
Johnny Alf. De 5a a dom., às 23h. Couvert a NCzS
45.00 (5" e 6a) e NCzS 60.00 (sáb. e dom.). Show
Sentidos Femininos, com as cantora Lygia Campos
e Gioconda Vettori. e do Trio do Manuel Gusmão.
De 3" a sáb . a partir das 19h. Couvert a NCzS
27.00. Rua Vinícius de Moraes. 39 (287-1497).
SULLIVAN & MASSADAS — Show dos canto-
res. De 4a a sáb. às 23h. Couvert a NCZS 80.00
(4-» e 5") e NCzS 100.00 (6* e sàb.). Un-Deux-
Trois. Rua Bartolomeu Mitre, 123 (239-0198).
CAMA DE GATO — Show do grupo. De 4» a
sáb . às 22h30 Peopie. Av Bartolomeu Mitre. 370
(294-0547). De 4a a sáb . à 1h da manhã. Duo
Shadow Jazz. Couvert a NCzS 50.00 (4* e 5") e
NCzS 70.00 (6a. sáb e vépera de feriado) Até
sábado.
BOTANIC — Show do cantor e compositor Kimu-
ra As 21h30 Rua Pacheco Leão. 70 (274 0742)
Couvert a NCzS 25.00 Consumação a NCzS
25.00
DUERÊ — Apresentação do cantor e compositor
Podrínho Mondes. As 21 h. Estrada Caetano Mon-
te>ro. 1 882 (710-3435) Couvert a NCzS 20.00
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Em virtude do último debate na TV,
às 21h30, entre os candidatos a
presidente Fernando Collor de Mello e
Luís Inácio Lula da Silva, muitos

eventos anteciparam seus horários. A
peça A estrela do lar, por exemplo,
antecipou sua sessão para as 17h.
Também o balé O quebra-nozes
passou para as 16h. Confira seu
programa.

VÍTIMAS DE U/VIA' PAIXÃO
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Paródia de Hitch

1 OS FILMES TV Educativa

Rogério Durst

HOJE 

tem só dois filmes, misturando risos e
sustos. Um é tão incompetente em fazer medo
que às vezes acaba sendo engraçado. O outro
faz graça de propósito ao satirizar o maior

criador de sustos da história do cinema, Alfred Hitcli-
cock. Alta ansiedade (High anxiety, EUA, 1977) ó filme
reprisado e abaixo do talento do comediante e di-
retor Mel Brooks. Mas é também uma deliciosa diver-
são. Principalmente se considerando que a única outra
atração de hoje é o horrivel Assassinatos misteriosos.

0 roteiro de High anxiety não chega a ser original.
Ele saiu do Psicose, Os pássaros. Intriga internacional.
Trama macabra e Um corpo que cai. O filme produzido,
dirigido, estrelado e co-escrito por Mel Brooks rouba
cenas daqueles filmes de Hitchcock e as esculacha com
engenho. Ligando os esquetes, só um fiapo de trama.
Brooks é o Dr. Richard Thorndyke, diretor de um asilo
de birutas que tem também sua neura: pavor de altura.
Ele descobre que seus assessores no instituto, o Dr.
Montague (Harvey Korman) e sua enfermeira-chefe
(Cloris Leachman). andam tirando lucros ilícitos dos in-
ternos. Para se proteger, a dupla incrimina nosso herói
num caso de assassinato. O único meio de Thorndyke se
livrar da intriga macabra é enfrentar sua própria psico-
se. escalar uma torre e evitar que sua namorada (Made-
line Kahn) vire um corpo que cai.

O que falta em eficiência narrativa sobra em bom
humor na recriação das cenas mais famosas do mestre
do suspense. O famoso assassinato no chuveiro de Psico-
se. talvez seja o exemplo mais perfeito. Infelizmente
Mel Brooks não se preocupou muito em fazer com que os
bons momentos se sucedam. O espectador vai sofrer vez
e outra como quando Brooks brinca de Prank Sinatra e
interpreta a canção titulo de seu filme.,Mas o humor de
Alta ansiedade compensa os momentos de tédio. A úni-
ca outra maneira de ter um bom momento cinematográ-
fico hoje é ignorar Assassinatos misteriosos.
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Mel Brooks é Richard Thorndyke, um
psiquiatra que sofre de Alta ansiedade

ALTA ANSIEDADE
TV Globo — 14h50

Comédia (High an-
xiety) de Mel Brooks.
Com Mel Brooks, Made-
line Kahn, Cloris Leacli-
man, Harvey Korman,
Ron Carey, Dick Van
Patten e Ron Clark. Pro-
dução americana de 77.
Cor (93m).
Psicanalista (Brooks)
descobre que coisas
muito estranhas
acontecem no hospi-
tal que dirige. Sátira
a vários filmes de Al-
fred Hitchcock.

ASSASSINATOS
MISTERIOSOS

TV Globo — lhlO
Terror (Graduation

day) de Herb Freed. Com
Christopher George,
Patch Mackenzie, E.J.
Peaker, Ruth Ann Lo-
rens e Michael Pataki.
Produção americana de
81. Cor (96m).
Jovem atleta é morta
em sua escola e aos
poucos seus colegas
vão sendo assassina-
dos misteriosamente.
O treinador (George)
se torna o maior sus-
peito. 0 roteirista e
diretor Herb Freed,
dono de uma obscura
carreira em filme de
terror, dá de imitar o
terror cirúrgico do
primeiro Sexta-feira
13, realizado um ano
antes. Muito sangue e
violência enquanto
ninguém descobre o
responsável pelo mas-
sacre. Fácil, o culpado
é o incompetente
Herb Freed.

MCANAL 2
8h CATAVENTO — Infantil
8h16 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL— Educativo
8h30 TELECURSO 1o GRAU — Educati-vo
8h45 TELECURSO 2° GRAU - EducatiVO
9h VIVER — Debates de interesse para a

família. Apresentação de Halina Gryn-berg
9h30 SEM CENSURA MELHORES MO-

MENTOS —Reprise
10H30 FRANCE EXPRESS- Atualidadese

cultura da França
11 h O CORPO HUMANO — Documen-

tário
1lli30 MONTANHAS — Documentário
12h JORNAL DA REDE BRASIL —

TARDE — Noticiário nacional Apre-
sentaçâo de Liliana Rodrigues e Carla
Ramos

12h30 VlDEO CULTURA-Vídeos
1 3h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
13h20 A LA CARTE — Documentário
14h REVISTINHA—Infantil
15h FRANCE EXPRESS — Atualidades e

cultura da Franca
Telefone da emissora 221-2227

15h30 VIVER — Debates de interesse para a
família. Apresentação de Halina Gryn-
berg. Hoje: Gay Falhers '

16h SEM CENSURA - Debates de as-suntos em evidência. Apresentação deLúcia Leme
19h05 VIAGENS/FESTAS DO MUNDO— Turístico
20h05 TEMPO DE ESPORTE - Esportivo
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
20h50 DANÇAS DO MUNDO — Docurnontário
21 h25 JORNAL VISUAL — Noticiário dedi-cado aos surdos-mudos
21 h30 JORNAL DA REDE BRASIL —

NOITE — Noticiário nacional e entre-
vistas Apresentação de Kivia Almeida
e Eduardo de Carvalho

22h 15 REPÓRTER ECONÔMICO — Infor-
mativo sobre economia. Apresentação
de Heitor Tepedino e Helival Rios

22h30 ALTA FIDELIDADE — Musical com
clips. entrevistas e reportagens

23h30 OPINIÃO PÚBLICA — Programa de
jornalismo político Apresentação de
Tarcísio Holanda -

U CANAL 4 — TV Globo
6h30 TELECURSO 2" GRAU — Educati-

vo
7h BOM DIA BRASIL — Entrevistas

políticas7h30 BOM DIA RIO — Noticiário e agenda
cultural local

8h XOU DA XUXA — Infantil Apresen
taçâo de Xuxa

1 3h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
13h20 GLOBO ESPORTE — Esportivo

Apresentação de Fernando Vanucci
13h30 HOJE — Noticiário, agenda cultural e

entrevistas. Apresentação de Marcos
Hummel

13H50 VALE A PENA VER DE NOVO -
Reprise da novela Brega & chique, de
Cassiano Gabus Mendes Com Marilia
Pera. Glória Menezes. Marco Nanini.
Jorge Dória e Patrícia Pillar

14h50 SESSÃO DA TARDE — Filme Alta
ansiedade

16h45 SESSÃO AVENTURA — Reprise da
novela Que rei sou eu?, de Cassiano
Gabus Mendes Com Tereza Rachel.
Edson Celulari. Giulia Gam. Aracy Ba-
labanian e Tato Gabus

17h45 O SEXO DOS ANJOS — Novela de
Telefone da emissora

Ivani Ribeiro. Com Bia Seidl. Felipe
Camargo. Isabela Garcia e Silvia Buar-
que18h45 TOP MODEL — Novela de Walter
Negrão e Antônio Calmon. Com Malu
Mader. Nuno Leal Maia, Cecil Thirè,
Taumaturgo Ferreira e Maria Zilda

19h45 RJ TV — Noticiário local
20h JORNAL NACIONAL — Noticiário

nacional e internacional. Apresenta-
ção de Cid Moreira e Sérgio Chappe
lin

20h30 TIETA — Novela de Aguinaldo Silva.
Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Li
nhares Com Betty Faria. Joana
Fomm. Cássio Gabus Mendes, Lídia
Brondi e Reginaldo Faria

21 h30 DEBATE POLÍTICO — Dobütes com
os presidenciáveis Luís Inácio Lula da
Silva e Fernando Collor de Mello
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
JORNAL DA GLOBO - Noticiário
nacional e internacional. Comentários
de Paulo Henrique Amorim e Paulo
Francis
FESTIVAL DE SUCESSOS — Filme
Assassinatos misteriosos

529-2857

0h15
0h40

1 h10

Estão deVolta as Super-Estrelas do Sobrenatural
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JORNAL DO BRASIL
lAM 940 KHz ESTÉREO

JBI — Jornal do Brasil Informa
a 6". ás 7li30. I 2h30. 1 BH30 e 0h30

de 2a

Repórter JB — (te 2' o dom informativo ás horas -j 5h20
certas
JB Noticias — dü 2" a 6" informativo ás meias
horas
Além da Noticia - do 2 ' a li' as 8hbb
com Sônia Carneiro'
Momento Econômico de 2' a 61' <is 8h10
Apresentação de Rui Pizarro
No Mundo (to 2- .i 0' ,is 8ti2b com Cario»
Castilho
Nas Entrelinhas de ?' a 6' as 8h3b com
João Máximo
Panorama Econômico de 2' a ü-' às 8h40
Correspondente em Washington de 2-' a 61'
ás 9h10. com Ricardo André
Correspondente em Paris de 2" a 6'1 ãs
9h20o 1 ?h)0. com Reale Jr
Os Rumos da Política - de 2J a b-' às
9h40. com Rogério Coelho Neto
Correspondente em Londres de 2-' a 61' às
9h50.
Encontro com a Imprensa de 2J a 6'
ás 13h
O seu dinheiro hoje de 2' a ü
Ernesto Alonso Orti?
Arte Final — Variedades — de 2" a b-'
com Luiz Carlos Sarokii

ÊÊ CANAL 6 — TV Manchete
6h45 PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
7h JORNAL LOCAL— Noticiário
7h30 BRASÍLIA—Jornalístico
8li COMETA ALEGRIA — Infantil

Apresentação de Cinthya. Patrick e
Gorgolão. De 15 em 15 min , llashes
do MANCHETE ECONOMIA -
Boletim econômico

ltn55 VOTA BRASIL — Boletim das elei
ções12h MANCHETE ESPORTIVA — 1°
TEMPO — Noticiário esportivo
Apresentação de Márcio Guedes

12h30 JORNAL DA MANCHETE — EDI-
ÇAO DA TARDE — Noticiário nacio-
nal e internacional Apresentação de
Leda Nagle e Carlos Bianchini
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
MULHER 90 — Variedades Apresen-
taçâo de Astrid Fontenelle
O HOMEM INVISÍVEL — seriado
Episódio Em busca de um rosto

16h20 CLUBE DA CRIANÇA - Infantil
Apresentação do Anaélica

Telefone da emissora

19h JORNAL LOCAL Not iciário
19H30 JORNAL DA MANCHETE — 1»

EDIÇÃO — Noticiário nacional e in
ternacional Apresentação de Leila
Cordeiro e Eliakim Araijjo

20h30 KANANGA DO JAPÃO - Novela
de Wilson Aguiar Com Cristiane Tor
loni. Raul Gazola. Tônia Carrero. Giu-
seppe Onstanio e Rubens Corrêa

21 h30 DEBATE POLÍTICO — Debates com
os presidenciáveis Luis Inácio Lula da
Silva e Fernando Collor de Mello

23h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
23h50

1 3h
13h20

Oh

0h40
lh

MOMENTO ECONÔMICO - In-
formativo sobre economia. Apresenta
ção de Salomão Schvatzman
JORNAL DA MANCHETE — 2»
EDIÇÃO — Noticiário nacional e in
ternacional. Apresentação de Leila Ri
chers e Ronaldo Rosas
JORNAL LOCAL — Noticiário
BARETTA — Seriado Episódio Pela
estrada

285-0033

CANAL 7
6h35
6M0
6H55
7h

7h30
8h
9h45

1 Ohl 5

TV Bandeirantes
Informati

1 6h
1 7h

1 8h0b. com
i22h.

MFM ESTÉREO 99. 7 MHz
20 horas Reprodução digital (CDs e DATs)
Concerto em Si bcmol maior, para trompa o or
questtd. op. 91 do Chore (Baumann OS Guwjnd
Maus. Masur DD D 22 53) Fantasia em (lo
menor. K 475. e Sonata em dó menor. K 457. de
Mo?art (Larrocha DDD 23 48) Oratório de
Natal Cantara «" 3 do Bach (Ludwig. Wundoi
licll. Crass. Coro. On| Bacli Munique. Karl Hichter

ADD 2603). Fantasia, de Roherto Gerhard
(Julian Bream DDD 4 13) Valse Triste, op 44
de Sibelius (Fil Berlim. Karajan DDD b.59).
Matuicas n"s :>ü a S9. op -II do Chopm (Aniò
mo Barbosa DAT DDD 8 04) Jeux. de De
bussy (Fil Berlim. Celibidache Grav ao vivo.
1948 ADD 16 02). 7rio com piano n° 28. em Mi
maior de Haydn (Beaux Arts ADD 1 1 23) Sm
lonia n° 2. em dó menor Pequena Sinfonia
Russa, op 17 de Tchaikowsky (Fil Berlim. Kara
jan ADD 34 49) Concerto em ré menor para
oboê. cordas e continuo. RV 454 de Vivaldi (Hol
liger DDD 8 17)
UFM 105 — 105,1 MHz

105 na Madrugada — do 2'' a 6' a meia noite
As Mais Pedidas da Madrugada — de 2°
a 6-' às 5h
Desperta Rio — de 2n a 6J às 6I1
Bom Dia Alegria - de 2 1 a 6" ás 9h
Vale A Pena Ouvir de Novo de 2J a 6J
ás 12h
Boa Tarde Amizade — de 2" a 6-\ as 1 3h
As Mais Pedidas do Som dos Bairros
de 2" a 6J. às 15h
105 Segredos de Amor de 2-' a 6' às
18h
Amor sem Fim de 2a a 6J. as 20h
MCIDADE -

Saudade Cidade —
14h
Telefone da Cidade — do 2 ¦ a sáb ás 9h
Adrenalina — de 2a a 6a às 12h
O sucesso da Cidade — de 2" a 6" às 18h
Baú do Rock de 2" a 6d às 22h

A programação publicada no Roteiro está sujei
ta a alterações de última hora F. aconselhável
confirmar horários e programas por telefone

As criticas publicadas no Roteiro obedecem às
seguintes cotações • Ruim ? Razoável * ? Bom
* * * Ótimo * * * * Excepcional

AGRICULTURA HOJE
vo sobre o campo
DESENHO
CADA DIA — Religioso
BRASIL HOJE — Jornalístico com
entrevistas Apresentjcáo de Cláudia
Sendra
O GORDO E O MAGRO - Seriado
DIA A DIA — Jornalístico. Apresen
tação de Ney Galvão
COZINHA MARAVILHOSA DA
OFÉLIA — Culinária com Ofélia
Anunciato
A DEUSA VENCIDA — Novela de
Ivani Ribeiro Com Elaine Cristina. Ro-
berto Pirillo e Agnaldo Rayol
UM HOMEM MUITO ESPECIAL

Reprise da novela de Rubens Ewald
F° Com Rubens de Falco. Bruna
Lombardi e Carlos Alberto Riccelli
BOA VONTADE — Religioso
BANDEIRA 1 - Noticiário Apresen
tação do Rafael Moreno e Vera Nica-
retta
ESPORTE TOTAL — Esportivo
Apresentação de Luciano do Valle e
outros
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO

3H20 FLASH — Entrevistas Apresentação
de Amaury Jr

4h20 CIRCO DA ALEGRIA - Infantil
Telefone da emissora

1 1h

1 1 h55
1 2h

12H30

1 3h

Apresentação dos palhaços Atchim e
Espirro
SUPER BOOK
CANAL LIVRE — Jornalístico Apre
sentaçâo de Nei Gonçalves Dias

1 8h40 JORNAL DO RIO — Noticiário local
Apresentação de José Augusto Ribei
ro e Paulo Branco

1 9h AGROJORNAL — Noticiário sobre o
campo. Apresentação de Murilo Car
valho

191110 JORNAL BANDEIRANTES — Not:
ciário nacional e internacional Apre-
sentaçâo de Marilia Gabnela. Ferreira
Martins, entre outros

20h RITUAIS DA VIDA Seriado
20h30 CAPITÃES DA AREIA Minisséne

em dez capítulos. Direção de Walter
Lima Jr. Com Geraldo Del Rey. Tama-
ra Taxman. Myriam Pires. Leandro
Reis Souza, entre outros (9° capitu-
Io)

21 h30 DEBATE POLÍTICO -- Debates com
os presidenciáveis Luis Inácio Lula da
Silva e Fernando Collor de Mello

23h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
23h50 PLAY OFF DE BASQUETE AME-

RICANO
0h50 VANGUARDA — Jornalismo romentado1 Ii50 GALERIA DO TERROR Seriado

Episódios Jamais te deixarei e Acaba
ram-se os Mctiones

542-2132

- 102.9 MHz
de 2'' a sáb às 8h10

ÊÊ CANAL 9 — TV Corcovado
7hl0 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL— Educativo
7n40 RENASCER — Religioso
7h55 PROJETO VIDA NOVA — Religio

so
81. POSSO CRER NO AMANHA -

Religioso
8h15 ENTRE AMIGOS —Religioso
8h30 DESPERTAR DA FÊ — Religioso
9h VINDE A CRISTO —Religioso
9h30 IGREJA DA GRAÇA- Religioso
10h PALAVRAS DE VIDA — Religioso

Oh 15 CENTRO DE CONVENÇÕES
EVANGÉLICAS - Religioso

II h VIVA COM SAÚDE—Informativo
11 h15 MEDIUNIDADE Religioso Com

Atila Nunes
11 h30 FÉRIAS NO ACAMPAMENTO -

Senado
11 Ii55 JORNAL DO SAMBA — Horóscopo

do samba Apresentação de Telinho da
Mangueira

12h EM TEMPO — Variedades. Apresen-
tacão de Roberto Milost

1 2H30 O DIREITO DE NASCER — Reprise
da novela mexicana de Félix Caignet

1 3h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
1 3h20 SOM NA CAIXA — Musical Apre-

sentaçâo de Ademir Lemos e Osmar
Cintra

1 4h20 SESSÃO DESENHO
16h30 SHOW DA LUCY -¦ Seriado
17h MULHER EM AÇÃO - Utilidade

pública com entrevistas. Apresentação
de Deyse Borges

1 8h30 VIBRAÇÃO — Programa jovem com
música, esporte e novidades Apresen-
taçâo de Cesinha

19li DUPLA GENIAL—Senado
20h ARTE É INVESTIMENTO Infor

mativo sobre o mercado de artes
Apresentação de Márcia C Soares

20h05 INFORME ECONÔMICO — Infor
mações sobre o mercado financeiro
Apresentação de Nelson Priori

20h15 OS GAROTINHOS — Seriado
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
20h50 PROGRAMA JOSÉ ALIVERTTI —

Entrevistas e debates
21 h50 ASAS DA ESPERANÇA — Seriado
22h50 AS PRISIONEIRAS Seriado
23h50 O RIO É NOSSO - Entrevistas

Apresentação de Murillo Neri
0h20 ÚLTIMA PALAVRA - Religioso

Apresentação do pastor Miguel Ange
Io

Telefona da emissora 580-1536

1 CANAL 11 — TVS
6h45
7h
7h15

7h30
8h30

19h

GRUPO SEVERI ANO RIBEIRO

9
Notoatro

I' diajM
|do hotel nacional mm»*»*

m às 21:30

UIII «MfMISf»

VCNDA NAS LOJAS

RADIO CIDADE
SSS5FM

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Educativo

MÃOS MÁGICAS — Educativo
TJ — EDIÇÃO DA MANHA - Dos
taques das notícias do dia. Apresenta
ção de Ana Luiza Prudente
SHOW DA SIMONY - Infantil
Apresentação de Simony
ORADUKAPETA — Infantil Apre
sentaçâo de Sérgio Mallandro

10h30 DÓ. RÉ. Ml. FA, SOL. LA, SI
Infantil Apresentação de Mariane

12h30 CHAPOLIN — Seriado
1 3h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
13h20 BOZO — Infantil Apresentação do

palhaço Bozo
16li SHOW MARAVILHA — Infantil

Apresentação de Mara
18h05 CHAVES — Seriado
18h34 TJ RIO — Noticiário local
18h57 ECONOMIA POPULAR — PER-

GUNTE AO TAMER — Informe eco-
nômico

Telefone da emissora

Noticiário nacional e
Apresentação de Boris

0h50

1 h20

Lfi • CINIMA Et MAIOR 0IVERSA0

ÊÊ CANAL 13— TV Rio
7h35 PROGRAMA EDUCATIVO
7h50 JUERP—Religioso
8h07 REENCONTRO — Religioso Apre

sentaçâo do pastor Fanini
9h06 RIO MULHER — Programa feminino

Apresentação de Selma Vieira
10h30 AER0BICA NA TV — Variedades.

Apresentação de Aldo Ribeiro
)1h07 CLIP TV — Clips musicais. Apresen-

tação de José Renato Rabelo
1 2h 10 RIO URGENTE ESPORTE —Espor

tivo Apresentação de José Cunha
1 3h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
1 ;íti20 RIO URGENTE — Variedades Apre-

sentaçâo de José Carlos Cataldi. Si
mone Fernandes. Patrícia Rodrigues,
entre outros

TJ BRASIL
internacional
Casoy

19h40 CORTINA DE VIDRO — Novela de
Valcir Carrasco e Bráulio Pedroso
Com Herson Capri. Adriano Reis. An-
tònio Abujamra e Esther Góes

20h30 O HOMEM QUE VEIO DO CÉU -
Seriado

21 h30 DEBATE POLÍTICO — Debates com
os presidenciáveis Luís Inácio Lula da
Silva e Fernando Collor de Mello

23h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
23h50 Jô SOARES. ONZE E MEIA — En

trevistas com Jô Soares Convidados
de hoje Os jogadores Gerson e Félix. e
os músicos Mauro e Quitéria.
TJ — EDIÇÃO DA NOITE - Desta
ques das noticias do dia. Apresenta-
ção de Kátia Maranhão
PERFIL — Entrevistas Apresentação
de Otávio Mesguita

580-0313

18h PERDIDOS NO ESPAÇO — Seria
do

18h30 JORNAL 6h30 — Noticiário Apre-
sentaçâo Paulo Gil e Patrícia Rodri-
gues1 9h30 TÚNEL DO TEMPO — Seriado

20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
20h50 PERDIDOS NO ESPAÇO - Seria-

do
21h50 CINE RIO — Seriado Columbo
23h50 PLANO GERAL — Jornalismo e en-

trevistas Apresentação de Bruno
Thys. Israel Tabak, Luiz Fernando Go-
mes e Ana Maria Badaró

Oh55 SESSÃO MADRUGADA - Sena
do Na corda bamba

Telefone da emissora 293 0012

guhhh
I SHOPPING I

H
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Nenhum em tôdas

O Nenhum dc Nós, quem diria,
saiu de vez do anonimato: assi-
nou contrato de quatro anos e
trôs LPs (o habitual << um disco
anual) com sua atual gravado-
ra, a BMG, onde estourou com a
versão Astronauta de mármore
(do Starman de David llowie).
Cardume, o disco atual, terá
imediata versão CD, incluindo
cinco faixas do primeiro LP da

Entra nas livrarias na pró-
xima semana o livro Alceu la-
lença em frente e verso, unia bio
do cantor e compositor escrita
pela jornalista Anamélia Maciel,
a ser lançado em Olinda no pró-
ximo dia 27 • Jimi Hendríx and
Post-war pop (editora Faber &
Faber), de Charles Shaur Mur-
ray, pega na veia o maior gui-
tar hero do planeta, morto aos
27 • A saga da ex-college &
garage band R.E.M. está no re-
cém lançado Remarks — The
story of R.E.M., de Tony Flet-

banda. Esta semana a faixa Eu
caminhava sai em nulo dupla.
Uma "Gardel version" com a
participação do ás do rock ar-
tíentino Fito Paoz no vocal e pia-
no. E uma hard version com Hei-
nal d o "Barrida" Brito,
produtor do grupo, pilotando
uma guitarra mais pesada em
ambiente de ao vivo.

cher, pela Omnibus Press • O
impenetrável New Order de Un-
titled aparece em 25 fotos sele-
cionadas de Donald Christie,
com sêlo da Gainwest • Outro
beatle que não escapa de ter a
vida vasculhada é o Georgc Har-
rison de Dark horse capturado
por Geoffrey Giuliano, em edição
da Bloomsbury • Os primei-
ros tempos do U2 cobrem o
épico The early days another
time, another place, de Bill Gra-
ham pela Mandarim inglesa.

m
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UPERSONICAS

Tárik de Souza

Agora falando sério
Mais um cantor de protesto na

agulha. Em But seriously, o calvo
Phil Collins revela o seu lado políti-
co. Agora falando sério, como diz o
título, evocando sem querer uma
antiga canção revisionista de Chico
Buarque: entram no recheio a ques-
tão irlandesa, a África do Sul e os
sem casa. Na ficha técnica, uma pi-
lha de convidados de responsa, a
começar pela figurinha fácil de Eric
Clapton e a difícil do turbulento Da-
vis Crosby, "meu herói desde os
tempos dos Byrds". Collins após a
excursão do disco deslancha o proje-
to de um filme, The three bears,
ao lado de llob Hoskins e Danny De
Vitto.

Éra derruba

o muro
Já que caiu o muro de Berlim,

que tal atravessar a barricada de
farpas que separam as megaló-
poles culturais do Rio e São
Paulo? O vanguardista Sérgio
Rojas topou o desafio e prepara
o lançamento de sua ponte aérea
musical, Éra, uma superprodu-
ção independente de quase 400
horas de lapidação a ser lançada
pelo sêlo Chorus no começo de
janeiro. Participam Vânia Bas-
tos, Ná Ozetti, Clara Sandroni,
Nico Assumpção, Marçalzinho,
Mauro Senise, Rildo Hora e ou-
tros. No sumo sonoro, todos os
sabores: new bossa, reggae, tec-
nofunk e rock.

11 I I
Phil Collins

A revanche

dos Billys
Primeiro disco de estúdio desde

The Bridges (1986), o 14° LP de Billy
Joel, Storrn front, já está listado
para janeiro no Brasil. A produção
vem assinada pelo próprio, em par-
ceria com Mick Jones (Foreigner).
Soma três milhões de cópias já ven-
didas e ostenta um single campeão
das paradas, We didn't start the fire
• Fora dos estúdios desde Whi-
plash smile, Billy Idol reaparece em
Charrned life, previsto para janeiro
lá fora (e fevereiro aqui) com um
cover de L.A. woman, dos Doors.
Trouble with the sweet stuff é a
música de trabalho. Fala de pessoas
obrigadas a renunciar a seus praze-
res. "Amores ou drogas", completa
o cantor oxigenado.

Telegráficas

Preparem os bolsos, fâs de Mil-
ton Nascimento. A EMI/Orteon
lançou ontem uma caixa com cin-
co LPs, Travessia, reunindo o pe-
ríodo 68/79 do cantor/autor de pe-
dras de toque da era como San
Vicente, Cais, Fé cega, faca amo-
lada. Milagre dos peixes, Ponta
de areia. A CBS rebateu na bucha
com um pacote de quatro avulsos
já nas lojas: o LP de estréia do
astro ainda na antiga Codil e três
importados, Courage (de 69), Mil-
ton (76), com a participação de
Wayne Shorter, e Journey to
dawn (78) • Martinho da Vila e
Joy Division dividindo o mesmo
número do dial? Só no araial do
Ronca tripa, comandado pelo
cruzmaltino Maurício Valadares
na Rádio Panorama todas as se-
gundas, às 22h. O pedaço vira ba-
laco amanhã no Bali bar da Bar-
ra, também às 22h • No mesmo
bairro, no teatro da Barra, o final
do projeto Liquid Music junta no
palco um quarteto imprescindi-

vel: Paulo Moura, Sebastião Ta-
pajós, Gilson Peranzetta e Mau-
ricio Einhorn • Quandõ a noite
cai sob a lona do Circo Voador,
Celso Blues Boy lança seu novo
LP com este nome. Só amanhã e
sábado, na celebração dos 18 anos
de carreira do blueseiro — mais
um vascaino nesta coluna • Hoje
à noite em Sampa, a brega serta-
neja Roberta Miranda mostra
porque é favorita dos caminho-
neiros: estréia show no Palace
concorrendo com o ultimo debate
dos presidenciáveis finalistas
com lotação previamente esgota-
da, a despeito dos salgados NCzS
150 e NCzS 60 cobrados na porta •
Quarta próxima, no Projeto Rock'
Brasil da Abismo (sucessora do
Crepúsculo de Cubatão, em Copa-
cabana), festa do semestre da Rá-
dio Livre 91,50 que transmite dia-
riamente das lòh às 18h numa
área situada entre Catete, Hu-
maitá, Botafogo e Flamengo.

Na seqüência do projeto
Cante na Pedra (do Sal, na
Rua Argemiro Bucão, na ca-
rioquíssima Saúde), amanhã,
às 19h30, Almir Guineto lança
seu novo disco, Jeito de amar.
Com entrada grátis e ao ar
livre (em caso de chuva há
uma lona que cobre o espaço),
o show de Almir conta com o
grupo pagodeiro Recantus da
Arueira. Volta a rolar o sam-
ba no antigo reduto dos bam-
bas João da Baiana, do cho-
rão Pixinguinha e dos recém
exibidos Velha Guarda da
Portela, Guilherme de Brito,
Nelson Sargento e João de
Aquino • Reprocessados por
sistema digital, 17 sambas en-
redo selecionados saem em CD
(Os maiores sambas enrêdo de
todos os tempos,) neste final
de ano nas vozes de Paulinho

Samba na pedra

|f i'

Almir Guineto
da Viola, Clara Nunes, Elza
Soares, João Nogueira, Negui-
nho da Beija Flor e Rober-
to Ribeiro. Na fila de eleitos,
alguns clássicos do idioma:
Iaiá do cais dourado, Chica
da Silva, Heróis da liberdade,
O mundo encantado de Mon-
teiro Lobato, Bahia de todos
os deuses e O amanhã.
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CORATCR — Recital do coral, sob a regência do
Ubirajara Cabral No programas, músicas do Ubira
jara Cabral Hoie. as 18h30 Aliança Francesa de
Copacabana. Rua Duvivior 43 (D41 9497) Entra
da franca
QUARTETO BESSLER-REIS E CARLOS GO-
MES — Recital em homenagem ao cem anos da
morte do compositor César f:ranck Hoje. ás
18h30 Centro Cultural Banco do Brasil Rua 1r de
Março. 66 Entrada franca mediante convite j ser
retirado no local
JOSÉ PAULO BECKER — Recital tio v.o'on ;,u
No programa, obras de Villa Lobos. Kneger. entre
outros. As 16h30 Um Rio, Sala Villa Lobos. Av
Pasteur 438 Entrada franca

PROJETO MONTREAL BANK - MECENAS
MAGNO - Recital do saxofonista No programa.
Ryo Noda. Jacques Petit. Prançois Rossé. entre
outros As 12h30 Paco Imperial Pca XV Entrada
franca
CAMERATA PHILHARMONIA Concerto No
programa, músicas de Paulo Libânio. Roseane
Yampolschi. Teresa Fagundes, entre outros As
21 h Sala Cecília Meireles. Largo da Lapa. 4 7
(232 9714) Entrada franca
RECITAL DE NATAL Com 0 corai Bennett
Regência do maestro Sidney Carvalho Canções de
Natal, spintuals. MPB e Aleluia, de Haendel
Hoje e amanhã, as 19h Instituto Metodista Ben
nett. Rua Marquês de Abrantes. bb Entrada franca

QUEBRA-NOZES - Com o Bale. Coro Infantil
e Orquestra do Teatro Municipal Música cie
Tchajkovsky Direção de Mana Clara Machado
Com Cristina Costa. Nora Esteves. Dennis Gray.
entre outros leatro Municipal, Pça f lonano, s/'n°
:.'n? 393b) &•('•!« 21 12) tis 16h 3- (19/12).4 - (20/1 2) e 6-* (15/12). às 20h o sáb (16/12). às

7h Ingressos a NOS 600 00 (frisa e camarote)
NC?S 100.00 (platéia e balcão nobre). NCzS 60.00
(balcão simples) e NC/S 30.00 (galeria) Até dia
21
GRUPO VACILOU DANÇOU - Apresentação
de quadros do-bale Viralats mas com pedigreeDireção de Carlota Portella As 1 8h30 Auditório
do BNDhS. Av Chile. 100 Entrada franca median
te ingresso a ser retirado no local

S CACAFANTASMAS11

ADIVINHE QUEM VAI LEVAR

* VOCÊ A *

KinvA IORQUE?

A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA &
"0S CAÇAFANTASMASII" e o JORNAL DO BRASIL vão
levar você e um acompanhante para passar 7 dias com
estadia paga no REGENCY HOTEL em Nova Iorque
com passagem aérea incluída.

Para concorrer, basta recortar os 6 jogos dos
CAÇAFANTASMAS publicados de 11 a 16 de dezembro
no caderno B, solucionar e enviar todos juntos para a
CAIXA POSTAL 1109
Concurso OS CACAFANTASMAS II

A primeira caria sorteada ganhará a viagem, as
5 seguintes ganharão fitas de videocassete do filme
"OS CAÇAFANTASMAS" e as outras 10 Kits do filme
"OS CAÇAFANTASMAS II". *

A._

B._

^ ^ \ —' ]

-i §Os fantasmas e as assombrações estiveram pregando peças nos CAÇAFANTASMAS,tirando
o nome de todas a peças do equipamento, e por isso eles não podem pegar nenhum fantasma.
Você pode ajudá-los a colocar os nomes outra vez?
Tudo o que você tem a fazer é combinar o nome certo com cada peça do equipamento no
espaço abaixo.

MEDIDOR DE PKE
REVÓLVER PROTON
ARMADILHA PARA FANTASMAS
SPECTRO VISOR

NOME:.
ENDEREÇO:

Q>"O
O»<uo(ü
g.õ'€
RJo.
«j
o¦o

JORNAL DO BRASIL THE RlCtNTV HOTU

$S CACAFANTASMAS II 
0 QOOUUVAUDTUWSMO„<. VSíSSíMU »*»• ••

A PARTIR PE HOJE NOS MELHORES CINEMAS ]
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SUCESSO DE PUBUCO
EDA CRÍTICA, MAIS DE
150.000 EXPECTADORES
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Governo do Estado do Rio dc Janeiro
Secretaria do Estado dc Cultura

V
FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL

apresentam

QUEBRA 
• 

NOZES
NOVA PRODUÇÃO

ballet em 2 atos • música Tchaikowsky
roteiro e direção Maria Clara Machado

coreografia Tatiana Leskova
cenários Maurício Sette • figurinos Biza Vianna

iluminação Anieln Jordan

BALLET DO TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
S O L I S T \ 5 PRINCIPAIS

Áurea Harmmerli • Cecília Kerche • Nora .Esteves
Francisco Timbó e Paulo Rodrigues

Dennis Grey • Antônio Gaspar • Cristina Costa • Norma Pinna

ORQUESTRA SINFÔNICA E CORO INFANTIL DO TMRJ
regente Sílvio Barba to

regente do coro Elza LakschevitZ

DEZEMBRO/1989

dia 14 . ESTREIA ..16:00h
dia 15 20:U()h
dia 16 17:00h
dia 19 20:00h
dia 20 20:00h
dia 21 16:00h
dia 22 19:00h

platcia/b. nobre .. NCzS 100,00
balcão simples .... NCS 60,00
galeria NCzS 30,00
frisas e camarotes . NCzS 600,00
Reservas o Informaqõcs: 262-3935
Ingressos à vendj na bilheteria do
teatro
DESCONTO-FAMILIA
de 10 a 30rr para pais acompanhados
dc sevi>. filhos.

Quem já adquiriu ingressos para os dias 12 e 13 de dezembro, poderá troca-los, na
bilheteria do teatro, para quaisquer dos outros dias programados.

PATROCÍNIO A 1*010
JORNAL DO BRASIL

rRODUÇÀO

MuHLHjZI

Lições na índia
Elenco brasileiro no Io En-

contro de Música e Dança
Ocidental e Indiana a ser
realizado na cidade de Ban-
galore entre 8 e 22 de janeiro.
O mestre Koellreuter (de
Tom Jobim, Rogério Duprat
e Severino Araújo), que já le-
cionou na índia, comanda a
delegação nacional. Embar-
cam Maria Tereza Madeira
(piano), Paulo Roberto Mar-
tins (flauta), Margarita
Schak (vocal) e o múltiplo
Tim Rescala, discípulo que
pilota um filme sôbre o tra-
balho de Koellreuter, um for-
mador de gerações modernis-

Koellreuter tas no Brasil.

Bios copiosas
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Uma breve estória do tempo

O filme 
'De 

volta para o futuro—parte II'

estréia propondo paradoxos científicos em ritmo histérico

Arlhur Dapieve

Fntna rtn Hiv/nlnnrfln

UMA 

breve história do tempo,
de Stephen W. Hawking, 75
semanas na lista dos mais

vendidos, é um daqueles livros axi-
lares, que todo mundo compra, al-
Kuns lêem e ninguém entende. Para
os frustrados que nunca consegui-
ram se enturmar em torno de um
filé-aperitivo, discutindo se os bura-
cos negros silo assim tão negros, o
cineasta norte-americano Robert
Zemeckis oferece um ensaio muito
menos árido sobre essas questões cs-
paço-temporais, uma breve estória
do tempo: De volta para o futuro —
parte II (Back to the future — part
II), estréia do hoje no Roxy, Metro
Boavista e grande circuito.

Espero sinceramente que tenhas
visto De volta para o futuro, o fil-
me-que-deu-origem-à-série em 1985,
exibido na última segunda-feira na
Tela quente da TV Globo. A primei-
ra viagem de Marty McFly (Michael
J. Fox) na máquina do tempo de Doe
Emmett Brown (Christopher Lloyd)
serve de amena introdução-para-lei-
gos comparada com esto delirante
De volta para o futuro — parte II. É
indispensável ter visto um para não
boiar no outro. O que não impede
que Back to the future — part II
tenha batido o recorde do bilheteria
em seu primeiro fim de semana nos
Estados Unidos: o filme de Zemeckis
fez US$ 43 milhões de renda — con-
tra, por exemplo, os USS 42,7 mi-
lhões de Batman, de Tim Burton.

Não é fácil descrever De volta
para o futuro — parte II. Só mesmo
este exercício cotidiano de dar nó
em pingo d'água que é o jornalismo
justifica tal pretensão. Bem, vamos
lá. Esta continuação começa exata-
mente onde termina o primeiro fil-
me. McFly acaba de voltar para o
futuro (1985), ou seja, para seu pre-
sente, vindo do passado (1955), onde
bancou o alcoviteiro entre sua mãe
(Lea Thompson) e seu pai (Crispin
Glover, que não participou do Parte
II por questões salariais). Na manhã
seguinte surge um alarmado Doe,
que arrasta McFly para este outro
filme. "Para onde vamos não preci-
samos de ruas", anuncia.

Junto com a namorada de Marty,
Jennifer (Elizabeth Shue), os dois
vão para o futuro, para 2015, para
salvar a família McFly da dissolu-
ção decorrente da delinqüência ju-
venil de Marty McFly Jr (Fox): ele
pegaria 15 anos de sol-nascendo-qua-
drado e, ao entrar na Justiça para
soltá-lo, sua irmã Marlene (Fox) pe-

garia 20 anos. Doe e Marty conse-
guem evitar que Jr. seja preso por
causa de Griff (Thomas F. Wilson),
neto do lembrem-se-do-primeiro-fil-
me vilão Biff Tannen (Wilson). Mas
Tannen descobre a máquina do tem-
po, a toma emprestado e volta para
1955 com um almanaque que traz os
resultados esportivos de 1950 a 2000.

Quando Doe e Marty voltam para
1985, crentes de que cumpriram sua
missão, descobrem que voltaram pa-
ra um 1985-rulm, alterado pela ação
de Tannen-velho em 1955: ele entre-
gou o almanaque para Tannen-jo-
vem e este apostou e apostou nos
resultados até tornar-se um bilioná-
rio à moda Donald Trump em 1985.
E. de quebra, casar-se com a mãe de
Marty e virar seu padrasto. Assim,
Doe e Marty têm de voltar a 1955
para impedir que Tannen-velho en-
treguo o tal almanaque para Tan-
nen-jovem. Deste modo, existem
dois Doe e dois McFly em 1955, que
não podem se encontrar para não

A aberração
temporal
desenhada
por Doe
(Lloyd) no
quadro-negro
faz Marty
McFly (Fox)
voltar a 1955
(à esq.,
acima), ir a
2015 (d dir.,
acima),
conhecer sua
filha (à esq.,
abaixo) e se
ver mais
velho (à dir.
abaixo)

causar uma aberração temporal que
destruiria o universo.

Para complicar ainda mais a si-
tuação, um acidente joga Doe (o
atual, não o da primeira parte) mais
para o passado, para 1885, para o
Velho Oeste — onde se desenrola De
volta para o futuro — parte III, fil-
mado junto com a Parte II para cor-
tar os custos e a ser lançado na me-
tade do 1990 (estréia no Brasil no dia
14 do junho, simultâneo ao rendoso
verão dos Istêites). Complexo, não?
A História e a estória pulam mais
que sapo barbudo. Mas, como sabem
os engenheiros, podia ser pior. De
volta para o futuro — parte II mais
a Parte III era para ser um único
filme. Zemeckis sentiu que iria fun-
dir os circuitos mentais do especta-
dor médio se ambientasse uma mes-
ma obra sucessivamente em 1985,
2015, 1985-ruim, 1955 e 1885. Além do
que, não é nada, não é nada, De volta
para o futuro — parte III garante o
seu futuro em 1990.

O passado de Robert Zemeckis,
hoje com 47 anos, também é digno de
atenção. Desde 1972, ele mantém
uma fértil parceria com o roteirista
Bob Gale. Juntos, ele rodaram Febre
de juventude (78), Carros usados
(80), Tudo por uma esmeralda (84) e
Uma cilada para Roger Rabbit (88),
sem falar, é claro, nos três De volta
para o futuro (85, 89 e 90). A dupla
Zemeckis e Gale desenvolveu, sob os
auspícloa do produtor Steven Spiel-
berg, uma narrativa característica,
vertiginosa, à beira da histeria.
Back to the future — part II é as-
sim. Empilha épocas, situações, ci-
tações, metacitações e merchandi-
sings taquicardicamente.

Uma das grandes delícias do fil-
me é fruir esta arquitetura barroca.
Michael J. Fox faz cinco persona-
gens: Marty-velho, Marty-novo,
Marty-novo-em-1955, Marty Jr. e
Marlene. Em 2015 está em cartaz um
Tubarão 19 holográfico com o mote"desta vez é realmente pessoal". No
mesmo ano funciona em Hill Valley
um barzinho retrô, o 80's, onde só se
toca Michael Jackson e os freqilen-
tadores bebem no selim das bicicle-
tas ergométricas. O amigo-da-onça
de Marty McFly-pai, Needles, é re-
presentado por Flea, baixista do
grupo californiano Red Hot Chili
Peppers. Se o merchandising do pri-
meiro filme era genial — Marty era
conhecido como Calvin por causa da
etiqueta na sua cueca —, este exage-
ra na dose: há merchandising para
tudo, mais ou menos como numa
novela da Globo. A piada só se salva
no final, com o jabá dos correios
Western Union.

Mas esta breve (enxutos 107 mi-
nutos) estória do tempo ainda possui
um substrato, digamos, científico.
Se o primeiro De volta para o futuro
a rigor só possuia um paradoxo tem-
poral — o da própria viagem de
McFly, melhor sintetizado no sujei-
to que o escuta tocando Johnny B.
Goode e dá a dica para seu primo
Chuck Berry, na verdade o autor da
música — este é um imenso parado-
xo temporal, ou, como queiram, um
temporal de paradoxos. Por mais
que Doe e Marty lutem para manter
o continuum do história fluir sem
sobressaltos. Vai ser muito engraça-
do observar como as criancinhas
acostumadas ao QI glacial do Xou
da Xuxa vão enfrentar a inteligente
e divertida charada de Zemeckis e
Gale. Afinal, a censura de De volta
para o futuro — parte II é livre.
Este enigma nem mesmo Stephen
W. Hawking seria capaz de solucio-
nar.
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Municipal

Figurinos

com estilo

lesa Rodrigues

Estilistas 
sempre foram

atraídos pelo palco. Ninguém
jamais saberá definir ao certo se a
moda tem algo de teatral ou se o
teatro tem muito de moda, mas o
fato é que a maioria dos criadores
de rua gosta de inventar figurinos,
principalmente de época. Rein-
ventando trajes tradicionais, um
estilista exercita talentos pouco
admitidos no guarda-roupa de pes-
soas comuns, de verdade. Em Pa-
ris, Thierry Mugler, antes de se
lançar no prêt-à-porter era figuri-
nista da Opera; Yves Saint-Lau-
rent desenhou trajes para peças
como A águia de duas cabeças, de
Jean Cocteau; Christian Lacroix
refez os figurinos do balé Gaite
parisienne. No Rio, a carioca Biza
Vianna recicla o clássico O que-
bra-nozes, o balé típico da época
de Natal, no Teatro Municipal.
Mas Biza tem uma trajetória dife-
rente dos franceses: não é novata
no palco. Pelo contrário, Biza que-
ria ser atriz, mas sempre dava
uns palpites no figurino de cada
peça que trabalhava. Em 1975 era
assistente de Luiz Carlos Ripper
na Nau catarineta, dirigida por
Paulo Afonso Grisolli. Depois veio
A tragédia do rei Christophe, pro-
dução na Aliança Francesa; Os
pequenos burqueses, em 80. Foi
indicada como revelação de ceno-
grafia, quando fez cenários e figu-
rinos para O curral. "Até que
atuei em Galvez, imperador do
Acre, e desisti de ser atriz, resolvi
me dedicar só ao figurino. E tam-
bém abri a confecção, tudo em
1985". Enquanto criava suas cole-
ções, que não perdem um ar tea-
trai, nostálgico, Biza evoluía no
teatro: tinha encontrado a sua
maneira de se comunicar com o
mundo, profissionalmente. "As
duas linguagens, moda e teatro,
bastante diferentes, para mim,
funcionam como uma coisa só. As-
sumi uma pluralidade e apesar de
serem vertentes diversas, tenho a
mesma seriedade diante do resul-
tado final"

Neste fim de ano, Biza está par-
ticularmente feliz com seus dois
tipos de trabalho. Na moda. a peça
best-seller é um vestido com
amarrado de espartilho, modelo

que lembra muito figurinos de
época. E no palco, está em plena
temporada com as roupas de 1789,
na Fundição Progresso, enquanto
hoje estréia O quebra-nozes, no
Teatro Municipal. "Foi uma expe-
riência bonita para mim, porque
nunca fiz balé, entrei direto para a
ginástica quando pequena. Mas as
figuras dos meus primeiros dese-
nhos de moda tinham sempre sa-
patilhas nos pés em ponta. Agora,
é uma maravilha trabalhar com a
Tatiana Leskova, a Maria Clara
Machado, e ter um clássico para
explorar. O balé tem suas regras
próprias, antes de mais nada deve
vir a liberdade de movimentos,
não se pode inventar mangas enor-
mes, por exemplo, porque atrapa-
lhariam." Para os adeptos deste
espetáculo natalino, acostumados
aos vestidos de veludo nas crian-
ças e aos modelos pesados nas ce-
nas de baile, será uma novidade
ver os toques de Biza Vianna: o
quebra-nozes continua de roupa
vermelha e máscara, mas as
crianças vestem lése rosa. com fi-
tinhas; as convidadas adultas têm
leques como adornos de cabelo,
as empregadas trocam o uniforme
preto por vestidos beges com
aventais de lése. Os bombonzinhos
que saíam da bombonière nas últi-
mas versões nacionais do balé, vi-
raram confeitos de frutas, as
crianças vestem-se de morango,
laranja ou cereja, com tutus de
bailarina e têm na cabeça uma
casquete com imitação de meren-
gue. Uma das preferidas de Biza é
a colombina, da cena dos presen-
tes de Natal. No total, são 190
figurinos, todos confeccionados na
Central de Inhaúma.

E qual seria a atividade favori-
ta de Biza? As duas. "Hoje em dia,
não posso mais viver sem a moda e
o figurino. Um lado reforça o ou-
tro. Atualmente, devido à situa-
ção indefinida do pais, a moda vi-
ve um momento complicado,
também sem definições. Nesta ho-
ra. o teatro me dá um alento, vejo
novas perspectivas, de repente te-
nho que criar 200 roupas para 1789,
190 para O quebra-nozes. Poucas
vezes vivi uma emoção tão grande
quanto a de entrar do lado contrá-
rio á platéia, no Teatro Munici-
pai. E o melhor, além do tea-
tro dar oportunidade de sonhar e
ter estes privilégios, de vez em
quando acordo sentindo saudades
da trabalheira da confecção. Es-
tou feliz assim, sendo uma figuri-
nista que faz moda. Ou uma esti-
lista que faz figurinos."

O 
quebra-nozes'

Mauro Trindade

O 
Natal chega à cidade dez
dias antes e embalado
num conto de fadas cheio

de neve e sonhos, em que rati-
nhos se tornam reis, os soldadi-
nhos são só de chumbo e a quan-
tidade de Papai Noel é mais alta
que a inflação brasileira. O pre-
sente se chama O quebra-nozes
e vai ser aberto hoje, às 16h, no
Teatro Municipal, numa co-pro-
dução da Aulus e do próprio
Teatro, com patrocínio da Whi-
te-Martins e do Banerj Cultu-
ral. À frente do cspetáculo es-_
tão a coreógrafa Tatiana
Leskova e a escritora e diretora
teatral Maria Clara Machado.

Ao contrário de concepções
mais formais, quem for assistir
a este balé irá se inebriar com a
onírica montagem que valoriza
a simplicidade e a empatia do
público com um enredo encan-
tador. Maria Clara tornou toda
a história mais acessível às
crianças, buscando também
amarrar certas incongruências
do original. Toda a coreografia
é assinada por Leskova, com ex-
ceção dos pas des deux e a Dan-
ça chinesa, onde ela seguiu as
notações de Lev Ivanov, e Os
três Ivans, que na verdade per-
tence a A bela adormecida. Co-
mo esta peça andava esquecida,
Tatiana resolveu rememorá-la
transportando Os três Ivans pa-
ra O quebra-nozes. Os cenários
criados por Maurício Sette
combinam modernidade e tradi-
ção, com seus tubos, arcos me-
tálicos e os figurinos de Biza
Viana. Há uma árvore de Natal
que cresce à medida em que se
desenvolvem os sonhos de Cia-
ra, a protagonista do balé, que
se destaca quando emoldurada
pelos tons de azul encontrados
pela iluminadora Aniela Jor-
dan. Os papeis principais serão
ocupados por revezamento:
Cristina Costa e Norma Pinna
(Clara), Antônio Gaspar e Vai-
mir Prado (Quebra-Nozes), Den-
nis Grey e Antônio Gaspar
(Drossomeyer), Paulo Rodri-
gues e Francisco Timbé (Prínci-
pe Frost) e Nora Esteves, Áurea
Hammerli e Cecília Kerzch (Ma-ria e Rainha das Neves).

Há dois anos que não se via
este balé no Rio. Como sempre,
o espetáculo teve de vencer a
mais forte tradição cultura da
cidade: a falta de verbas. Ainda
sem um local fixo para os en-
saios, o Corpo do Baile do Tea-
tro Municipal se vira nas datas
em que o palco está desocupado."Não queria fazer O quebra-no-
zes, mas como virou uma tradi-
ção de fim-de-ano resolvi fazê-
lo e agora estou gostando", con-
fessa Tatiana, que já montou o
mesmo espetáculo em 1975, em
Hong Kong.
Tchaikovsky estava no auge

da carreira quando fez este Sh-
chelkunchik, nome do balé em
russo. O triunfo de sua ópera A
rainha de espadas abriu-lhe as
portas do Teatro Imperial, onde
entrou em contato com Petipa,
coreógrafo francês até hoje con-
siderado o maior mestre da dan-
ça russa. Entre as encomendas
propostas ao músico estava a de
um balé. O gênio rigoroso do
marselhês e a volubilidade do
eslavo se completaram, mas lo-
go ambos se desinteressaram
pela obra, escrita em 1892, antes
de Tchaikovsky deixar a União
Soviética numa tour pelos Es-
tados Unidos. Coube a Ivanov,
assistente de Petipa, terminar a
coreografia.

O quebra-nozes é uma peçaencantadora que atrai crianças
e adultos com sua história açu-
carada e envolvente. Deve ser
vista sem reservas, com a men-
te abrandada
pela luz suave e
atmosfera de
pureza que
emulam o cora-
ção. Raros com-
positores fize-
ram música
para balé como
Tchaikovsky, e
Silvio Barbato,
à frente da Or-
questra do Tea-
tro Municipal,
tem sob sua ba-
tuta uma com-
posição inspira-
da, da Overture
à Valsa das fio-
res. É música
para ouvir o so-
nhar.
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Os
personagens
de O
quebra-nozes
foram
vestidos por
Biza Vianna,
que desenhou
190 figurinos
com toques
pessoais,
especialmente
no uso das
cores e ri a
estrutura das
roupas
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