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triz 4p Ura a 
„ roupa .niasnao 
abala Ulysses 

'•' Um corpo de mulher se-
'mlnu foi a atração ontem 
•na Câmara dos Deputa-

"dos. logo no Início da tar
de, guando o deputado 

' . U l y s s e s G u i m a r ã e s 
t PMDB-SP > atravessava 

"fi Salão Verde rumo à sua 
sala, foi abordado pela 
atrlz Chrlstiane Trlccer-
ri. Vestida com uma capa 
e acompanhada pelo ator 

'Caca Rosset — no mo
mento ele representava o 
papel de rei Ubu ~- ela 
aproximou se de Ulysses 
e, com um sorriso, per

gun tou : " L e m b r a de 
mim, deputado"? A res
posta foi af i rmativa. 
Aconteceu, então o Ines

p e r a d o : Chrlstiane, ou 
Ubusete, como prefere, 
tU ou a poça de roupa que 

•a, cobria, uma capa, fl 
,,'pando só com um pequeno 

bustiê e uma microssala 
,, Numa sequência de 
Kfltos, em que se Insere os 
,,oh! deadmiraçãopelaco-
••ragem da moça, os Nas-
; bes dos fotógrafos e a Ira 

do secretário Paulo Afon
so — "voe* não me disse 

.,que Iria tirar a roupa" 
'prevaleceu '• « '-peito aos 

. "bons costumes". Rapi
damente, a segurança en 

.trou em açâo e tornou a 
• vestir a atrl/.. Ulysses, 

que esperava recebei 
uma fotografia, onde apa
reço ao lado de ('hrlstiane 

•usando um ínfimo hl-
quini, manteve a calma. 

"Entregue a fotografia no 
meu gabinete", disse en
quanto caminhava para 
mais um dia de trabalho. 

O ato foi considerado 
como "provocação" pelo 
ator global Carlos Kduar 
do Dolabella. K como au
topromoção pelo seu cole-
ga Jaymc Perlar:!. 

Na boca dos seguran
ças virou piada: "Se ela 
aparecer nua aqui eu a lo-
vo presa para casa", co
mentou um deles, na por 
ta de Ulysses. Humor à 
pa;lç. a verdade è que a 
encenação preparada por 
Rosset. ou melhor, pelo 
rei Ubu e sua ubusete — 
pei sonagens de uma poça 
teatral representada o 
ano passado em São Pau
lo — acabou provocando 
mal estar entro os dlvor 
sos artistas que so encon
travam no Congresso, fa
zendo lobby em favor da 
liberdade de expressão, 
pela regionalização da 
produção dos meios do co
municação o por maior 
incentivo para as produ
ções independentes 

Na sala da liderança do 
PMDB, onde esperavam 
o desenrolar das negocia 
ções do Capitulo da Co
municação. 08 artistas 
criticaram o aconteci
mento, Para a maioria, 
tudo não passou do exibi
cionismo dos atares. Ros
set se defendeu dizendo 
que o que houve foi um 
"Incidente- diplomático" 
Segundo elo, a Ideia de 
trazer uma fotografia pa
ta Ulysses ora antiga, 
"Ubu não veio fazer 
lobby. mas uma visita do 
estadista", dlnse. expli
cando que seu persona
gem é um rei polonês que 

nas ultimas eleições quis 
sor governador paulista. 
Foi nessa campanha, sob 
o slogan "horror por hor
ror, Ubu governador". 
que Chrlstlano conheceu 
Ulysses. 

A foío. Ilíada durante 
um debate num progra
ma de televisão, foi entre
gue para assessores de 
Ulysses. Está assinada 
por Ubu e traz como dedi
catória as palavras — 
"com ternura e admira
ção". O resto do dia 
transcorreu tranquilo. Os 
artistas, que encampa
ram as reivindicações 
dos profissionais da área 
de comunicação, chega
ram pela manhã ao Con
gresso. As ifi horas, quan
do Perlard Já havia toma
do "tio cafezinhos" e fu
mado "80 cigarros", as 
estrelas de TV, cinema e 
teatro continuavam' de 
plantão à espera de um 
encontro com o senador 
Mário Covas (PMDB-
SP). 

Chamando menos aten
ção, circularam também 
os lobblstas das empre
sas, Luís Edgar Tostes, 
representando a ANER — 
Associação Nacional das 
Editoras de Revistas: um 
funcionário das Organiza
ções Globo, que levou a 
posição da Abert — Asso
ciação Brasileira das 
Empresas do Rádio e Te
levisão o. ainda, o coronel 
Sampaio, do Ministério 
das Comunicações. Pouco 
depois das li! horas, quan
do os parlamentares tor
naram a reunir se na sala 
de Covas, o deputado .íosé 
Lina (PKL-CEi surgiu co
mo porta-voz das outida
des enipi cariais. 
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Chrlstlane (ou Ubusete) 
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